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ARAKAN'dA MÜSLÜMANLARA 
SOYKIRIM YAPILIYOR

MUSLIMS IN ARAKAN ARE  SUBJECTED TO GENOSIDE  

Dünyada son zamanlarda genelde en fazla zulme uğrayan azınlık olarak anılmaya başladılar. Birleşmiş Milletler, “Bu, ders kitaplarına 
örnek olacak bir soykırım!” şeklinde bildiride bulundu. Sayıları bir milyondan fazla diye tahmin ediliyor.

In recent times, they have begun to be referred to as the most persecuted minorities in the world.  United Nations released a declaration in which  it was stated that  a 
genocide was committed in Arakan that could be  a subject to be taught in the course books.  The number of people who were killed is estimated to exceed 1 million.

Çeşitli dönemlerde Myanmar’dan (eski 
adı: Burma) kaçan Arakanlıların 200 
bini Suudi Arabistan, 10 bini Birleşik 
Arap Emirlikleri, 350 bini Pakistan, 

40 bini Hindistan, 890 bini Bangladeş, 
150 bini Malezya, 5 bini Tayland ve bin kadarı 
da Endonezya’da bulunuyorlar.

Şimdi Myanmar ordusunun zulmüne ma-
ruz kalan Rohingya (Arakan) Müslümanları 
ülkenin kuzey batısındaki Rahine eyaletinde, 
Bangladeş’e komşu ve yoğun Budist nüfus 
arasında bulunuyorlar. İddialara göre, sekizinci 
yüzyıldan beri bu topraklarda yaşıyorlar. 

200 thousand people from Arakan 
who had escaped Myammar (for-
mer name: Burma), went to Saudi 
Arabia, 10 thousand went to United 

Arab Emirates, 350 thousand to Pakistan, 40 
thousand to India, 890 thousand to Bangla-
desh, 150 thousand to Malaysia, 5 thousand 
to Tayland and one thousand of them went 
to Indonesia. 

Rohingya (Arakan) Muslims  who are 
persecuted by the Myanmar Army, live in 
the Rahine State in the northwest of the 
country, neighboring to Bangladesh, which  
has a dense Budhist population.  According 
to some estimations, they have been living 
in these territories since the 8th century.

Myanmar’ın nüfusu 55 milyon olup, 
esas halkı teşkil eden Burmalılar yüzde 68 
oranına sahipler. 135 irili ufaklı değişik et-
nik topluluklar mevcut. Sırasıyla Şan, Ka-
ren, Rahine, Çinli, Hintli, Mon adlı azınlıklar 
yüzde 9 ile yüzde 2 arasında nüfusu teşkil 
ediyorlar. Halkın yüzde 88’i Budist, yüz-
de 6’sı Hıristiyan, yüzde 4’ü Müslüman ve 
diğer inançlara sahipler. Bu veri doğruy-
sa zamanında Rohingya Müslümanları iki 
milyondan biraz fazla bir nüfusa sahip ol-
muşlar.  Yurt dışına göçenlerin sayısını top-
larsak bir zamanlar bu sayıya ulaştıklarını 
tahmin edebiliriz.

The population of Myanmar is 55 million 
and the Burmanes who constitute the majo-
rity, have a pecentage of 68 %. There are 158  
various small and large ethnic groups inc-
luding Shan, Karen, Rahine, Chinese, Indian 
and Mon minorities that constitute between 
2 to 9 % of the population. 88% of the people 
are Buddist, 6 % Christian and 4% Muslim and 
from other beliefs. If these data are correct, 
this means that the Muslims in Rohingya had 
a population of slightly more than 2 millions in 
the past.  If we add the number of those who 
emigrated to abroad, we can  estimate that 
they had reached that figure in the past.  
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Eğitim Bir Nesil Mimarlığıdır

Education is a Generation 
Architecture 

n Üniversitelerimiz, nesillerimizin tasarımı-
nın ve inşasının yapıldığı yerlerdir. Eğitim bir 
nesil mimarlığıdır. Türkiye, genç nüfusuyla 
güçlü bir potansiyele sahiptir. Bunu insan-
lığın faydasına kullanmamız eğitimle müm-
kündür. Hükümet olarak insan kaynağının 
niteliğini geliştirmek için eğitime büyük des-
tek verdik. Eğitim bütçesini 12 kat artırdık. 
Üniversitelerimizi Türkiye’nin 81 vilayeti-
ne yaydık. Daha iyiyi yakalamak üzere tüm 
şehirlerimizi, bu rekabetin içine çektik. Bu, 
Türkiye’nin her yerinden marka üniversite-
lerin çıkabileceğini ve dünyaya açılabileceği-
ni gösteriyor. Ama öncelikle üniversitelerin 
bilgiyi üretmesi ve bunu aktarması lazım. 
Allah’ın verdiği aklı doğru kullanmayı öğret-
memiz gerekiyor. Terör örgütlerinin insanla-
rın aklını esir etmesinin önüne geçmek, kendi 
aklını kullanan özgür nesliler yetiştirmek ko-
nusunda üniversitelerimizin önemli bir so-
rumluluğu var. Aklı hür, kalbi hür, vicdanı hür 
ve irfanı hür nesiller yetiştirmezsek, gelece-
ğimiz aydınlık olamaz.”

n “Our universities are places where our 
generations are designed and built. Educa-
tion is a generation architecture. Turkey has 
a strong potential with its young population. 
Using this for the benefit of humanity is only 
possible with education. As a government 
we have greatly supported education for 
improving the quality of human resources. 
We have raised the education budget by 12 
times. We have spread our universities to 
the 81 cities of Turkey. In quest for the bet-
ter, we have dragged all our cities into this 
competition. This demonstrates that quali-
fied universities can come up from any place 
across Turkey and open up to the world. 
However, primarily universities must pro-
duce and transfer knowledge. We have to 
teach the proper use of the minds that are 
granted to us by God. Our universities have 
an important responsibility in preventing 
terrorist organizations from confining peo-
ple’s minds and raising independent genera-
tions who are able to think for themselves. 
Our future cannot be bright unless we culti-
vate a generation whose minds, consciences 
and insights are independent.”

ÜNiveRSiteLeRi 
CeO’LAR YöNetMeLi

UNIvERSITIES MUST BE  
MANAGED By CEOS

Üniversiteler Toprağı ve 
Toplumu ile Bütünleşmelidir 

Universities are Supposed 
to Coalesce with their Soil 
and Society

n Üniversiteler, insana şekil verip geleceğe 
hazırlayan kurumlardır. Ama öncesinde şekil 
veren eller, yani akademik kadro, teknolojik, 
politik, ekonomik, bilimsel ve kültürel olarak 
geleceğe hazır olmalı. Üniversiteler, teorik 
eğitimin pratiğe dönüşmesine imkan sağla-
malı; üretilen bilgi, ürün ve teknolojiyi, küresel 
ölçekte paylaşmalıdır. Dünyanın en eski üni-
versiteleri bu coğrafyada kuruldu. Peki o za-
man bugün dünyanın en iyi üniversiteleri ara-
sında neden yokuz? Global ve küresel dünya 
ile rekabet edebilmek için, öncelikle akademik 
kadromuzu, daha sonra da öğrencilerimizi, 
çağın öngördüğü bilgi ve teknoloji ile donat-
mak zorundayız. Bunu yaparken de, kimlik-
sizleşme tuzağına düşmemeye, kendi değer-
lerimizden kopmamaya da dikkat etmeliyiz. 
1071 Alparslan’dan Fatih Sultan Mehmet’e, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten 2017 Recep 
Tayyip Erdoğan’a kadar, bu toprakları bizlere 
vatan yapan tüm atalarımıza, ayrım yapmak-
sızın sahip çıkmak durumundayız. 

n “Universities are the institutions where 
people are molded and prepared for the fu-
ture. But prior to that, the hands that mold 
those people, that is the academic stuff, must 
be ready for the future technologically, politi-
cally, economically, scientifically and cultur-
ally. Universities must create grounds where 
theoretical education can turn into practice; 
share the produced knowledge, product and 
technology on a global level. The oldest uni-
versities of the world were established in 
this geography. Then why are not we among 
the world’s best universities? We are obliged 
to equip primarily our academic stuff, then 
our students with the latest knowledge and 
technology in order to compete with a glob-
al world. We also must be careful not to fall 
into the trap of losing our identity and our 
values while achieving this goal. We have to 
protect all our ancestors without distinction 
from 1071 Alparslan to Fatih Sultan Mehmet, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk and 2017 Recep 
Tayyip Erdoğan, who have made this soil a 
state for us.”

Dr. Mustafa Aydın
İAÜ Mütevelli  Heyet Başkanı
IAU, Chairman of the Board of Trustees 

Istanbul Aydin University (IAU) has realized 
its 2017-2018 academic year opening with the 
participation of the Turkish Vice President Be-
kir Bozdağ. Giving the first course of the new 

academic year in the opening ceremony which was 
organized in the Florya Halit Aydın Campus, Bozdağ 
has indicated that the raising number of universi-
ties in Turkey has opened the field of higher edu-
cation for competition. Turkish Vice president also 
emphasized that this increasing competition will 
contribute in Turkey’s welfare level as well as its 
development on an international level. Remarking 
the fact that the budget allocated for education in 
Turkey has reached 85 billion dollars, Bozdağ sta-
ted that this approach will contribute in the forma-
tion of quality brand universities as well as their 
spreading around the world. 

Türkiye’de üniversite sayısının 185’i bulması, rekabeti artırırken 
küresel rekabet için üniversitelerin kendi kaynaklarını oluşturarak 

profesyonel olarak yönetilmesini gündeme getirdi. 
While the number of universities reaching 185 in Turkey increases the 
competition, it has also brought forward the professional management 
of the universities by creating their own sources for global competition.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), 2017-2018 
Akademik Yılı açılışını Başbakan Yardım-
cısı Bekir Bozdağ’ın katılımıyla gerçekleş-
tirdi. Florya Halit Aydın Yerleşkesi’nde dü-

zenlenen açılış töreninde yeni akademik yılın 
ilk dersini veren Bozdağ, Türkiye’de üniversite 
sayısının 185’e ulaşmasıyla yüksek öğretimin 
rekabete açıldığını belirtirken, artan rekabetin 
Türkiye’nin refah seviyesinin yükselmesine ve 
uluslararası alanda gelişmesine katkı sağlaya-
cağına vurgu yaptı. Türkiye’de eğitime ayrılan 
bütçenin 85 milyar liraya çıkarıldığına dikkat 
çeken Bozdağ, bu yaklaşımın gelecekte marka 
üniversitelerin oluşmasına ve dünyaya yayıl-
masına katkı sağlayacağını söyledi. 

İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Ay-
dın ise, üniversitelerin yurtdışında olduğu gibi 

İstanbul Aydın Üniversitesi yeni akademik yıl açılış törenine  katılan Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ’a, 
hocası İAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Ayhan tarafından plaket takdim edildi. 

Turkish vice President Bekir Bozdağ who has attended the new academic year opening ceremony of Istanbul 
Aydin University, was awarded by his teacher, IAU lecturer Prof. Dr. Halis Ayhan with a plaque.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin (İAÜ) 
özel yetenekli çocukların eğitimine 
katkı sağlamak amacıyla geliştirdiği 
‘Destek Eğitim Odası’ projesi, İstanbul 

Kalkınma Ajansı ile İstanbul Valiliği’nin 
desteğiyle hayata geçiyor. İAÜ Çocuk Üni-
versitesi tarafından geliştirilen ‘Okulum 
Beni Anlıyor Yeteneğimi Destek Eğitim 
Odası ile Destekliyor’ projesi kapsamında 
12 adet destek eğitim odası kurulup do-
natıldı. Her okuldan 20, toplamda 200 öğ-
renciye toplam 60, ailelerine ise toplam 24 
saatlik eğitimin verileceği projenin, deza-
vantajlı özel yetenekli çocukların eğitimi-
ne büyük katkı sağlaması, bu sayede de, 
bu parlak beyinlerin geliştireceği çalışma-
lar neticesinde de ülke kalkınmasına kat-

‘Supportive Training Room’ project 
which was developed by Istanbul Ay-
din University (IAU) in order to make 
a contribution in the education of gif-

ted children, is being realized by the support of 
Istanbul Development Agency and Istanbul Mu-
nicipality. 12 different Supportive Training Ro-
oms were set up and equipped within the scope 
of ‘My School Understands Me and Supports My 
Talent with the Supportive Training Room’ pro-
ject which is developed by IAU Child University. 
The project will offer 60 hours of training for 20 
students from each participating school; 200 
students in total and 24 hours of training for their 
families. The project is expected to make a major 
contribution in the education of specially gifted 
children with disadvantages and thus contribute 
in the development of the country in result of the 
works created by these bright minds. 

özeL YeteNeKLi ÇOCuKLARA özeL deSteK eğitiMi
Supportive education for Gifted children

İstanbul Aydın Üniversitesi, dezavantajlı özel yetenekli çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla geliştirdiği 
'Destek Eğitim Odası’ ile özel yetenekli çocuklara oniki destek eğitim odasında eğitim verilecek.

Gifted children will be trained in 12 different support rooms within the scope of the ‘Supportive Training Room’ project which was 
developed by Istanbul Aydin University for contributing in the education of the specially gifted children with disadvantages.

kıda bulunması hedefleniyor.
Küçükçekmece, Güngören, Esenler, Bay-

rampaşa ve Kadıköy ilçelerini kapsayan pro-
je, dezavantajlı özel yetenekli çocuklara ve 
ailelerine verilecek eğitimleri içeriyor. Proje 
çerçevesinde, normal zihin düzeyindeki 3 bin 
öğrenciye ve velilerine, alanında uzman birçok 
isimden ‘Farklılıklarımız Zenginliklerimizdir’ 
konulu seminer başta olmak üzere, ‘okullarda 
destek eğitim odalarının önemi’, ‘üstün ye-
tenekli ve özel yetenekli çocukların eğitimi’, 
‘matematikte zenginleştirme ve farklılaştır-
ma’ gibi konularda eğitimler veriliyor. Projeyle, 
devlete ait eğitim kurumlarında yeteri kadar 
bulunmayan bu tip eğitim olanaklarına, çeşitli 
sebeplerle ulaşamayan çocukların eğitime ve 
topluma kazandırılması hedefleniyor. 

Covering the districts of Küçükçekmece, 
Güngören, Esenler, Bayrampaşa and Kadıköy, 
the project consists of peculiar training prog-
rams that will be given to the gifted children 
with disadvantages and their families. Within 
the scope of the project, a seminar themed 
‘Our Differences are Our Riches’ will be given 
by the area specialists to 3 thousand students 
with normal intelligence levels and their pa-
rents initially; followed by training sessions in 
subjects such as ‘the importance of suppor-
tive training rooms in schools’, ‘the education 
of superior and gifted children’ and ‘Enriching 
and Differentiation in Mathematics’. The pro-
ject aims to reintegrate gifted children who 
are unable to benefit from such educational 
opportunities that are not adequately avai-
lable in public schools, due to various reasons, 
into education and society.

kendi kaynaklarını yaratmasının öneminin al-
tını çizdi ve üniversitelerin artık CEO'lar tara-
fından yönetilmesi gerektiğine vurgu yaparak, 
“Türkiye'de üniversite reformuna ihtiyaç var. 
Bu bağlamda üniversitelerin yavaş yavaş kendi 
kaynaklarını oluşturması gerekiyor. Dünya-
nın her yerinde bu şekilde yürütülüyor. Bugün 
Harvard'ın 35 milyar dolar, Yale'in 23 milyar 
dolar, Berkeley'in 18 milyar dolar, MIT'nin 28 
milyar dolar bütçesi var. Önerimiz bu üniver-
sitelerde olduğu gibi artık bizim üniversitele-
rin de CEO'lar tarafından yönetilmesidir. Bu, 
üniversiteler arasındaki performansı, rekabeti 
yükseltecektir" dedi.

Tüm çabamız aydınlık nesiller yetiştirmektir
İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, açılışta 

yaptığı konuşmada kendini her alanda yenile-
yen, katılımcı, sorgulayan, üreten, mesleki ye-
terliliğin yanı sıra entelektüel bilgi birikimine 
sahip, evrensel boyutta bağımsız düşünebilen 
bireyler yetiştirmeyi üniversitelerin temel gö-
revi olarak ortaya koydu ve “İAÜ olarak tüm 
çaba ve gayretimiz, küresel dinamikleri kavra-
mış, milli değerlerimize sahip çıkan, hukukun 
çağdaş insanın hayatındaki yerini ve önemini 
kavramış aydın bir nesil yetiştirmektir” diye 
konuştu. 

Üniversite – sanayi iş birlikleri, teknoloji 
transferleri ve inovasyon yoluyla bilgiyi üre-
time dönüştürmenin önemine dikkat çeken 
Prof. Dr. İzmirli; 5 bin uluslararası öğrenci ve 
500’e yakın yurt dışından üniversiteyle yapı-
lan işbirliklerinin İstanbul Aydın Üniversitesi 
öğrencilerine fırsatlar sunduğuna vurgu yaptı 
ve üniversitenin sunduğu imkanların iyi de-
ğerlendirilmesi gerektiğini söyledi: “Sizler ül-
kemizin gücü ve zenginliğisiniz. Bilgi ve kaza-
nımlarınızı doğru yönde kullanmak, kendinize, 
ailenize ve ülkemize borcunuzdur.”

Türkiye’nin kurtuluşu gençlerdedir
15 Temmuz'da herkesin ağır bir travma 

yaşadığını belirten Avrupa Birliği Eski Bakanı 
Egemen Bağış, 

“Bizlerin vergileriyle satın alınmış uçaklar, 
meclisimizi bombalarken bir cesur yürek çık-
tı meclisin kürsüsünden; "Bugün, bize düşen 
görev burada ölmektir" dedi. Onun cesaretinin 
tüm gençliğimize örnek olmasını temenni edi-

yorum. Türkiye’nin kurtuluşu genç nesillerin 
bu ülkenin değerlerine,

hürriyetine, özgürlüğüne sahip çıkması ile 
gerçekleşecek” dedi. 

Genç neslin ülkemize katacağı çok şey var
“Üç tane üniversiteye sahip olan Küçük-

çekmece olarak şanslı bir ilçeyiz” diyen Kü-
çükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ise, 
bölgenin üniversitelerle beraber gelişiminin 
sağlanmasında birlikte yürütülecek projelerin 
önemli bir rol üstleneceğini söyledi ve yüz-
de 50’si genç nüfusa sahip olan ülkemizin bu 
fırsatı iyi görmesi gerektiğinin altını çizdi: “18 
milyon nüfusa sahip İstanbul’da 2 milyon 600 
bin öğrenci bulunuyor. Üniversiteli genç neslin 
ülkemize ve bölgemize kattığı ve katacağı çok 
şey var. İstanbul Aydın Üniversitesi, bu bağ-

“Üniversitelerimiz bulundukları bölgenin, ülkenin, dünyanın 
ihtiyaçlarına göre kendilerine yeni alanlar belirlemeli.” 

“Our universities must identify new areas for themselves 
regarding the region, the country and the world they are in.”

lamda ülkemizi geleceğe taşıyacak bir potansi-
yel barındırıyor.” 

İAÜ, Küçükçekmece’yi aydınlatıyor
 Küçükçekmece ilçesinin bölgede bulunan 

üniversitelerle birlikte gelişim gösterdiğine 
vurgu yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz, “Bölgemizde bulunan diğer 
üniversitelerle birlikte çok iyi bir işbirliği için-
deyiz.  Yerel yönetimler olarak bunun en gü-
zel örneklerini veriyoruz. Bilhassa bölgemizin 
ilk göz ağrısı olan İstanbul Aydın Üniversitesi, 
Küçükçekmece için çok büyük kazanımdır. 
Dr. Mustafa Aydın’ın kurduğu üniversite Kü-
çükçekmece için büyük bir değerdir, ilçemizi 
aydınlatıyor. Dr. Aydın’ın Küçükçekmece Kent 
Konseyi içinde gösterdiği çabaların bölgemiz 
için katma değeri çok yüksek. Bu konuda Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı olarak ilçemizi 
aydınlattığı için kendisine büyük minnettarlık 
duyuyoruz” dedi.  

IAU Chairman of the Board of Trustees, Dr. Mus-
tafa Aydın, on the other hand, has underlined the im-
portance of universities’ creating their own sources 
just like in abroad. He has emphasized the importance 
of universities’ being managed by CEOs today by the 
following words: “Turkey needs a university reform. 
In this respect, universities gradually need to create 
their own sources. The system is managed in this way 
everywhere around the world. Today, Harvard has 35 
billion dollars, Yale 23 billion dollars, Berkeley 18 bil-
lion dollars and MIT 28 billion dollars of budget. Our 
proposal is that just like these universities, we want 
our universities to be managed by CEOs as well. This 
will increase the performance and the competition 
among the universities.”

Our only attempt is to raise enlightened generations
The IAU Rectorate, Prof. Dr. Yadigar İzmirli has 

described raising individuals who are able to think 

independently on a universal level; who are intel-
lectually nurtured besides having vocational suffi-
ciency; who renew themselves constantly in every 
field; who are open, questioning and productive, as 
the fundamental duty of universities in her speech 
in the opening. She continued as “As IAU, all our 
attempt and effort is for raising an enlightened ge-
neration that grasps global dynamics, protects our 
national values and is aware of the importance of 
human rights.”

Stressing the importance of university-in-
dustry collaborations, technology transfers and 
transforming knowledge into production, Prof. Dr. 
İzmirli emphasized that the collaborations con-
ducted with 5 thousand international students and 
almost 500 abroad universities offer İstanbul Aydin 
University students numerous opportunities. She 
also added that these opportunities are needed to 
be used wisely: “You are the strength and the pros-
perity of our country. Using your knowledge and 

attainments in the right way is your responsibility 
towards yourself, your family and our country.”

Turkey’s salvation is in the youth
Indicating that everyone has gone through a 

heavy trauma in 15th of July last year, previous Mi-
nister of European Union, Egemen Bağış continu-
ed as follows: “While the aircrafts that are bought 
with our taxes, were bombing our parliament, a 
brave heart came afore at the parliament rostrum 
and said: ‘Today, our duty is to die here.’ I hope his 
braveness will be a model for all our youth. The sal-
vation of Turkey will be realized through its youth 
claiming its values, liberty and freedom.”

The young generation has a lot to offer to our 
country

The head official of Küçükçekmece district, Ha-
run Kaya, on the other hand, stated that the pro-
jects which are to be executed, play a crucial role in 
ensuring the development of the region along with 
the universities. The head official also underlined 
that a country which has 50 % of its population 
consisting of young people, need to see this op-
portunity clearly: “Having a population of 18 milli-
on people in total, Istanbul has 2 million 600 thou-
sand students. There are a lot that a generation of 
young university students can offer to our district 
as well as our country. Having three universities in 
Küçükçekmece, we are a very lucky district inde-
ed. In this respect, Istanbul Aydin University has a 
potential that can carry our country to the future.”

IAU enlightens Küçükçekmece
Stressing that Küçükçekmece district is sho-

wing progress in line with the universities foun-
ded in the region, Küçükçekmece Mayor Temel 
Karadeniz said: “We are in a successful collabora-
tion with other universities founded in the region. 
As local authorities, we are exhibiting the best 
example of this situation. Especially Istanbul Aydin 
Univesity is so dear to us as the very first univer-
sity established in our district. It is a great gain for 
Küçükçekmece. The university established by Dr. 
Mustafa Aydin, is a great value for Küçükçekmece. 
It enlightens our district. The added-value of the 
efforts demonstrated by Dr. Aydin in Küçükçek-
mece City Council is very high.  As Küçükçekmece 
Mayor, I feel highly grateful to him for enlightening 
our district in this respect.
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İstanbul Aydın Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen ‘Altay Toplulukları Sempozyumu’, 200’e yakın bilim adamının 
katılımıyla Florya Halit Aydın yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

Symposium of Altai  communities organized under the leadership of Istanbul Aydin University, took place in Floria 
Halit Aydin Campus with the participation of approximately 200 scientists…

TURKIC WORLD COMES TOGETHER IN THE SyMPOSIUM OF ALTAI COMMUNITIES

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), bu yıl 
6’ncısı düzenlenen ‘Altay Toplulukları 
Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı.  Orga-
nizasyona, Korea University of Internati-

onal Studies, Türk Tarih Kurumu, TÜRKSOY, 
Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve İstanbul Es-
naf ve Sanatkarlar Odaları Birliği de hem des-
tek hem de katılım sağladı. Florya Halit Aydın 
Yerleşkesi’nde yapılan sempozyumda; Türkiye, 
Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Tataris-
tan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 
Türkmenistan’ın yanı sıra, Rusya, Kore Cumhu-
riyeti, Japonya, Ukrayna, ABD, İran, Hindistan, 
Çin gibi ülkelerden gelen akademisyenler de 
katıldı. 

Aynı yurdun çocukları bir arada
Sempozyumun açılışında konuşan İAÜ 

Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, “Altay beşiğin-
de sallanmış, hayvanlarını aynı yaylalarda ot-
latmış, atlarına aynı sulardan su vermiş ailelerin 
torunlarını bir araya getirmekten büyük bir gu-
rur ve mutluluk duyduk” dedi. İAÜ Fen Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şuayip Karakaş da, 
Altay bölgesini Türk kökenli ve Türkî kavimlerin 
binlerce yıllık ata yadigarı yurdu olarak tanım-
larken; İAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Şahin, “Altay, tarih-
sel süreç içinde kültürel ve uygarlık değerlerini 
veren, kaynayan bir kazandır” dedi. 

‘Benzer köklerden geliyoruz’
Korea University Graduate School of In-

ternational Studies Rektörü Prof. Dr. Han-Woo 
Choi, “Altay kökenli kavimlerden Türkler ile Ko-
reliler ve Japonlar gibi birbiriyle etkileşim halin-
de olmuş kavimler arasında birçok benzerlikler 
söz konusu” derken; Korea University Graduate 
School of International Studies  Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Byung-İl Kim, “Altay köklü halk ve top-
lulukların kültür ve uygarlık değerlerini ortaya 
koymaktır. Altayist halklar arasındaki bağlar 
akademik ve bilimsel anlamda ortaya konmaz-
sa diğer bağları ortaya koyamayız. Köklerimizin 
benzer olduğunu bilmek gerek” dedi. 

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Re-
fik Turan, “Altay kökenli kavimler, tarihin her 
döneminde dünyayı şekillendirmiş, tarihin gi-
dişatını değiştirmiştir” diye konuşurken; Gazi 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Bican Er-
cilasun, Türkler ve Türkî kavimlerin ilk ataları 
Olcay Han’dan bu yana konar-göçer bir yapıya 
sahip olsa da, yerleşik hayata çok da uzak sayıl-

madıklarını belirtti. Sakarya Üniversitesi Türki-
yat Uygulamaları ve Araştırma Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Yücel Öztürk, konuşmacıların çoğun-
luğunun yurt dışından katılım göstermesi, Türk 
orijininin büyüklüğünü, derinliğini ve yok edil-
mezliğini gösterdiğini söyledi. 

‘Bugünün yanıtı geçmiştedir’
İAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Halis Ayhan bugünün sorunlarının yanıtlarının 
geçmişte olduğuna dikkat çekerken, İAÜ Fen 
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. 
Dr. Abdulhalûk Mehmet Çay, “Altay bölgesinin 
tarihini, coğrafyasını ve kültürünü derinlemesi-
ne ortaya koymadan dünya tarihinin yazılması 
mümkün değildir” dedi.

‘Geçmişi bilmeden geleceğe yürüyemeyiz’
“Toplumlar, geçmişlerini tanıdıkları sürece 

geleceğe yürür ve milletler yarışında o derece 
öne geçer” diyen İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı 
Dr. Mustafa Aydın da, sempozyuma ilişkin “Türk 
ulusunun geçmişi de, yeni nesillere ilham vere-
cek nice olaylarla doludur” dedi. 

Üç gün süren sempozyum, 11’i paralel top-
lam 44 oturumda, 200’e yakın konuşmacı Türk 
dünyası özelindeki kültürel, sosyal, ekonomik, 
siyasal yaşam izlerine ilişkin hazırladıkları bildi-
rilerin sunumuyla dolu bir paylaşım içinde geçti.  

tÜRK dÜNYASI ‘ALtAY tOPLuLuKLARI 
SeMPOzYuMu’NdA buLuştu

Istanbul Aydin University hosted the sympo-
sium of Altai communities which was organi-
zed for the sixth time this year. Korea Univer-
sity of International Studies, Turkish History 

Institution,  TURKSOY, Association of Munici-
palities of the Turkic World and Craftsmen’s 
Chamber of Istanbul supported and participated 
in the symposium. Academicians from Turkey, 
Uzbekistan, Kırghizstan, Azerbaijan, Tataristan, 
Kazakhistan, North Cyprus Turkish Republic, 
Turkmenistan as well as from Russia,  Korean 
Republic, Japan, Ukraine, USA, Iran, India, and 
China participated in the symposium that took 
place in Floria Halit Aydin Campus.

Children of the same Homeland came toget-
her

Rector of Istanbul Aydin University, Prof. Dr. 
Yadigar Izmirli who made a speech at the opening 
of the symposium, made the following statement: 
“We are very proud and happy to bring together 
the grandchildren of the families whose cradles 
were rocked in Altai, who have grazed their ani-
mals in the same highlands and gave the same 
water to their horses”. Prof. Dr. Suayip Karakas, 
the dean of the Science and Literature  Faculty of 
Istanbul Aydin University defined the Altai regi-
on as the heirloom of the Turkic tribes for thou-
sands of years. Prof. Dr. Ilhan Sahin, teaching fel-
low of the History Department of The Science and 
Literature Faculty of Istanbul Aydin University 
said: “Altai is a boiling cauldron that gave values 
of cultural and civilisation to the world througho-
ut the history”.

We stem from similar roots
Rector of The Graduate School of Internati-

onal Studies of Korea University Prof. Dr. Han-
WooChoi said: “There are many similarities bet-
ween the tribes of Altaic origin such as the Turks, 
Koreans and Japans which have been in intensive 
interaction with one other” while Prof.Dr.  Byung-
Il Kim, lecturer in The Graduate School of Inter-
national Studies of Korea University said “Altai 
reveals the culture and civilization values of the 
well-established people and communities. If we 
cannot bring the ties between the Altaic people 
to light in academic and scientific terms, we also 
cannot put forward the other ties between them. 
We have to know that we have similar roots.”

President of the Turkish History Institution, 
Prof.Dr. Refik Turan said: “Tribes of Altai origin 
help shape the world and change the course of 
the history in all the historical stages” while Prof.
Dr. Bican Ercilasun,  a lecturer in Gazi University, 
said that despite the fact that Turks and Turkic  
tribes had a migrant settler  structure since the-
ir first ancestor Olcay Han, they did not seem to 
be very far from settled life. Director of Applied 

Turkic Studies and Research center of Sakar-
ya University, Prof.Dr. Yucel Ozturk pointed out 
the fact that the  majority of the participants in 
the Symposium coming from abroad showed the 
greatness, depth and indestructibility of the Tur-
kic world.

The answer of today is in the past
While the teaching fellow at the Educati-

on Faculty of Istanbul Aydin University, Prof.Dr. 
Halis Ayhan, drew attention to the fact that the 
answers for today’s problems lay in the past,  the 
Head of History Department in Faculty of Science 
and Literature at Istanbul Aydin University, Prof.
Dr. Abdulhaluk Mehmet Cay underlined that it 
is impossible to write the world history witho-
ut  bringing to light the history, geography and 
culture of the Altai region in depth.

“We cannot  move forward towards the future 
without knowing the past”

Dr. Mustafa Aydin, who is chairman of the Bo-
ard of Trustees at Istanbul Aydin University, said 
“Societies move forward to the future and come 
to the forefront in the contest between the nati-
ons as long as they have come to terms with their 
past”. He also added: "The history of the Turkish 
Nation is full of events that would give inspiration 
to the new generations.” 

During the symposium that lasted for three 
days in which shared their papers near 200 spe-
akers on the  traces of cultural, social, economic 
and political lives in the Turkic world  were at 11 
parallel, 44 sessions in total.

temelli mi geldiler?

tÜRKiYe’de SuRiYeLi GöÇMeN GeRiLiMi
did they come forever? 

TENSION WITH THE SyRIAN  EMIGRANTS IN TURKEy

Türkiye genelinde son günlerde Suri-
yeliler ile Türk vatandaşları arasında 
gerilim haberleri ön plana çıktı. İs-
kenderun, Adana, Gaziantep'in ar-

dından son olarak başkentte, Ankaralılar ile 
Suriyeliler arasında kavga yaşandığı haberleri 
basına yansıdı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlı-
ğı, yazılı açıklama ile Suriyeliler için yöneltilen 
'suç işliyorlar' iddiasını reddetti. 

Peki, Suriyeliler ile Türk vatandaşları ara-
sında gerilim neden tırmandı? Suriyeli sığın-
macılar üzerinde araştırmalar yürüten Doç. Dr. 
Murat Erdoğan, “2011 yılında Türkiye’deki top-
lam mülteci sayısı 50 bindi. Son 6 yıl içerisinde 
yaklaşık 5 milyon insan Türkiye’ye geldi. Bu-
nun 1,5 milyonu başka ülkelere gitti. Türkiye’de 
halen 3,2 milyonu Suriyeli, toplam 3,5 milyonun 
üzerinde mülteci var. 

Bugüne kadar süreç gayet iyi gitti. Bu du-
rum, Türk toplumunun olağanüstü fedakarlığı, 
Türk kamu kurumlarının da olağanüstü çaba-
sıyla gerçekleşti. Ama artık yeni döneme gi-
rildi. Bugüne kadar ‘Mağdur insanlar ülkemize 
sığındı, onlara sahip çıkalım’ düşüncesindeki 
Türk toplumunda, Suriyeliler’deki kalıcılık eği-
limi arttıkça bu insanlardan rahatsızlık daha 
çok su üstüne çıkmaya başladı” diyor

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı “Suriyeliler’in 
suça karışma oranlarının” gerçeği yansıt-
tığını söyleyen Erdoğan, “Suriyeliler’e bak-
tığımızda gerçekten suça karışma oranla-
rı çok düşük. Ama dünyanın her yerinde suç 
olaylarında mülteciler ön plana çıkarılır. Biz-
de de aynı durum yaşanıyor” görüşünde. 

“Suriye’ye dönüşleri beklemek hayalcilik”
Erdoğan, “Suriyeliler ne düşünüyor? Ülke-

lerine geri dönüş umutları var mı?” sorusuna 
Almanya’daki Türkleri örnek gösteriyor: “Al-

manya’daki Türkler açısından geri dönebile-
cekleri güzel bir ülkeleri var. Ama Suriyeliler 
için durum böyle değil. Bu insanların Suriye’ye 
geri gidişlerini beklemek hayalcilik.”

Türk toplumu ile Suriyelileri bir arada ya-
şatacak bir uyum politikası olmadığını belirten 
Erdoğan’a göre; Türkiye’nin 'Suriye' politikası 
var, ancak 'Suriyeliler' politikası yok: "Mülteci 
konusu sadece toplumsal değil siyasi bir konu. 
Ayrıca bu kadar çok mültecinin sindirilmesi 
çok zor. Eğitimden sağlığa politika üretilmeli.” 

Türkler ne düşünüyor?
Peki, Türkler, Suriyeliler hakkında 

ne düşünüyor? Emekli Muammer Sezgin, 
Suriyeliler’in Türkiye’ye kabulünün görüş, kül-
tür, dil ve anlayış farklılıkları yüzünden “baş-
tan hata” olduğunu savunuyor. Türkiye’de 
bulunan Suriyeliler’in, ileride daha büyük so-
runlara neden olacağını düşünüyor. Sağlık 
çalışanı Mağruf Çiftçi, “Beş parmağın beşi bir 
değil. Suriyeliler için de genelleme yapmak 
doğru olmaz” diyor. Lise öğrencisi Burak Ara-
cı, Suriyeliler’in ülkenin huzurunu bozdukları 
görüşünde. “Suriyeliler’in iş yerlerinde kaçak 
çalıştıklarını, toplu taşıma araçlarında rahat-
sızlık verdiklerini” belirten Aracı, göçmenlerin 
insanları taciz ettiklerine şahit olduğunu anla-
tıyor. Emekli Mehmet Sezer, bütün Suriyeliler’i 
aynı kefeye koymanın doğru olmayacağını, 
onlar arasında da iyiler ve kötüler olabilece-
ğini belirtiyor. Üniversite öğrencisi Ali Özbek, 
Suriyeliler’in nitelikli olanlarının ülkeye alın-
masından yana. Özbek, ülkenin bölünmeye 
doğru gittiğini iddia ediyor. Suriyeli göçmenleri 
Türkiye’de istemediğini söyleyen işletmeci Or-
han Yılmaz,  Suriyeliler’in kutuplaştığını, ülke-
ye hiçbir faydaları olmadığı gibi zararları oldu-
ğunu öne sürüyor. (Amerikanın  Sesi)

Türkiye’de sayıları 3 milyonu 
aşan Suriyeli mülteciler, son 
günlerde “halkın huzurunu 
bozdukları” iddia edilen 
haberlerle gündeme gelmeye 
başladı. Taşkınlık yaptıkları 
ileri sürülen Suriyeliler’in 
Türkler’le karşı karşıya 
gelmesi, bazı kesimler 
tarafından mültecilere karşı 
bir önyargı ve öfke oluşmasına 
neden olmaya başladı. 
Başbakan Binali yıldırım, 
“Misafirperverliğimize laf 
getirecek davranışlardan 
kaçının” dedi. 

The Syrian refugees, the 
number of whom exceeds  3 
million in Turkey, began to 
come to the agenda in the 
recent days by the news that 
they have disturbed the public 
peace. The confrontation of 
the Syrians, who are claimed 
to created an uproar, with 
the Turks has  caused the 
emergence of prejudices and 
anger  against them in some 
segments of the society. “Avoid 
behaving in a manner that 
would call our hospitality in 
question” said Prime Minister 
Binali Yildirim.

News about the tesnsion arising between 
the Syrians and Turkish citizens came to 
the fore from all over Turkey in the re-
cent days.  Following the tensions in the 

provinces like Adana and Gaziantep, news about 
the fights between the people of Ankara and Syri-
ans  was reflected in the press. Thereupon, the Mi-
nistry of Interior Affairs made a written pres anno-
uncement and refused the claim that the Syrians 
commit crimes. 

Then  the question arises as to why the tension 
between the Syrians and  Turkish citizens escala-
te?    Associate Prof. Dr. Murat Erdogan who con-
ducted research studies about the Syrian refugees 
made the following statement: “The total number 
of refugees in Turkey was 50 thousand in the year 
2001.  Approximately five million people came to 
Turkey in the last five years. 1,5 milion of them 
went to other countries. Currently there are 3.5 
million refugees in Turkey out of which 3.2 millions 
are Syrians.

The process has proceeded quite free of trouble 
until now. This achievement was obtained thanks 
to the  extraordinary sacrifice of the Turkish so-
ciety  as well as the extraordinary efforts of the 
Turkish public authorities. But we have entered a 
new period. Up to today, Turkish society  was thin-
king that the victims of war have taken shelter in 
our country and for that reason we had to embrace 
them. However, as the Syrians seemed to have a 
lasting presence in our country the sense of dis-
comfort from them began to come to the forefront”.

Erdogan who stated that the rate of involve-
ment  in crime by the Syrians announced by the 
Ministry of Interior Affairs reflects the truth made 
the following statement: “When we  have a look at 
the Syrians, we see that their rate of involvement 
in crime is very low.  But refugees are put on the 
forefront as far as criminal acts are concerned all 
over the world. “ 

“It is dreaminess to wait for the return of the 
refugees to Syria”

Against the  question “What do the Syrians 
think? Do they have a hope to return to their ho-

meland?” Erdogan responded by giving the situation 
of the Turks in Germany as an example: “Turks living 
in Germany has a beautiful homeland to which they 
may return. But the situation is not the same for the 
Syrians. It would be dreaminess to expect these pe-
ople to return to Syria .”

According to Erdogan  who  stated that there is 
no  cohesion policy in place that would make it pos-
sible for the Turkish society and Syrians live side by 
side with each other: “The problem of refugees is not 
only a social but also a political issue. Furthermore, it 
is very difficult to provide shelter for so much refu-
gees.  Policies must be developed  in the field of edu-
cation,  health etc.”

What do Turks think? 
At this point the question arises as to what the 

Turks think about the Syrians? 
The pnesioner Muammer Sezgin argues that the 

acceptance of the Syrians  to Turkey was a mistake 
from the very beginning due to the differences bet-
ween the two nations in terms of worldviews, cultu-
re, language and understanding.   

He believes that the syrians in Turkey will cause 
even bigger problems in the future while healthcare 
professional Magruf Ciftci  says “Not each of the five 
fingers are the same. By the same token, it would not 
be correct to make generalizations about the syri-
ans”. High school student Burak Aracı believes that 
the Syrians have disturbed  the public peace in our 
country. Aracı, who states that the Syrians worked 
in the workplace illegally and  bother people in the 
mass transportation vehicles, added that he perso-
nally witnessed  the harassment of people by the 
immigrants.  The pensioner Mehmet Sezer said that 
it would not be right to put all the Syrians in the same 
basket and that there may be both goods and bads 
among them.  University student Ali Ozbek is in fa-
vor of the acceptance of the Syrians with a qualifica-
tion into our country. Ozbek claims that the country 
is going toward division. The operator Orhan Yıldırım 
who says that he does not want Syrian immigrants 
in Turkey adds that the Syrians have polarized the 
country and they are of no use, moreover, harmful 
for the country. (Voice of America)
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how iS ruSSia and china eStabliShinG the new world order?

PIONEERS OF MULTIPOLAR REvOLUTION
Federico Pieraccini

Washington’un kontrolündeki IMF, Dünya Bankası,  Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, NATO ve Dünya Ticaret Örgütü gibi 'Eski Dünya 
Düzeni'ni simgeleyen kurumlar bulunmaktadır. Bu yüzden Washington’un, küresel düzende sahip olduğu merkezi konum ve öncü 

rolünün yerini almakla tehdit eden Moskova, Pekin, yeni Delhi ve hatta Tahran gibi yeni küresel merkezler düşünüldüğünde, Amerikan 
yönetiminin bu Avrasya girişimlerini hoşnutsuzlukla karşılaması şaşırtıcı değildir.

There are institutions symbolizing the “Old World Order”, which are under the control of Washington like IMF, World Bank, European 
Union, United Nations, NATO and World Trade Organization. For that reason, when we think of the new global centers like Moscow, Beijing, 
New Delhi and even Teheran which threatening Washington with replacing its central position and leading role in the global order; it is not 

surprising to see that the American government had confronted this  EuroAsian initiatives with discontent.

Geride bıraktığımız aylarda, dünya 
gündemindeki önemli sorunların 
çözümü için işbirliği, diyalog ve dip-
lomatik ilişkilerin hız kazandığına 

tanıklık ettik. “Bir Kuşak Bir Yol” girişimi üye-
lerinin bir araya geldiği toplantıda, karşılıklı 
işbirliğine dayanan ticari kalkınmayı sürdü-
rülebilir ve yenilenebilir kılmak için, Avrasya 
ülkeleri arasında ihtiyaç duyulan fiziksel ve 
elektronik bağlantıların temelleri atıldı. Bir-
kaç hafta sonra ise, Astana’da gerçekleştirilen 
Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde, Çin proje-
sinin başarılı olabilmesi için, Avrasya bloğu-
nun büyük kısmının birliğe dahil edilmesi ve 
üye ülkeler arasındaki diyalogların ve güven 
duygusunun güçlendirilmesi gerekliliğine 
dikkat çekildi.  

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile “Bir Ku-
şak Bir Yol” girişimi (BKBY), sahip oldukları 
ortak özelliklerle birçok yönden birbirini ta-
mamlayıcı görünümdedir. ŞİÖ, yoğun olarak 
bölgenin siyasi, ekonomik ve güvenlik sorun-
ları üzerine eğilirken, BKBY girişimi, Pekin’in 
sahip olduğu ekonomik gücün de desteğiyle 
dünyadaki altyapı projelerinin 5’te 3’lük bölü-
müne karşılık gelmektedir. Kolektif Güvenlik 
Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Asya Altyapı Ya-
tırım Bankası (AAYB) arasındaki işbirliği, Av-
rasya Ekonomik Birliği (AEB) ile de kendisini 
göstermektedir. ŞİÖ, BKBY, KGAÖ, AAYB ve 
AEB gibi organizasyonlar, insanlığın enteg-
rasyon, işbirliği ve diplomasi aracılığıyla ba-
rışcıl kalkınma doğrultusunda attığı adımla-
rın birer göstergesidir.  

Diğer tarafta ise, Washington’un kontro-

lündeki IMF, Dünya Bankası, Avrupa Birliği, 
Birleşmiş Milletler, NATO ve Dünya Ticaret 
Örgütü gibi “Eski Dünya Düzeni”ni simgele-
yen kurumlar bulunmaktadır. Son yılların en 
kayda değer gelişmelerden biri de, geçmişten 
bu yana ilişkileri gerilim ve çatışmalar etra-
fında şekillenen Hindistan ve Pakistan gibi iki 
nükleer güce sahip ülkenin, Şanghay İşbirliği 
Örgütü’ne katılımları oldu. Afganistan Devlet 
Başkanı Eşref Gani’nin, Modi ve Sharif ile aynı 
masada yer alması ise bir diğer uç örnektir. 
Moskova ile Pekin’in 2030 yılına dek öngör-
dükleri uzun vadeli ortak projelerinde birer 
işbirlikçiden çok iki müttefik olarak ilerledik-
lerini unutmamak gerekir. 

Asya'dan Avrupa'ya köprü
Avrasya Kara Köprüsü, Batı Çin’den başla-

yarak Batı Rusya’ya kadar uzanmaktadır. Kuzey 
Çin’den başlayan Çin-Moğolistan-Rusya eko-
nomik koridori ise Doğu Rusya’da son bulmak-
tadır. Orta Asya bu yollar sayesinde Batı Asya, 
diğer bir deyişle Türkiye ile bağlantı kurabile-
cektir. Diğer yandan ise, Çin-Hindiçin ekonomik 
koridoru Güney Çin’den Singapur’a uzanırken, 
Çin-Myanmar-Bangladeş-Hindistan koridoru 
ise Güney Çin’den başlayarak Hindistan’a ka-
dar varmaktadır. Tamamlanmak üzere olan 
Çin-Pakistan koridoru ise Çin’in güneybatı-
sından başlayarak Pakistan’a kadar ulaşmak-
tadır. Çin kıyılarından çıkarak Singapur üze-
rinden Akdeniz’deki Yunanistan’a varan ve 
hatta gelecekte Venedik’e bağlanması bekle-
nen bir deniz yolu da projeler arasında bulun-
maktadır.

In the recent months we have witnessed that 
cooperation, dialogue and diplomatic rela-
tionships directed at solving the important 
problems in the world agenda speed up. During 

the meeting in which the members of the initiative 
“One Belt One  Road” have come together the foun-
dations of the physical and electronic connections 
needed to be established  among the  Euroasian 
countries  for ensuring the sustainability and re-
newability  of commercial development based on 
mutual cooperation were laid. After several we-
eks, the summit meeting of Shanghai Cooperation 
Organization, which was held in Astana. Attention 
was drawn to the necessity that  for the success 
of the Chinese project a great majority of the Eu-
roasian block must be included in the organization 
and the  dialogues and sense of trust among the 
member countries must be strengthened. 

Shanghai Cooperation Organization (SCO) and 
“One Belt One  Road” initiative (OBOR)  are mu-
tually complementary organizations in  many 
respects with their common features. While SIO 
concentrates on the political, economic and secu-
rity  problems of the region, OBOR initiative covers 
3/5th of the  infrastructural projects in the world. 
The cooperation between Collective Security Tre-
aty Organization (CSTO) and the Asian Infrastruc-
ture  Investment Bank  (AIIB) displays itself also in 
the Euroasian Economic Cooperation (EEB). Orga-
nizations like SCO, OBOR, CSTO, AIIB and EEC are 
indicators of the steps that humanity has taken 
in the direction of peaceful development through 
integration,cooperation and diplomacy. 

On the other hand, there are organizations 
symbolizing the “Old World Order” like IMF, World 

Bank, European Union, Unted Nations, NATO and 
World Trade Organization which are under the 
control of Washington. One of the most outstan-
ding developments of the recent years was the 
participation  of two countries with nuclear po-
wer, India and Pakistan, whose relationships were 
shaped by tensions and conflicts since the past, 
in  Shangai Cooperation Organization. 

Inclusion of the Afghani Head of State Esref 
Gani in the same table with Modi and Sharif was 
another extreme example.

It must not be forgotten that Moscow and Be-
ijing, move ahead as two collaborators prosecting 
their long-term joint projects planned for the pe-
riod up to the year 2030, rather than two allies.

Bridge from Asia to Europe 
Eurasian Land Bridge stretches from West 

China up to West Russia.  China- Mongolia- Rus-
sia economic corridor which begins from  North 
China ends in East Russia. Connections may be 
established between Middle Asia and West Euro-
pe, in other words Turkey, thanks to  these roads. 
On the other hand, while Chinese-Indian econo-
mic corridor streches from the South China to 
Singapour, China-Myanmar–Bangladesh corri-
dor begins from South China and  streches up to 
India. On the other hand, the China-Pakistan cor-
ridor the construction of which is to be completed 
begins from South-west of China and  streches 
up to Pakistan. A seaway, beginning from the Chi-
nese coast and  arriving in  Greece in the Medi-
terranean  over Singapour and even planned to be 
connected to Venice in the future is also among 
the planned projects. 

Küreselleşme yeniden tanımlanıyor
Hindistan,  Singapur, Türkiye ve Myanmar 

gibi ülkelerin, günümüz ticaret ve küreselleşme 
konseptlerinde bir devrim etkisi yaratmayı va-
deden bu girişimin parçası olma fırsatını kaçır-
mak istemeyecekleri açıktır. BKBY, günümüzde 
birçok ülke tarafından, küreselleşmenin olum-
suz etkilerini azaltmada başarılı olamayan yak-
laşımlar yerine benimsenen himayeci tutumdan 
kaçınarak küreselleşmeyi yeniden tanımlamayı 
amaçlamaktadır. 

İran, Türkiye ve Mısır önem kazanıyor
Bazı ülkeler günümüzde ŞİÖ’nün bir par-

çası olmamalarına karşın, dünyanın önemli bir 
bölümünde yaşanan bu dönüşüm sürecindeki 
entegrasyonun bir parçasıdır ve gelecekte de be-
lirleyici rol oynayacaklardır. Jeopolitik konumları 
itibariyle İran, Türkiye ve Mısır bu ülkelerin ba-
şında gelmektedir. 

Kendi çıkarlarını her şeyin önüne koyan ABD, 
halihazırda Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol” devrimi ile 
köprüleri atmış ve Çin’in çalışmalarına köstek 
olmaya çalışmaktadır. İngiltere, Fransa, Alman-
ya ve İtalya’nın da aralarında bulunduğu Avrupa 
ülkeleri ise Çin ile şimdiden birçok antlaşmanın 
altına imza atmaya başlamıştır. Londra, Roma, 
Berlin ve Paris hükümetleri, “Bir Kuşak Bir Yol” 
girişiminin uluslararası açılışına katılım göster-
mişlerdir. Çin’e en çok ürün ihraç eden ve Çin’den 
en çok ürün ithal eden ikinci büyük bölgesel blok 
olması itibariyle Avrupa’nın, enerji kaynaklarının 
tedariki ve çeşitlendirilmesi amacıyla İran, Türki-
ye ve Mısır’a ulaşmaya çalışan “Bir Kuşak Bir Yol” 
girişiminin, gelecekte ayrılmaz bir parçası olması 
kaçınılmazdır.

 
Tehditlere Karşı İşbirliği
Çin’in sunduğu ekonomik vaatlerin, ABD’nin 

askeri tehditini aşma konusunda ne kadar ba-
şarılı olacağıdır. Bu noktada, Avrasya bloğunu 
aşarak etki alanını Afrika ve Orta Doğu’ya kadar 
genişleten Şanghay İşbirliği Örgütü belirleyici bir 
rol oynayacaktır. Günümüzde ŞİÖ, hâlâ NATO’nun 
karşısında yer alan bir askeri blok olarak ka-
bul edilmemektedir. Bu noktada ABD'nin ka-
tılımcı ülkeler üzerinde uygulayacağı baskının 
düzeyi belirleyici olacaktır. Bu yüzden ŞİÖ’nün, 
Amerika’nın istikrarsızlaştırma çabalarına karşı 
koymak için ileride güçlü bir askeri yapıya bü-

rünmesi olası gözükmektedir. ABD’nin tarafsız 
mı yoksa agresif mi bir tutum takınacağını tah-
min etmek zordur. Ancak yakın tarih göz önünde 
bulundurulduğunda, Amerika’nın düşman tavrı-
na, Moskova ve Pekin hükümetlerinin asimetrik 
bir cevapla, Amerika’nın yumuşak karnı olan 
ekonomik çıkarlar üzerinden karşılık vermesi 
olası gözükmektedir. Küresel ekonominin ekse-
nini kendilerine doğru çevirmek isteyen Pekin ve 
Moskova yönetimleri, mecbur kalmaları halinde, 
süreci hızlandırmak için bu planlarını yürürlüğe 
koymaktan çekinmeyeceklerdir. 

İnsanoğlu, daha önceden benzeri görülme-
miş, heyecan verici bir geleceğe doğru ilerle-
mektedir. Avrasya bloğunun tam entegrasyonu, 
günümüz dünyasının zayıf ve yoksul uluslarının, 
sömürgeci güçlere karşı koymalarını mümkün 
kılacağı gibi, onlara daha geniş diyalog ve işbirliği 
olanakları da tanıyarak, zamanla insanlık tari-
hinin akışını değiştirecektir. Yakın tarihte savaş 
ve yıkımların panzehiri olan barış, gerekli sinerji 
ve refahın düzeyini yaratmak isteyen insanlığın 
gelecekte de temel dayanağı olacak gibi gözük-
mektedir. 

(Global Research-Kanada, 20 Haziran 2017)

usable that SCO will turn into a military structure 
in the future in order to resist against the efforts of 
America aiming at the destabilization of the orga-
nization. It is difficult to predict whether America 
will adopt an impartial or aggresive attitude. Ho-
wever when we take the recent history into con-
sideration, it seems possible that the governments 
in Moscow and Beijing will give an asymmetrical 
response against the hostile attitude of America 
in  that they will try to harm its economic interests. 
Beijing and Moscow governments that want to turn 
the axis of the global economy towards themsel-
ves, would not abstain from putting that plan into 
practice in order to accelerate that process if they 
are forced to do so. Humanity is heading forward 
towards an unprecedented , exciting future. The 
full integration of the  Eurasian block will make it 
possible for today’s weak and poor nations to resist 
the colonialist powers and it will also change the 
course of the history of humanity within the cour-
se of time by providing them various opportunities 
of dialogue and cooperation. It seems that peace 
which was the antidote of war and destructios in 
the recent past will also be the main foundation of 
humanity that  wants to increase its synergy and 
welfare level in the future. 

(Global Research-Canada, 20 June 2017)

Globalization is being defined
It is obvious that the countries like India, Singa-

pour, Turkey and Myanmar woudn’t want to miss 
this opportunity to be a part of this initiative which 
promises to  create a revolutionary impact on the 
concepts of commerce and globalization of today. 
OBOR aims at avoiding the protectionist attitude 
that has been adopted by many countries  to repla-
ce the approaches that were not successful, allevi-
ate the negative effects of globalization  and redefi-
ne globalization.

Iran, Turkey and Egypt gains importance 
Despite not being a member of SCO some co-

untries are  a part of the integration in this transfor-
mation process that is experienced by a significant 
part of the world and was also play a decisive role in 
the future. Iran, Turkey and Egypt are on the foref-
ront of these countries  in terms of their geograp-
hical position. 

USA which puts its own interests above all 
else, has already  broken away from the “One Belt 
One Road” revolution of China and began to hinder 
China’s efforts in that direction. On the other hand, 
some European countries, among them England, 
France, Germany and Italy, have already signed 
numerous agreements with China. Governments 
in Rome, Berlin and Paris have participated in the 
international opening ceremony of the “One Belt 
One Road” initiative. It is inevitable that Europe in its 
capacity as the second  biggest regional block that 
makes the highest amount of imports  from and the 
highest amounts of exports to China, will be an in-
dispensable part of the “One Belt One Road” initia-
tive which aims at reaching Iran, Turkey and Egypt 
for the purpose of  the procurement and diversifica-
tion of the energy sources . 

Cooperation against Threats
The question is to determine the extent to which 

the economic promises of China will be successful 
in overcoming the military threats of USA. At this 
point, Shangai Cooperation Organization which has 
gone beyond the Euroasian block and expanded 
its field of influence to the African and Middle East 
regions will play a decisive role. In our day, SCO is 
still not accepted as a military block against NATO. 
At this point, the level of the pressure to be exerci-
sed by America on the participating countries will  
play a decisive role. For that reason, it seems pla-

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Elekt-
roAydın ekibi, Türkiye Bilimsel ve Tek-
nolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜ-
BİTAK) bu yıl 13’üncü defa düzenlediği 

‘Uluslararası Elektromobil, Batarya Elektrik 
Enerjili Araç Yarışları’nda (Efficiency Chal-
lenge Electric Vehicle) üçüncü olarak bronz 
madalya kazandı. Yarışmada Çukurova 
Üniversitesi birinci, İstanbul Üniversitesi 
ise ikinci olurken, bronz madalya kazanan 
İstanbul Aydın Üniversitesi, yarışmada de-
receye giren tek vakıf üniversitesi olarak 
öne çıktı. 

Prof. Dr. Zafer Utlu ve Yrd. Doç. Dr. Be-
hiye Yüksel önderliğinde ‘Elektro-Aydın 
Auro’ ve ‘Elektro-Aydın Nova’ adlı araç-
larla katılan 18 kişilik İAÜ ekibi, 49 aracın 
katıldığı etkinlikte, teknik performans ve 
ön eleme turları sonucunda 31 araçla bir-
likte finallere kaldı. Final yarışında Elekt-
roAydın-Auro aracı üçüncülük kürsüsüne 
çıkarken, ElektroAydın-Nova aracı ise be-
şinci oldu. İzmit’teki Körfez pistinde ger-
çekleştirilen ve altı gün süren yarışlarda 
İstanbul Aydın Üniversitesi, aldığı derece ile 
geçen yılki başarısını da yükseltmiş oldu

AMAÇ ALTERNATİF ENERJİyE ÖZEN
DİRMEK

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Baş-
kanlığı tarafından organize edilen Elektro-

ALteRNAtif eNeRjiLi ARAÇ YARIşLARINdA 
‘eLeKtROAYdIN’A bRONz  MAdALYA 

bronZe medallion for 'electroaydin'
in the competition of vehicleS  run by alternative enerGy

İstanbul Aydın Üniversitesi ElektroAydın ekibi, TÜBİTAK’ın bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği alternatif enerjili araç 
yarışlarında bronz alırken; İAÜ, dereceye giren tek vakıf üniversitesi oldu

The ElektroAydin team of Istanbul Aydin University has won the bronze medallion in the competition of vehicles run by alternative energy 
organized by TUBITAK  for the 13th time; IAU was the only foundation university that obtained a degree in the competiton. 

mobil, Batarya Elektrik Enerjili Araç Yarışları 
ve TÜBİTAK Hidromobil, Hidrojen Enerjili Araç 
Yarışları; alternatif enerji kaynakları konusun-
da kamuoyunda farkındalığı yükseltmek, al-
ternatif enerji teknolojilerinin yaygın kullanımı 
için gerekli beyin gücü ve bilgi birikiminin oluş-
masını sağlamak, üniversite öğrencilerini teo-
rik bilgilerini takım çalışmasıyla başta elektrik 
ve hidrojen olmak üzere, temiz ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarıyla çalışacak ürünler ortaya 
koymaya özendirmek amaçlarını taşıyor.

ElektroAydin team of Istanbul Aydin Uni-
versity (IAU) came the third and won the 
bronze medallion in the “International 
Electromobile Vehicles Run by Battery 

Charged Electricity. While Cukurova University 
come first and Istanbul University came second 
in the competition, Istanbul Aydin University 
which won a bronze medallion has come to the 
fore as the only foundation university that has 
obtained a degree in the competition. 

IAU team with 18 members under the lea-

dership of Prof. Dr. Zafer Utlu and Associa-
te Prof.Dr. Behiye Yuksel, participated in the 
competition with the vehicles named “Elekt-
roAydin Auro” and “ElektroAydin- Nova” have 
got to the finals with 39 other vehicles as a re-
sult of the technical performance and prese-
lection tours in the event in which 49 vehicles 
participated. While Elektro-Aydin Auro come 
the third in the finals, Electro-Aydın-Nova 
came fifth. In the competition which took pla-
ce in the runway in Izmit Bay and lasted for six 
days, Istanbul Aydin University has raised its 
ranking compared to last year. 

THE PURPOSE IS TO ENCOURAGE ALTER-
NATIVE  ENERGY 

Competitions of Electromobile Vehicles 
Run by Battery Charged Electricity and Com-
petitions of Hydromobile  Vehicles run by 
Hydrogen Energy organized by the Science 
and Society Department of TUBITAK aim at 
raising the public awareness about the alter-
native energy sources, ensuring the forma-
tion of the brain power and accumulation of 
information  needed for the widespread use of 
alternative energy technologies and encoura-
ging university students to use their theore-
tical knowledge as a team, for the purpose of  
developing products that can be run by clean 
and renewable energy sources, particulary 
electricity and hydrogen.

rusya ve çin, yeni dünya düzeni’ni nasıl kuruyor?

ÇOK KutuPLu devRiMiN öNCÜLeRi
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Cen giz Han’ın me za rı nın Mo ğol İm pa-
ra tor lu ğu’nun dört bir ya nın dan ge-
len ha zi ne ler içer di ği ne ina nı lı yor. 
Pe ki, Mo ğol lar ne den bu me za rın bu-

lun ma sı nı is te mi yor? Mo ğol İm pa ra tor lu ğu bir 
za man lar Bü yük Ok ya nus’tan Ha zar De ni zi’ne 
ka dar uza nan top rak lar da hü küm sü rü yor du. 
Uç suz bu cak sız top rak lar da ne yol var, ne de 
bi na. Sa de ce son suz bir gök yü zü, yer de ku-
ru muş ot lar ve bir esin ti. Gö çer le rin ‘ger’ adı-
nı ver dik le ri yu var lak gö çe be ça dı rın da tuz lu 
süt lü çay içer ken öz gür ce ot la yan at la rın ve 
ke çi le rin fo toğ raf la rı nı çe ki yo ruz.

Bu ra sı Mo ğo lis tan, Cen giz Han’ın at sır-
tın da dün ya yı ele ge çir di ği yer. Cen giz Han 
bir za man lar Bü yük Ok ya nus ile Ha zar De ni zi 
ara sın da ki top rak la ra hük met miş ti. Öl dü ğün-
de ce na ze si nin giz li tu tul ma sı nı is te miş ti. Yas 
tu tan or du su, Cen giz Han gö mül dük ten son ra 
me za rın izi ni kay bet tir mek için üze rin de bin 
at do laş tı rıl mış tı. Ölü mün den son ra ki 800 yıl-
da kim se me za rı na ula şa ma dı.

Ya ban cı ke şif ekip le ri me za rı bul mak için 
ta ri hi bel ge le re baş vur du, hat ta Na ti onal Ge og-
rap hic’in Han lar Va di si Pro je si uy du fo toğ raf-
la rı nı bi le in ce le miş ti. An cak Mo ğol lar 1227’de 
ölen li der le ri ni sev se de me za rı nın bu lun ma-
sı nı is te mi yor du. Dı şa rı dan ba kan bi ri nin ise 
bu nu an la ma sı bi raz zor du. Bu nun, me zar bu-
lu nur sa dün ya nın so nu ge le cek inan cıy la il gi si 
yok tu. Rus ya’da ki bir üni ver si te de ulus la ra ra-
sı iliş ki ler oku yan Mo ğol ter cü ma nım Ue lun’a 
gö re, Cen giz Han me za rı nın bu lun ma sı nı is-
te mi yor du, ona say gı ge re ği, aran ma ma lıy dı 
bu me zar. Cen giz Han’ın is te ği ni dik ka te alan 
Mo ğol la rın kül tü rel bas kı sı nın ya nı sı ra me-
zar ara ma yı zor laş tı ran baş ka et ken ler de var. 
Mo ğo lis tan de va sa bir ül ke, üs te lik dü zen li yol 
ağ la rı çok za yıf. Nü fus yo ğun lu ğu çok dü şük; 
sa de ce Grön land ve bir kaç ada bu ko nu da onu 
ge ri de bı ra ka bi lir. Böy le bir or tam, sır la rı na 
sa hip çı kar.

Ulan ba tur Dev let Üni ver si te si’nin ar ke olo-
ji bö lü mün den Dr. Di imaa jav Er de ne ba atar bu 
me za rı bul ma ya uğ ra şan Ja pon-Mo ğol eki bi ile 
ça lı şıp Cen giz Han’ın do ğum ye ri olan Hen tiy 
böl ge sin de yo ğun laş mış. An cak 1990’da ya pı-
lan bu ça lış ma lar ay nı yıl ger çek le şen de mok ra-
tik dev rim ne de niy le ya rım kal mış. Zi ra halk bu 
ça lış ma la ra da tep ki gös ter miş. Dr Er de ne ba atar 
2001’den bu ya na Mo ğo lis tan’ın or ta ke si min-
de ki Ark han gai böl ge sin de, Hun kral la rı nın iki 

It is believed that there are treasures bro-
ught from all over the Mongolian Empire 
to the grave of Cenghis Khan. But why do 
the Mongolians not want his grave to be 

found? Mongolian Empire had once ruled the 
territories stretching from the Pacific Ocean 
to the Caspian Sea. There are neither roads 
nor buildings in these vast territories. There 
is only an endless sky, dried grass on the soil 
and a breeze. We take the pictures of the fre-
ely grazing horses and goats while drinking 
our salty, milk, tea in the round shaped no-
mad tent which the Nomads  call “ger”.

This is Mongolia, the place where Ceng-
his Khan has captured the world on horse-
back.  Cenghis Khan has once ruled the ter-
ritories between the Pacific Ocean and the 
Caspian Sea. He wanted his funeral 
to be kept secret when he dies. 
His mourning army walked 
thousands of horses on 
his grave  after his bu-
rial in order to  get its 
traces lost.  Nobody 
could reach his 
grave during 800 
years after his 
death.

Foreign 
exploration te-
ams recourse 
to historical 
documents in 
order to find 
the grave  to 
such an extent 
that National Ge-
ographics’ project  
team of the Valley 
of the Khans had even 
examined the satelli-
te photographs. However, 
Mongolians didn’t want the 
grave of their leaders who died in 
1227,  to be found even if they loved him 
very much. It would be difficult for an outsi-
der to grasp this mentality. This has nothing 
to do with the beliefs that the world will come 
to an end if the grave was found.  According to 
my Mongolian interpreter Uelun who studied 
international relations at a University in Rus-
sia, Cenghis Khan did not want his grave to 
be found and consequently  his grave should 
not be searched out of respect for his wish. 
Besides the cultural pressure coming from 
the Mongolians, there were other factors that 
made the search of the grave difficult. Mon-
golia is a vast country and there is  a very 
weak network of regular roads.  Its density 
of population is very low, which can only be 
compared with Greenland and a few islands. 
Such an environment embraces its secrets.

bin yıl lık me zar lı ğın da ka zı ça lış ma la rı ya pı yor. 
Cen giz Han, Hun la rın Mo ğol la rın ata sı ol du ğu-
na ina nı yor du. Bu ne den le me za rı on la rın ki ne 
ben ze ye bi lir di. Hun kral la rı 20 met re de rin lik-
te ah şap böl me ler içi ne gö mü lür, ye rin üze ri ne 
ka re şek lin de taş lar di zi lir di. Dr Er de ne ba atar’ın 
ilk me za rı kaz ma sı 10 yaz sür müş, bu ra sı da ha 
ön ce so yul muş ol ma sı na rağ men Hun la rın uzak 
di yar lar la dip lo ma tik iliş ki le ri ni gös te ren Çin at 
ara ba sı, Ro ma cam eş ya sı ve çok sa yı da de ğer li 
me tal bu lun muş tu.

Cen giz Han’ın me za rı nın da Mo ğol Im pa ra-
tor lu ğu top rak la rın dan ge len ben zer ha zi ne ler-
le do lu ol du ğu sa nı lı yor. Ya ban cı la rın bu me za ra 

bu ka dar il gi gös ter me si nin bir ne-
de ni de bu. An cak Hun tar zı bir 

gö mü tün bu lun ma sı bi raz 
zor. Me zar üs tün de ki 

taş lar kal dı rıl mış ola-
bi lir. Mo ğo lis tan’ın 

ge niş li ği dü şü-
nül dü ğün de 20 
met re de rin-
lik te bir me za-
rın bu lun ma-
sı ne re dey se 
imkânsız gö-
rü nü yor. Böl-

ge de ki inan-
ca gö re Cen giz 

Han’ın me za rı, 
baş kent Ulan ba-

tur’un 160 km ku zey 
do ğu sun da ki Hen tiy 

sı ra dağ la rı nın Bur han 
Hal dun te pe sin de. An cak 

me za rın ke sin ye ri bel li ol ma dı ğı 
gi bi bu id di aya kar şı çı kan lar da var. Me-

za rın ye ri ni kay bet mek için üze rin de bin at gez-
di ril di ği söy len ce si me za rın bir va di de ol du ğu na 
işa ret edi yor ve bu na gö re Hun me zar lı ğı uy gun 
aday ola bi lir. Ama Cen giz Han’ın bir da ğa gö-
mül me yi va si yet et ti ği de bi li ni yor. Bu ne den le 
Bur han Hal dun Da ğı da ma kul bir aday.

Mo ğol İm pa ra tor lu ğu do ğu ile ba tı yı bir-
bi ri ne bağ la dı, İpek Yo lu’nu can lan dır dı. Dip lo-
ma tik do ku nul maz lık ve din öz gür lü ğü kav-
ram la rı onun dö ne min de yer leş ti. Gü ve ni lir 
bir pos ta hiz me ti ve kâğıt pa ra kul la nı mı sağ-
lan dı. Ya ni Cen giz Han sa de ce dün ya yı ele ge-
çir mek le kal ma dı, ona me de ni yet de ge tir di. 
 (Erin Cra ig - BBC Tra vel – 25.7.2017)

WHERE IS THE GRAvE OF CENGHIS KHAN?
CeNGiz HAN’IN MezARI NeRede?

Cen giz Han bir za man lar Bü yük Ok ya nus ile Ha zar De ni zi ara sın da ki top rak la ra hük met miş ti. Öl dü ğün de ce na ze si nin giz li tu tul ma sı nı is te
miş ti. Moğol İmparatoru'nun mezarına ölü mün den son ra ki 800 yıl da dahi kimse ula şa ma dı.

Cenghis Khan has once upon a time ruled the territories between the Pacific Ocean and the Caspian Sea.  He had wanted his funeral to be 
kept secret after he died. Nobody could reach the grave of the Mongolian Empire during the period of 800 years after his death.

Bugün dünyada 805 milyon insan, 
dünya nüfüsunun dokuzda biri 
kronik açlık sınırında yaşamakta-
dır. Bunların yüzde 60’ını kadınlar 

oluşturmaktadır. 5 yaş altı yaklaşık 5 milyon 
çocuk her yıl yetersiz beslenmeye bağlı se-
beplerden dolayı yaşamını yitirmektedir. Az 
gelişmiş ülkelerde her 10 çocuktan 4’ü vücut 
ve beyin gelişimini ve fonksiyonlarını engel-
leyecek şekilde yetersiz ve kötü beslenmek-
tedirler. Dünyanın en zengin ülkelerinden 
ABD’de bile nüfusun yüzde 14.3 ü (her 7 Ame-
rikalıdan biri) yetersiz beslenmektedir. Bu da 
yetersiz beslenme ve kronik açlıkla mücadele 
yollarının tartışıldığı bu günlerde, bir çözüm 
önerisi veya alternatif gıda ürünü son kullan-
ma tarihi (SKT) geçmiş güvenirlik olarak yet-
kili kurumlar tarafından tüketimine onay ve-
rilmiş gıda ürünleri ucuz fiyatla halkın arzına 
sunulabilir.

AB’de gıda etiketleme mevzuatı süreç 
olarak 18 Aralık 1978 tarihinde başladı. Bu 
tarihten önce AB’de her ülkenin kendi gıda 
etiketleme mevzuatı mevcutken, birliğin 
genişlemesi ve güçlenmesi zamanla ulusal 
yasaların uyumlaştırılması ihtiyacını doğur-
muştur (Cheftel, 2005). 

Buna göre etiketleme bilgileri gıdanın 
karakteristiği, doğası, kimliği, özellikleri, 
kompozisyonu, orijin veya menşei ve üretim 
metodu hakkında tüketiciyi yanıltmamalıdır 
(OJ L 33, 8.2.79, p.2). Bu direktife göre zorunlu 
etiketleme bilgileri; gıdanın adı, içindekiler lis-
tesi, ambalajlı gıdalarda net ağırlık, minimum 
dayanıklılık tarihi, varsa özel muhafaza veya 
kullanım koşulları, üretici/paketleyici veya 
satıcı firmanın adı ve adresi, gerekli ise gıda-
nın hazırlanma kuralları ve bilgi verilmediği 
takdirde tüketiciyi yanıltacak ise gıdanın orji-
nidir (OJ L 33, 8.2.79, p.3).  

Gıda maddesi sağlık ve güvenirlik sorun-
larından dolayı belirli bir sürede tüketilmesi 
gerekiyorsa  son kullanma tarihinin belirtil-
mesi gerekir:

1. ’Sağlık Meselesi’, gıda maddesinin belirli 
periyotlarda kişinin beslenmesini oluşturan 
tek besin kaynağı olduğu durumlarda geçerli-
dir. Bu, kişinin hasta olduğu veya normal gıda 
maddesi tüketemediği hallerde depolamanın 
gıda maddesinin kritik  besin profilini etkile-
diği bebek maması veya özel diyet ürünleri 
için geçerlidir.

Today,  805 million people, one ninth of 
the world population, live at the brink 
of  chronic hunger. Women constitute 
the 60% of those people. Approxima-

tely 5 million children die every year due to 
insufficient nutrition. In under-developed co-
untries, 4 out of every 10 children are under-
nourished to the extent that their physical and 
mental development and functions are impai-
red. Even in America which is one of the richest 
countries in the world, 14.3% of the population  
(one out of every seven Americans) is under-
nourished.   In these days, when the means of 
fighting insufficient nutrition and chronic hun-
ger are discussed,  a solution proposal has been 
made according to which the foodstuff expi-
red that are approved for consumption by the 
competent  authorities will be offered for con-
sumption to people at low prices.

The regulation on the foodstuff labelling 
in EU has started on December 18, 1978 as a 
process. While before that date every  mem-
ber state of EU had its own foodstuff labelling 
regulation, the development and strengthe-
ning of the Union has brought about the need 
to harmonize the national  regulations with 
each other (Cheftel 2005). Accordingly,  label-
ling information must not mislead the  consu-
mer about the  characteristic features,  nature 
, identity, specifications, composition, origin 
and method of production of the foodstuff (011, 
33, 8.2.79, p.2). According to  this directive, the 
compulsory  labelling information are the follo-
wing: name of the foodstuff, list of content, net 
weight, minimum durability period  in packa-
ged foodstuff, special preservation conditions 
if any, name and address  of the producer, pac-
kager or the seller company, the rules for the 
preparation of the foodstuff if necessary and 
the origin of the food which, if not stated, co-
uld mislead the consumer (0J Lumen 33, 8.2.79, 
p.3).  

If the foodstuff  has to be consumed  within 
a  definite  definite period of time, the date of 
expiry must be  stated.     

1.“The problem of health” is at stake when 
the foodstuff is the only source  for the nutriti-
on of the  person in question within definite pe-
riods of time. This applies for the cases where 
the person is sick or is unable to consume  the 
normal foodstuff or where storage affects the 
critical nutrition profile of the foodstuff as in 

2. ’Güvenirlik Meselesi’, gıda maddesinin 
gözle görülebilir şekilde bozulmasından önce 
mikrobiyolojik olarak güvenirliğini yitiren gıda 
maddeleri için geçerlidir. Bu, belirli raf ömrü 
olan dondurulmuş veya çiğ gıda maddeleri için 
geçerli değildir; ama bazı soğutulmuş yemeye 
hazır yemekler, salatalar için geçerli olabilir. 
Güvenirlik açısından gıda maddelerinin son 
kullanma tarihlerinin geliştirilmesi aşağıdaki 
gibidir.

Ekşime, doku değişikliği, nem kaybı, nem 
artması, bayatlama, aroma kaybı, ışıktan kay-
naklanan değişiklikler, enzimik kararma, 
kimyasal kararma ve mikrobiyal bozulma gibi 
üründeki pek çok değişiklikler tüketicinin ter-
cihini etkilemektedir. Bunlardan bir tanesinin 
eksik olması gıda tüketicileri tarafından tercih 
edilmemekte o ürün için son kullanma tarihini 
tamamlamış olarak raflardan indirilmektedir. 
Gıdaların son kullanma tarihleri  gıda madde-
sinin bozulmasının sağlık veya güvenirliği et-
kilemese bile tüketicinin kabulünü etkilediği 
gıda maddeleri için geçerlidir. Ürünün son satış 
gününe veya depolardan geri çekilme gününe 
son kullanma tarihi veya çekme tarihi denir. 
Bu günden sonra, gerekli güvenirlik analizleri 
yapılarak, sağlıklı olanları,  belirli bir süre daha 
bu ürünler tüketiciler tarafından tüketilebilir, 
kullanılabilir. Bu süre içinde kullanma veya 
kullanmama kararının tüketiciye bırakılması 
için , 'en iyi kullanma tarihi' (best if used by) 
veya 'kullanma tarihi' (use by date) gibi tarih-
ler de verilebilir.   

Bir gıdanın raf ömrünü belirlerken mik-
robiyolojik, kimyasal, fiziksel, tat, renk görsel 
gibi birçok testler yapılır bunların en hassas 
olanına göre karar verilir. Besi değeri açısın-
dan bu ürünün besi değerinin genel olarak 
yüzde 50’nin altına düştüğünde diğer koşullar 
normal de olsa o ürünün raf ömrü bitmiş ola-
rak kabul edilmektedir. Bu nedenle raf ömrü 
bitmiş ürünler güvenirlik açısından yetkili ku-
rumlar tarafından yeniden analizi yapılarak bir 
bozulma yoksa bu ürünler çok ucuz fiyatlarla 
halkın arzına sunulabilir, yeniden tüketilebilir. 

Bu da yetersiz beslenmeyle, kronik açlıkla 
mücadele yollarının tartışıldığı bu günlerde, bir 
çözüm önerisi veya alternatif gıda ürünü son 
kullanma tarihi geçmiş güvenirlik olarak yet-
kili kurumlar tarafından tüketimine onay ve-
rilmiş gıda ürünleri ucuz fiyatla halkın arzına 
sunulabilir.

tARiHi GeÇMiş GIdALAR AÇLIğA ÇARe OLAbiLiR Mi?
CAN THE ExPIRED FOODSTUFF BE A REMEDy FOR HUNGER?

Bir gıdanın raf ömrünü belirlerken mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel, tat, renk görsel gibi birçok testler yapılır bunların en hassas olanına 
göre karar verilir. Raf ömründe bozulma yoksa bu ürünler çok ucuz fiyatlarla halkın arzına sunulabilir, yeniden tüketilebilir. 

Numerous tests are conducted in order to determine the shelf  life of a foodstuff including chemical, physical, taste and visual tests and the decision is given based 
on the most  sensitive of them. If they have not decayed, they may be  offered to the public with cheap prices and consumed  again.

the case of  baby food or a special diet. 
“The problem of reliability “ applies for the 

foodstuff which looses its reliability in micro-
biological terms before visibly decaying. It does 
not apply for frozen or raw food stuff of which 
shelter life has expired;  but it may apply for 
some cooled dishes ready for eating and sa-
lads.  Date of expiry of foodstuff in terms of re-
liability is based on the following criteria: Many 
factors including souring, change of texture, 
loss of humidity,  increase of humidity, souring, 
loss of aroma, change stemming from the light 
factor, staling, darkening, chemical darkening 
and microbial decay  influence the preference 
of the consumers. If one of these conditions 
is not fulfilled the consumer does not prefer 
that product and that product is taken out of 
the shelves as a product of which date of ex-
piry has come. Even if the dates of expiry of the 
products do not affect the product in terms of 
health or reliability it has an influence on the 
acceptance of the product in question by the 
consumers.

The last day of sale of  the product or the 
date of  its withdrawal from the storehouse is 
called the date of expiry or withdrawal. These 
products may be  used and consumed  by the 
consumers for a definite additional period of 
time based on a reliability analysis.   Dates like 
“best used by” and “use by date” may also be 
given in order to leave the decision to use or not 
use the product to the consumer.

Numerous tests are conducted in order to 
determine the shelf  life of a foodstuff inclu-
ding chemical, physical, taste and visual tests 
and the decision is given based on the most  
sensitive of them. The shelf life of a foodstuff 
is accepted as ended if its nutrition value has 
dropped under 50% even if other conditions are 
normal. For that reason the products of which 
shelf life has ended will be subjected to an 
analysis by the competent  authorities in terms 
of reliability and, if they have not decayed, 
they may be  offered to the public with cheap 
prices and consumed  again.  In these days in 
which the means of fighting the insufficient 
nutrition and chronic hunger are discussed  a 
solution proposal has been made according to 
which the foodstuff  of which date of expiry 
has elapsed but approved for consumption by 
the competent  authorities may be  offered for 
consumption by people at cheap prices.

Dr. Diimaajav Erdenebaatar from the arc-
haeology department of Ulanbator State Uni-
versity has worked together with the Japa-
nese-Mongolian team trying to find the grave 
and intensified his studies in Hentiy region 
where Cenghis Khan was born. However, the-
se studies carried out in the year 1990 were 
interrupted as a result of the democratic re-
volution that occurred in the same year be-
cause people have shown strong reaction 
against those studies. Dr. Erdenebaatar is 
making excursions in the graveyard of the 
Hun kings dating 2000 years. Back in Arkan-
gai in the middle region of Mongolia. Cenghis 
Khan believed that Huns are the ancestors of 
Mongolians. For that reason his grave could 
look like theirs. Hun kings were buried  in-
side 20 meter deep wooden wall and square 
shaped stones were placed on the surface. 
Erdenebaatar’s first grave excavations has 
lasted 10 summer seasons  and despite the 
fact that this site was previously  robbed, Chi-
nese carriage, Roman glassware and many  
valuable metals were found in the grave po-
inting out to the diplomatic relations of Huns 
with the states  far away from the region.

It is believed that the grave of Cenghis 
Khan is also full of  similar treasures brought 
from the territories of the Mongolian Empire. 
This is  one reason that explains why  the fo-
reigners have so much interest in this grave. 
However, it is somewhat difficult to find a Hun 
style grave. The stones above the grave might 
have been removed.  Taking into considerati-
on the vast territories of Mongolia, it seems 
almost impossible to find a  20 meter deep 
grave. According to the prevailing beliefs in 
the region, the grave of Cenghis Khan is loca-
ted at Burhan Haldun hill  on the Hentiy range 
of mountains 160 km to the northeast of the 
capital Ulanbator. However, the definite place 
of the grave is not known and there are also 
those who do not accept that  argument.  The 
legend according to which thousand horses 
were walked on the grave in order to remo-
ve any traces of the grave implies that the 
grave is in a valley and accordingly the Hun 
graveyard might be   a suitable candidate. On 
the other hand, it is also known that Cenghis 
Khan has  bequeathed to be buried in a moun-
tain. For this reason, Burhan Haldun mounta-
in is also a reasonable candidate.

Mongolian Empire  has connected the 
East and West to  each other and revived 
the Silk Road. The concept of diplomatic 
immunity and the religious freedom have 
been established during Cenghis Khan's 
reign. He established a reliable Postal Ser-
vice and introduced the use of banknotes. 
In other words, he  not only captured the 
world but also introduced civilization to it.  
(Erin Craig - BBC Travel - 25.7.2017)

Prof. Dr. Şükrü Karataş
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teknoloji, değerler ve 

YAPAY zeKâ YOLuYLA iNSAN 
GÜveNLiğiNiN iLeRLetiLMeSi

REINFORCEMENT PEOPLE'S SECURITy OF PEOPLE THROUGH 
TECHNOLOGy, vALUE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE   

Son yıllarda banka kartı ile yapılan 
ödemelerin oranı giderek arttı. Uz-
manlara göre, sanal ödeme klasik 
parayı piyasadan silecek. Ancak 

Bitcoin ve muadilleri gibi sanal para birim-
lerine uzmanlar kuşkuyla yaklaşıyor. Sanal 
paralar ‘son sığınaktan’ yoksun...  Danimar-
ka ve İsveç’te peşin ödeme devri kapanmak 
üzere. İsveçliler ödemelerinin yüzde 90’ını 
banka kartıyla yapıyorlar. Halkın yüzde 11’i 
artık nakit paraya ihtiyacının kalmadığını 
söylüyor. Güney Avrupa ülkelerinde peşin 
ödeme limiti uygulanıyor. İspanya’da 2 bin 
500 Euro’dan fazlası peşin ödenemiyor. Üst 
sınır İtalya’da 3 bin euro olarak belirlenmiş. 
Yunanistan’da ise peşin parayla motorlu 
araçlar hariç, ancak bin 500 euroluk mal ve 
hizmet satın alınabiliyor. Ödeme üst sınırı 
kayıt dışı ekonomiyi ve vergi kaçakçılığını 
önlemek amacıyla başlatılmıştı.

Kripto paraların en yaygın olanı 
Bitcoin’in piyasa payı yüzde 80’i buluyor. 
Bu sanal para birimi merkez bankası tara-
fından değil, bir bilgisayar şebekesi tarafın-
dan yaratılmıştı. Sanal paralardan hiçbirini 
ödeme aracı olarak kabul etme mecburiyeti 
de bulunmuyor. Merkez bankası ‘sınırsız li-
kidite yaratma’ işlevini yerine getirebiliyor. 
Profesör Henning Vöpel bu yetkinin finans 
krizlerini çözebilmek için gerekli olduğunu, 
sanal para birimlerinin ise modern para pi-
yasasını düzenleme ve yönetme özelliğinin 
bulunmadığını söylüyor.

Alternatifsizlik için fırsat
Modern finans sisteminin ve altyapı-

sının olmadığı kalkınma halindeki ülkeler-
de ise sanal para birimlerine geçişin daha 
kolay olduğunu belirten Berenberg baş 

SANAL PARANIN GeLeCeği vAR MI? 
doeS virtual money have any future?

Kayıt dışı ekonomiyi ve vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla başlatılan sanal ödemenin klasik parayı piyasadan sileceğini düşünen 
uzmanlar, aynı zamanda Bitcoin ve muadilleri gibi sanal para birimlerine kuşkuyla yaklaşıyor. 

Experts who think that virtual payment application which has been launched for the prevention of unrecorded economy and tax evasion will delete 
the classical money from the market have at the same time a dubious approach towards  virtual monetary units like Bitcoin and its equivalents. 

iktisatçısı Quitzau, bunu, ‘kalkınma halindeki 
ülkelerin sabit telefon hatlarını kullanmadan 
mobil telefon çağına geçişine benzetiyor. Völpel 
bu özelliğin kalkınma halindeki ülkelerin işine 
gelebileceğini ve riskin ancak Bitcoin borcu-
nun aynı para birimiyle ödenmesiyle asgariye 
indirilebileceğini söylüyor. Dolar alacağının Bit-
coin ile ödenmesi ise riskli olabilir. Sanal para 
kurunun düşmesi Bitcoin ile kesilen faturanın 
kabarmasına yol açar. Quitzau,  kalkınma ha-
lindeki ülkelerin Bitcoin’i rahatlıkla kullanma-
larının mümkün olmadığını söylüyor. İktisat 
uzmanı, alternatifsizliğin ise kripto para birim-
lerini kalkınma halindeki ülkeler için cazip kı-
labileceği görüşünde. 

(Almanyanın Sesi - 14.06.2017)

Yapay Zekâ, insan güvenliğiyle ilgili 
bir dizi soruna gerçek zamanlı, ma-
liyet etkin ve etkili yanıtlar verilme-
sinin potansiyel yollarından biridir. 

Yapay Zekâ’nın araştırma, sınıflandırma ve 
yeni modellerin tespit edilmesine dair uygula-
maları, farklı kaynaklardan anlam ve içeriğin 
ilişkilendirilip ortaya çıkarılmasına yardımcı 
olabilir. Yapay Zekâ planlama uygulamaları, 
kullanıcıların felaket sonrası kurtarma ope-
rasyonlarında karmaşık ve çok-katmanlı ey-
lemler gerçekleştirmelerini sağlar. İnsanların 
güçlendirilmesi ve insan güvenliği ile bağlan-
tılı olan yapay zekâ uygulamalarının amacı ve 
etkilerini sorgulamak için normatif ilkelerin 
kullanılması önemlidir. Yapay zekâ insanların 
yetkilerini elinden aldığı gibi onları güçlendirir 
de. Dolayısıyla, yapay zekâ sistemlerinin ku-
rulumu ve konuşlandırılmasını yönlendirmek 
için etik ilkelerin kullanılması gerekir. İnsan 
güvenliği, çok sınırlı sayıda bir elit kesim için 
değildir. Dolayısıyla, yapay zekânın yetenek-
leri, herkesin erişiminde olmalıdır. Önümüz-
deki yirmi yıl içerisinde, insan güvenliğinin 
önünde önemli meydan okumalar çıkacak. 
Küresel ısınmanın devam etmesiyle birlikte, 
sıcaklıklar artacak, deniz seviyeleri yüksele-
cek ve daha çetin hava koşulları yaşanacak. 
Bu değişimler ise, su, gıda ve enerji başta ol-
mak üzere kaynak kıtlığına yol açacak. 

Microsoft’un öngörülerine göre, 2025 yılı 
itibariyle 4,7 milyar kişi İnternet kullanıyor 
olacak – yani o dönemde dünyanın öngörülen 
nüfusunun yarısından biraz fazla. Birbiriyle 
bağlantılı olan ve tümü çok fazla miktarda veri 
üreten 50 milyar cihaz ile bu bilgi, kalkınma, 
koordinasyon, ikna ve baskı konusunda çok 
daha güçlü bir araç haline gelecek.  

Demografik, ekonomik ve teknolojik açı-
dan giderek daha bölünmüş hale gelen bu 
gelecek dünyasında, insan güvenliğinin sağ-
lanması sürecinde illaki bir takım zorluklar 
olacak. İklim değişikliği ve savaş gibi sistemik 
zorluklar ve sosyal, ekonomik veya siyasi ak-
saklıklar gibi daha yerelleşmiş tehditler nere-
deyse kesin bir hal alıyor. Bu zorluklarla başa 
çıkmanın yollarından biri, teknolojiye dair yeni 
uygulamalardır – özellikle de yapay zekâ. Ya-
pay zekâ, uluslararası topluluk, hükümetler 
ve sivil toplumun insan güvenliğini öngörüp 
önlemesini sağlama vaadinde bulunuyor. Bağ-
lantılılığın, daha sofistike sensor verilerinin 
ve daha iyi algoritmaların giderek artmasıyla 
birlikte, yapay zekâ uygulamaları temel ihti-
yaçların güvenliğini sağlamada ve şiddet içe-
ren eylemleri durdurmak veya bertaraf etmek 
konularında yararlı olabilir. 

Önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde doğacak 
sorunlar ışığında- insani güvensizliği ve kı-
rılganlığı iyileştirmek için yeni yaklaşımlar 
geliştirilmesi gerekiyor. Yapay zekânın kulla-
nımı, insan güvenliğiyle bağlantılı bir dizi me-
seleye gerçek zamanlı, maliyet etkin ve etkili 
yanıtlar verebilmenin potansiyel yollarından 
biridir. 

Bununla birlikte, yapay zekânın her derde 
deva olmadığını da belirtmek gerekiyor. “Bir-
çok sayısal, matematiksel, mantıksal, mekanik 
ve hatta biyolojik ilke ve araçlara başvurmak 
suretiyle zeka ve bilişsel süreçlerin anlaşılma-
sı, modellenmesi ve yinelenmesine” yönelik 
disiplinler-arası ve çok disiplinli bir yaklaşım 
olarak, bazı görevleri yerine getirmede etkin-
dir, ama tümünü değil. İnsanların bilgi miktarı 
karşısında boğulduğu bir ortamda, bilgisayarın 
işleme gücü, farklı modelleri tespit etme, ko-
numlandırma ve anlamayı içerir. Dahası, ya-
pay zekâ, verilerin hızla sınıflandırılmasında 
da çok iyidir. 1990’lı yıllardan beri, kanser, MS, 
pankreas hastalıkları ve diyabet gibi birçok 
hastalığın teşhisinde yapay zekâ kullanıldı. 

Ancak, yapay zekâ, insanlar gibi muhakeme 
yapamıyor ve teknoloji, genel insan zekasını 
sağduyu ile ikame etmekten uzak. Kısacası, 
yapay zekâ, bilgi iletişim teknolojilerini –ve 
robot teknolojilerini- kullanmanın ve insan-
lara yardımcı olup verilerin görevleri ifa etme-
nin farklı yollarını araştırıyor. 

Bilgi geliştirme
İnsan güvenliği sorunlarıyla başa çıkmak 

üzere bilgi geliştirmenin önünde iki engel var-
dır. İlk engel; gelecek kuşakların geliştireceği 
ciddi miktarda verilerden kaynaklanır. 

Yapay zekânın insan güvenliğinde kulla-
nımı için bir başka alan ise sağlıktır. Öncelikle, 
yapay zekânın görüntüleri sınıflandırıp tespit 
etmeleri, modellerin daha hızlı ve daha net bir 
şekilde fark edilmesini sağlar. Bu durum, bazı 
kanser türlerinin teşhisinde özellikle doğ-
rudur. Yapay zekâ, önleyici tedbirleri teşvik 
eden şekillerde büyük verileri koz olarak kul-
lanabilir. 

Planlama yeteneği
Bilginin edinimi ve bir bağlama yerleştiril-

mesine ek olarak, uygun bir yanıt verilmesini 
planlama yeteneğine de sahip olmak gerekir. 
Planlama ile bağlantılı algoritmalar, kullanıcı-
ların karmaşık ve çok-aşamalı eylemler ger-
çekleştirmeleri için kullanıcıları hızla, mantıklı 
olarak ve güvenilir bir şekilde harekete geçirir. 

Politika, insan güvenliğini sağlama süre-
cinde bir aracı olsa da, ona yardımcı olabilecek 
teknolojik çözümler de bulunmaktadır. 

Güçlendirme 
İnsan güvenliğinin bu denli geniş bir kap-

samı varken, yapay zekânın insanlara daha 
güvenli olmak konusunda yardımcı olabildiği 
sınırsız durum vardır. Bu tür uygulamaların 
insanları güçlendirmesi ve daha iyi kararlar 
almalarının sağlanması, burada kilit öneme 
haizdir. Eğer tüm insan hakları eşit değerde 
olursa, aralarındaki dengeleme hali de kolay-
lıkla çözülemeyebilir. Dahası, yapay zekânın 
bu tür haklara katkı yapıp yapmayacağı veya 
bu hakların değerini azaltıp azaltmayacağı 
net değildir. Örneğin, yapay zekânın büyük 
veri içindeki modelleri bulma yeteneği, kan-
ser gibi hastalıkların teşhisinde katkı sağlar; 
ancak bulduğu modelin bir açıdan tartışmalı 
olduğu durumlar pek arzu edilir değildir – ör-
neğin açıkça ırkçı, cinsiyetçi veya aşırıcı oldu-
ğu durumlar. Yapay zekâ, birçok kategorideki 
tutumları, özel kişileri, grupları sınıflandırmak 
suretiyle bu durumda çoğunluğun tiranlığını 
görünür hale getirebilir. En endişe verici olanı 
ise, yapay zekânın insanları aslında güçsüz-
leştirebileceği. Bu durum, yeniden suç işleme 
eğilimlerini öngörmek için kullanılan bir al-
goritmayla kanıtlandı. Bu algoritma, hatalı bir 
şekilde siyahi sanıkları tüm metriklere dahil 
etti – örneğin yeniden suç işleme veya şiddet 
içeren eylemlerde bulunma olasılığı gibi. 

İnsan güvenliği, dar bir elit kesim için de-
ğildir; dolayısıyla yapay zekânın yetenekleri, 
herkesin erişiminde olmalıdır. Afet yardımına, 
çatışmaların önlenmesine, insan haklarının 
korunmasına ve adalete ilişkin uygulamalar 

söz konusu olduğunda, daha geniş çaplı veri 
paylaşım planlarının bireyler, gruplar, STK’lar 
ve hükümetler tarafından paylaşılması zorun-
ludur. Bu endişeler, insan güvenliği faaliyetleri 
açısından önemlidir. Niyet; bireylerin sahte-
cilik yapmasını azaltma sürecini takip etmek 
iken, bu veriler aynı zamanda siyasi baskı 
amaçlı da kullanılabilir. 

Kısacası, insan güvenliğini mümkün kılan 
yapay zekâ, doğası gereği, insanların güven-
sizliğini azaltmalı, insanları daha fazla güç-
lendirmeli ve mümkün olduğunca eşitlikçi, 
saydam ve hesap verebilir olmalı. Uygun bir 
şekilde planlayamayan veya yanlış sınıflan-
dıran algoritmaların sonucu felaket olabilir. 
Dolayısıyla, iyi politika, düzenleme ve hesap 
verebilirlik önlemlerinin uygulamaya konma-
sı gerekiyor. Durum ne olursa olsun, insanlık, 
giderek yapay zekâdan etkilenen bir geleceğe 
doğru adım atmamalı ve “Yapay Zekâ Soslu bir 
Savunma”nın eşdeğerini iddia etmemeli. Do-
layısıyla, bağlam, kırılganlık ve kapasite inşası 
konusunda hassas, ancak doğru yargılar, ön-
görü ve adalet ilkeleri ile yönlendirilen yapay 
zekâ, herkes için çok yararlı olacak. 

Dr. Heather M. Roff - Chatham House

İklim değişikliği ve savaş gibi sistemik zorluklar ve sosyal, ekonomik 
veya siyasi aksaklıklar gibi daha yerelleşmiş tehditler neredeyse kesin 
bir hal alıyor. Bu zorluklarla başa çıkmanın yollarından biri, teknolojiye 

dair yeni uygulamalardır – özellikle de yapay zekâ.

Systemic difficulties such as the climate change and war as well as more well-
established threats such as social , economic or political troubles, are becoming 
precisely severe. One of the means of  coping with these difficulties is to support 

new technological applications , especially the artificial intelligence. 

Michael Braun

Artificial intelligence is one of the po-
tential means of giving a real time, 
low-cost and effective response to a 
series of problems concerning the se-

curity of people. 
Artificial intelligence applications related 

to the research , classification and  identifying 
new models may help relating and  revealing the 
meanings and content from  different sources.  
Planning applications of the artificial intelli-
gence ensure the users to realize complex and 
multi-layered actions in rescue operations after 
the disaster.  It is important to use the norma-
tive principles in order to strengthen human 
beings and inquire the purpose and effects of 
the artificial intelligence applications which are 
connected to security of human beings. Artifi-
cial intelligence deprives human beings of their 
competences on one side while strengthening 
them on the other. Consequently, ethical prin-
ciples must be used in order to direct the es-
tablishment and deployment of the artificial 
intelligence systems. Security of human beings 
is not only restricted to an elite class. Therefore, 
the capabilities of artificial intelligence must be 
accessible to everybody.  Human security will 

confront significant challenges during the next 
twenty years. Temperatures and sea levels will 
rise and weather conditions will become more 
challenging along with the global warming. The-
se developments in turn will lead to scarcity of 
sources, especially  water, foodstuff and energy. 

According to the predictions of Microsoft, 4,7 
billion people will be using internet by the year 
2025 – corresponding to slightly more than the 
half of  the world population predicted for that 
period. This network which comprises 50 billi-
on devices that are interconnected and produce 
huge amounts of data will be a much more po-
werful means of obtaining knowledge, ensuring 
development, persuading people and exercising 
pressure. 

There will be absolutely some difficulties 
during the process of ensuring the security of 
human beings in the future world which will 
be more divided in demographical, economic 
and  technological terms.  Systematic difficul-
ties like the climate change and war and more 
well-established threats like social , economic 
or political troubles are becoming precisely 
severe. One of the means of  coping with the-
se difficulties is to support new technological 
applications, especially the artificial intelligen-
ce. Artificial intelligence promises to ensure in-
ternational  community, governments and civil 
society projecting the requirements of human 
security and  fulfilling them accordingly. Along 
with the increase of interconnectivity and  more 
sophisticated sensor data and better algorithms 
artificial intelligence applications may be more 
useful for ensuring the security of the basic ne-
eds and stopping and eliminating the actions in-
volving violence.  

New approaches must be developed  in order 
to realize an improvement  for coping with the 
insecurity of human beings and vulnerability in 
light of the problems that may emerge in the up-
coming 10-15 years. Artificial intelligence is one 
of the potential means of giving a real time, low-
cost and effective response to a series of prob-
lems concerning the security of people. 

However it must be stated that artificial in-
telligence is not a remedy  for everything. Artifi-
cial intelligence is effective in fulfilling some but 
not all tasks as an interdisciplinary approach 
directed at understanding, modelling and repe-
ating  of intelligence and cognitive processes by 
recourse to “various numerical, mathematical, 
logical, mechanical and biological principles and  
means”. Furthermore, artificial intelligence is 
also useful for rapid classification of data.  In an 
environment where people are choked in a huge 
amount of information the processing power of 
computer involves identifying, positioning and 
understanding different models. Artificial intel-
ligence has been used for the diagnosis of many 
diseases like cancer, MS, pancreas diseases 
and diabetes. However, artificial intelligence is 
unable to reason like human beings and techno-
logy is far from substituting the general human 
intelligence by common sense. 

Shortly, artificial intelligence explores diffe-
rent ways of using information communication 
technologies – and robot technologies – and of 
helping people in fulfilling the tasks of the data.

Development of knowledge 
There are two obstacles against  develop-

ment of knowledge directed at coping with the 
problem of security of human beings. The first 
obstacle stems from the vast amount of data to 
be developed by the future generations.  

Another area for the use of artificial intel-
ligence for ensuring human security is health. 
First of all, the classification and identification of 
the images by artificial intelligence ensure noti-
cing the models  more quickly and clearly. This 
is true especially for some types of cancer. Arti-
ficial intelligence may use large data in a manner 
that encourages the preventive measures. 

Planning  capability  

In addition to the acquisition of knowled-
ge and placing it in a context, one must also be 
capable of planing an appropriate response. Al-
gorithms connected to planning activates the 
users serially, logically and reliably in order for 
the users to realize complex and multi-phased 
actions. Although politics is  a way of ensuring 
human security, there are also technological so-
lutions that may help it. 

Strengthening 
While  human security comprises such a 

wide scope, there are limitless cases in which 
artificial intelligence can help people to be more 
secure. It is of key importance to strengthen pe-
ople and  make them take better decisions thro-
ugh this kind of application. If all human rights  
have an equal value, the balance between them 
may not  be solved easily. Furthermore, it is not 
clear whether artificial intelligence will contri-
bute to these rights  or whether it will decrease 
the value of these rights. For example, the capa-
bility of artificial intelligence to find the models 
inside the big data, will contribute to the diagno-
sis of diseases like cancer; however, the cases 
where the model that it has found is disputed 

from a definite  point of view are not desirable – 
for example, where the model is explicitly racist,  
sexist or extremist.  The attitude of the artificial 
intelligence in many categories may give rise to 
the tyranny of the majority by classifying priva-
te persons and groups. What is the most worr-
ying possibility is that artificial intelligence may 
weaken people. This probability has been pro-
ven by an algorithm that is used for anticipating 
the tendencies to committing crime. That algo-
rithm has wrongly included the black suspects 
in all the metrics – for example the probability 
of committing a crime again and indulging in ac-
tions involving violence.

Human security is not only intended for a 
restricted elite class of the society;  consequ-
ently the capabilities of the artificial intelligence 
must be accessible to everyone. More compre-
hensive data sharing plans must be shared by 
the individuals, groups, NGO’s and governments 
when practices concerning the help for the di-
saster, prevention of conflicts and protection 
of human rights and justice are at stake. These 
concerns are important in terms of the  activiti-
es aimed at ensuring human security. While  the 
intention is to follow up the process of reducing 
the falsification by individuals, these data may 
also be used for the purpose of  exercising poli-
tical pressure. In short, the artificial intelligence 
which ensures human security must, by its na-
ture,  reduce the insecurity of people, streng-
then them and must be equalitarian, transpa-
rent and accountable to the possible extent. The 
consequence of algorithms which can not plan 
or classify appropriately may be a disaster.

Consequently, the measures directed at ma-
intaining a good policy, regulation and accoun-
tability must be put into practice.  Whatever the 
case is, humanity must not step towards a futu-
re increasingly affected  by the artificial intelli-
gence and must not argue for the equivalent of 
“Defense with an Artificial Intelligence sauce”. 
Consequently, artificial intelligence which is 
sensitive about context, vulnerability and  cre-
ating a capacity directed by correct judgements, 
predictions and principle of justice will be very 
useful for everybody.

The rate of payments made by bank 
cards have increased significantly in the 
recent years.  According to the experts, 
virtual payment will delete the classical 

money from the  market. However the experts 
have  a dubious approach  about virtual mone-
tary units like Bitcoin and its equivalents. Virtual 
money is deprived of its “last shelter”... the era 
of prepayment is about to be closed in Denmark 
and Sweden. Swedish people make 90% of their 
payments by bank cards. 11% of the people say 
that they don’t need cash anymore. There is a 
prepayment limit in South European countries. 
In Spain, people cannot make prepayment, ex-
ceeding 2500 Euros. The upper limit has been 
determined as 3000 Euros in Italy. In Greece, one 
can buy goods and services with prepayments 

only for an amount of 1500 Euros except for 
motor vehicles. Upper limits of payment has 
been introduced for the purpose of preventing 
unrecorded economy and tax evasion. 

Market share of Bitcoin which is the 
most widespread crypto monetary unit, re-
ached 80%. This virtual monetary unit has 
been created not by the Central Bank but by 
a computer network. There is no obligation 
to accept  any of the virtual money as a me-
ans of payment. Central Bank can fulfill the 
function of creating “limitless liquidity”. Pro-
fessor Henning Vopel says that this authority 
is necessary in order to resolve the financial 
crisis  and that the virtual money unit is not 
qualified to regulate and manage the modern 
monetary markets. 

Opportunity for lack of alternative 
Quitzau who is the chief economist of Be-

renberg stated that  transition to virtual mo-
netary units was easier in the developing co-
untries where  modern financial system and 
infrastructure do not exist. Quitzau linked 
this possibility to the transition of the develo-
ping countries to the age of mobile telephone 
without using fixed phone lines. Quitzau says 
that this feature could be advantageous for 
the developing countries and that the risk co-
uld be reduced to a minimum level  only thro-
ugh the payment of the debt in Bitcon with 
the same monetary unit  whereas the pay-
ment of receivables in USD with Bitcoin could 
be risky.  Drop in the exchange rate of virtual 
money could lead to the increase of the amo-
unt of  invoice issued in Bitcoin. Quitzau says 
that the easy use of Bitcoin by the developing 
countries is not possible. The economy expert 
further states that the lack of an alternative 
could make crypto monetary units attractive 
for the developing countries.

(Voice of Germany - 14.06.2017)
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cehennem iyi temenni ve arzularla doludur

İnsancıl Müdahaleler:  
eMPeRYALizM dOKtRiNi

hell iS full of Good wiSheS and deSireS
HUMANITARIAN INTERvENTIONS: Doctrine of imperialism

Bar bar la rın ken di  ken di le ri ni yö ne te me me le ri  ve bu nun ar dın dan  me de ni leş ti ri ci  mis yon la ra du yu lan ih ti yaç, 
19'un cu yüz yıl bo yun ca de vam et ti ve hat ta John Stu art Mill gibi en li be ral ve iler le me ci Ba tı lı dü şü nür le rin ço ğu ta ra fın dan da pay la şıl dı. 

Mü da ha le de  bu lun ma ma  il ke siy le bü yük öl çü de  hem fi kir olan Mill  ise 'mer ha met li  sö mür ge ci lik'  kav ra mı nı öne  sür dü. 
Bir di ğer  de yiş le, Mill’in  mü da ha le de bu lun ma ma ya da ir il ke le ri sa de ce 'me de ni leş miş' ulus la ra uy gu la na bil di.

Barbarians' not being able to rule themselves continued throughout the 19th century and subsequently so did the need for
 civilizing missions.  The idea was even shared by the majority of the liberal and progressive thinkers such as John Stuart Mill. 

Mill who agreed with the principle of  non-intervention to a great extent, put forward the idea of “merciful colonialism”. In other words, the 
principles of Mill advocating  non – intervention could only be applied for civilized nations.

İn san cıl mü da ha le kav ra mı nın ta nım lan-
ma sı so run lu dur; do la yı sıy la kav ram sal-
laş tı rıl ma sı nın uy gu lan ma sı da tar tış ma lı. 
Bir yan dan in san cıl mü da ha le, bir dev let 

ve ya dev let ler gru bu nun as ke ri güç kul la na-
rak he def dev le tin va tan daş la rı ve ya et nik 
azın lık la rı adı na in san hak la rı ih lal le ri ni azalt-
mak ve ya son lan dır mak üze re 'son aşa ma-
da' at tı ğı bir adım ola rak bi lin mek te dir. Öte 
yan dan, in san cıl mü da ha le, çağ daş je opo li-
tik sis tem ler de gü cün en kur naz ve giz li bi-
çim le rin den bi ri ola rak al gı lan mak ta dır. Ya-
ni, si ya si ve eko no mik güç le rin da ha açık bir 
şe kil de uy gu lan ma sı na yö ne lik meş ru iyet 
sağ la mak ve bu meş ru iye ti güç len dir mek üze-
re or ta ya ko nan ide olo jik ya pı lar, in san cıl mü-
da ha le söy le mi üze rin den göz ler önü ne se ri lir. 

So nuç ola rak, bir in sani mü da ha le fe no-
me ni, ulus la ra ra sı hu kuk, si ya set bi li mi ve ah-
lak fel se fe sin de ki en tar tış ma lı ko nu lar dan 
bi ri ol du. Bu nun la bir lik te, kav ra mın ev ri mi ni 
göz den ge çir mek su re tiy le, in san cıl mü da ha-
le ye yö ne lik ge rek çe le rin ah la ki ve ya sal ola-
rak hoş gö rü le mez ha le gel di ği, bir tür li be ral 
em per ya lizm gü cü ola rak iş lev gör dü ğü so-
nu cu na va rı la bi lir. Bu nun la bir lik te, ta rih, in-
san cıl mü da ha le nin, si ya si ve eko no mik nü-
fuz la rı nı ge niş let me stra te ji si ola rak güç lü 

dev let ler ta ra fın dan kul la nı lan da ha ge niş çap lı 
bir sü re cin bir par ça sı ol du ğu nu gös ter mek te dir. 

“Ulus la ra ra sı ta rih, gös te riş li ge rek çe len-
dir di ği mü da ha le ler le do lu dur.” (Doy le, 2006: 
5) Bu gün bi li nen ha liy le dün ya sis te mi nin 
en baş la rın dan be ri, ya ni 500 yıl ka dar ön-
ce, Ba tı lı güç le ri ta bi at ka nun la rı ve ev ren-
sel de ğer ler te me lin de ge rek çe len di ren ide-
olo ji ler, Av ro-Ame ri ka lı li der ler ta ra fın dan 
ge liş ti ri lip be nim sen di ler. Böy le lik le, on la rın 
ey lem le ri ni so nu cu us ta lık la kul la nı lan güç, 
or tak iyi li ğin yay gın laş tı rıl ma sı nı sağ la yan 
cö mert bir araç ola rak su nu lu yor. Wal lers te-
in’a gö re (2006), in san cıl mü da ha le tar tış ma-
sı, Av ru pa sö mür ge ci li ği nin kö ken le ri ne dek 
uza tı la bi lir. Bu nun la bir lik te, Chomsky’nin 
vur gu la dı ğı gi bi, “eli miz de şa yet bir ta kım ka-
yıt lar ol say dı, Geng his Han ve Hun İm pa ra tor-
lu ğu hü küm da rı Atil la’nın in san cıl amaç lar la 
ha re ket et tik le ri ni fark ede bi lir dik.” (1999: 76) 

Her ne ka dar gü nü müz de in san cıl mü da-
ha le ler de mok ra si ve özel lik le de in san hak la rı 
adı na ya pıl sa da, bu fe no me ne da ir ta rih sel bir 
araş tır ma, bu tür kav ram la rın za man içe ri sin de-
ki ev ri mi ni net bir şe kil de or ta ya ko yu yor. Wal-
lers te in’ın be lirt ti ği gi bi, “kar şı la rı na en gel ler 
çık tı ğın da, mü da ha le de bu lu nan lar her za man 
için ah la ki bir ge rek çe ye baş vu rur lar: “on al tın-

cı yüz yıl da ta bi at ka nun la rı ve Hı ris ti yan lık, on 
do ku zun cu yüz yıl da me de ni leş tir me mis yo nu, 
yir min ci yüz yıl so nu ve yir mi bi rin ci yüz yıl ba-
şın da in san hak la rı ve de mok ra si...” (2006: 27). 

Ju an Gi nes de Sepúlve da (1984) “De moc-
ra tes Se gun do o de las Jus tas cau sas de la gu-
er ra con tra los in di os” ad lı ki ta bın da “mo dern 
dün ya da “me de ni leş miş” ke sim le rin “me de-
ni leş me miş” böl ge le re yap tık la rı tüm “mü da-
ha le le ri” ge rek çe len dir mek için kul la nıl mış 
olan te mel ar gü man la rı” vur gu la mış tı (Wal-
lers te in, 2006: 6). Sepúlve da (1984) ise, tan rı-
sal ve ta bi at ya sa la rı nı hi çe sa ya rak in san la rı 
fe da edil me le rin den do la yı bar bar yer li halk-
la rı suç la mış tı. Do la yı sıy la, Sepúlve da’ya gö re 
(ibid.), İs pan yol la rın bu tür den düş man ca uy-
gu la ma lar dan za rar gö ren ma sum la rı ko ru mak 
gi bi bir so rum lu luk la rı var dı. Bu na ek ola rak, 
Sepúlve da’nın (ibid.) id di ası na gö re, İs pan yol 
ida re si, İsa’nın me sa jı nı se kü ler yer li hal ka ilet-
me de önem li ol du. Do la yı sıy la, Sepúlve da’nın 
be lirt ti ği gi bi , ta bi at ya sa la rı nın bar bar la rın 
ya ra rı na ola cak şe kil de ge niş le til me si ve ma-
sum la rın ko run ma sı da da hil ol mak üze re 
po zi tif ga ye ler, me de ni top lu luk la rın kul lan-
dı ğı sa vaş çı araç la rı ge rek çe len dir mek te dir. 

Bar bar la rın ken di ken di le ri ni yö ne te me-
me le ri ve bu nun ar dın dan me de ni leş ti ri ci mis-
yon la ra du yu lan ih ti yaç, on do ku zun cu yüz yıl 
bo yun ca de vam et ti ve hat ta en li be ral ve iler-
le me ci Ba tı lı dü şü nür le rin –ör ne ğin John Stu art 
Mill- ço ğu ta ra fın dan da pay la şıl dı. Mü da ha le de 
bu lun ma ma il ke siy le bü yük öl çü de hem fi kir 
olan Mill ise (1867), “mer ha met li sö mür ge ci lik” 
kav ra mı nı öne sür dü. Bir di ğer de yiş le, Mill’in 
mü da ha le de bu lun ma ma ya da ir il ke le ri, sa de ce 
“me de ni leş miş” ulus la ra uy gu la na bil di. Mill’e 
gö re (1867), “me de ni leş ti ril me miş” halk lar, 
anar şi, des po tizm, tek bir ai le nin hü küm dar lı ğı 
ve ta ri hi olay la rın gü nü müz de ğer sis tem le riy-
le ah la ki ol ma yan bir şe kil de de ğer len di ril me si 
gi bi za afl ar dan mus ta rip tir ve bu da on la rı ken-
di ka der le ri ni ta yin ede mez bir ha le ge tir mek te 
ve do la yı sıy la mü da ha le de bu lun ma ma il ke-
le ri ne uy gun düş me me le ri ne yol aç mak ta dır. 

Bu nun la bir lik te, Mill’in söz le ri ge nel bağ-
lam içe ri sin de de ğer len di ril di ğin de şu ra sı 
net bir şe kil de gö rü lü yor ki, Mill (ibid.) ne ırk-
sal ege men lik ne de sö mü rü yü sa vu nur. Tam 
ter si ne, Mill (ibid.) pe der şa hi ba kım gö re vi-
ni teş vik et mek te, eği tim ve ba kım hiz met-
le ri alır ken sö mü rü ve bas kı yı red det mek te, 
böy le lik le gü nün bi rin de sö mür ge leş ti ril miş 
hal kın ba ğım sız bir ulu sal var lık ser gi le me ye 
muk te dir ha le gel me si nin sağ lan ma sı ge rek-
ti ği ni sa vun mak ta dır. Ya ni; “me de ni leş me miş” 
top lum la rın li be ral ku rum la rı ve öz yö ne ti-
mi sür dü re bi le cek nok ta ya gel me si için, si ya si 
ba ğım lı lık ve ya ve sa yet le ge çen ge çi ci bir dö-
ne min ya şan ma sı ge rek li dir. Bu pers pek tif ten 
ba kıl dı ğın da, sö mür ge ci lik il la ki bir eko no mik 
sö mü rü ve ya si ya si ege men lik bi çi mi de ğil-
dir, da ha zi ya de bir im pa ra tor lu ğun yer li hal kın 
ge li şi mi ni güç len dir mek için “me de ni yet” ih-
raç eden pe der şa hi uy gu la ma sı dır (Mill, 1867). 

Bu nun la bir lik te, mer ha met li bir va si-
lik özün de kay gan bir ze min dir, ke za ta ri hin 
de ge nel iti ba riy le gös ter di ği gi bi (Af ri ka, La-
tin Ame ri ka ve Or ta Ame ri ka’nın ya nı sı ra As-
ya’nın sö mür ge leş ti ril me si ne ba kı nız), kö tü-
cül bir em per ya lizm ha li ni al mış tır. Her şey bir 
ya na, Doy le’nin be lirt ti ği gi bi (2006), Jo seph 
Con rad’ın Ka ran lı ğın Kal bi ve Kral Leo pold’un 
Öz gür Dev let Kon go’sun dan Abor jin le rin Ko-
ru yu cu Top lu mu ve Esa ret Kar şı tı Kam pan-
ya sı ara sın da ki me sa fe çok uzun sa yıl maz. 
Da ha sı, “me de ni leş ti ril miş” ve “me de ni leş ti-
ril me miş” halk lar ara sın da tu tar lı ve ob jek tif 
bir sı nır çiz mek de ol duk ça zor bir me se le dir. 
Do la yı sıy la, bu tür bir du ru mun so run lu ta-
bi atı, kur tu lu şu ve yer li halk la rın ay dın lan-
ma sı nı ko lay laş tır ma nın bir yo lu ola rak zapt 
et me yi meş ru laş tır mak üze re kul la nı la bi lir. 

İkin ci Dün ya Sa va şı’nın ge ri de kal ma sı ve 
Bir leş miş Mil let ler’in gö re ve baş la ma sıy la bir-
lik te, güç lü dev let ler, söy lem le ri ni “kül tü rel ve 
ırk sal üs tün lük” kav ram la rı ve bu nun la bağ-
lan tı lı “me de ni leş tir me mis yon la rın dan” in san 
hak la rı na doğ ru çe vir di. Bu tür duy gu lar, So ğuk 
Sa vaş’ın bi ti miy le bir lik te yo ğun laş tı. Bu dö nem, 
in san cıl mü da ha le le rin sa yı sın da bir ar tı şın ya-
şan dı ğı bir dö nem ol du. Be ra be rin de de dev let 
ege men li ği nin öne mi gi de rek azal ma ya baş la-
dı. “Ah la ki en di şe le re da ir ya şa nan bu dev rim” 
(Da vid son, 2012: 129), ah la ki zo run lu luk lar (Te-
son, 2001) üze rin den vur gu lan dı ve çok faz la in-
san hak la rı ih la li ya şan dı ğı du rum lar da as ke ri 
ola rak mü da ha le et me so rum lu lu ğu, çağ daş li-
be ral çev re ler de ağır lık lı bir şe kil de teş vik edil-
di. 1990’lı yıl la rın ba şı na dek, meş ru mü da faa 
ey le mi, mü da ha le için te mel bir ge rek çe ha li ni 
al dı. Bu nun la bir lik te, dev let le rin bi rey sel hak-
lar kar şı sın da ki so rum lu luk la rı na iliş kin ola-
rak li be ral fi kir le rin ağır lık ka zan ma sı, “ulus-
la ra ra sı hu ku kun yo rum lan ma sın da ken di ni 
or ta ya koy ma ya baş la dı” (Da vid son, 2012: 134). 

Do la yı sıy la, dev let le rin ege men li ği il ke-
si üze ri ne te mel le nen “mü da ha le et me me il-

ke si” ar tık ulus la ra ra sı top lu luk ta es ki oto ri-
te si ne sa hip de ğil. As ke ri mü da ha le le re izin 
ve ril me si ko nu sun da ki ta vır lar da ya şa nan 
bu de ği şim, ta bi at ka nu nu te ori si il ke si ni te-
mel alan “Ko ru ma So rum lu lu ğu” te ri mi nin 
for mü las yo nun da –“or tak in san do ğa mız, or-
tak ah la ki gö rev ler do ğu ru yor”- ve ba zı ver si-
yon lar da da “in sa ni mü da ha le hak kın da” do-
ru ğa çık tı (Holz gre fe and Ke oha ne, 2003: 25). 

Bu nun la bir lik te, ya sa la rı uy gu la ya bi len 
ulus la ra ra sı bir ya sal me ka niz ma nın yok lu-
ğu, güç lü dev let le rin ken di si ya si ve eko no mik 
çı kar la rı te me lin de es nek bir şe kil de ha re ket 
et me le ri için ola nak ya ra tı yor ve “ta raf sız lık, 
yan sız lık ve ba ğım sız lık” gi bi ge le nek sel in-
san cıl de ğer le re mey dan oku yor (Bar nett, 2005: 
724) ve son ker te de bu tür bir il ke yi amaç sız 
ve ba zı du rum lar da za rar ve ri ci ha le ge ti ri-
yor, ma ni pü las yon ve sö mü rü ye açık kı lı yor. 

So nuç ola rak, in san cıl ide al le ri iler let mek 
üze re as ke ri güç kul la nı mı en ha fif ta bi riy-
le bir çe liş ki ba rın dı rı yor. Ya ni; “sa vaş lar ar tık 
ko run ma sı ge re ken ege men adı na de ğil, her-
ke sin var lı ğı nı sür dür me si adı na ger çek leş ti-
ri li yor” (Fo uca ult, 1990: 137). Dil lon ve Re ad’e 
gö re (2009), bun lar, in san cıl mü da ha le ye iç kin 
çe liş ki ler olup li be ral güç ler, in san ya şa mı-
nın ko run ma sı ve kol lan ma sı adı na in san la-
rın ya şa mı aley hi ne sa vaş yü rüt mek te dir ler. 

Bir di ğer ifa dey le, yok sul luk, sağ lık kriz le ri, 
çev re sel en di şe ler ve iç ça tış ma lar gi bi me se le-
ler, “Ba tı top lu mu nun is tik ra rı nı boz ma ma la rı 
ve onu boğ ma ma la rı” için mü da ha le ge rek ti-
ren ulus la ra ra sı teh dit ler ola rak ye ni den kav-
ram sal laş tı rı lı yor (Duffi  eld, 2007: 1). Do la yı sıy la, 
Ba tı’nın li be ral stan dart la rı na uy gun düş me yen 
bu tür ya şam bi çim le ri, top lum ge ne lin de teh dit 
ola rak gö rü lü yor. Bu kav ram ise, li be ral mü da-
ha le ci li ğe doğ ru yö ne li min kö ke nin de yer alı yor. 

Yu ka rı da sö zü edi len ta rih sel araş tır-
ma göz önü ne alın dı ğın da, in san cıl kis ve al-
tın da yü rü tül me si ne rağ men, li be ral mü da-
ha le ci lik as lın da kü re sel yö ne ti şi min li be ral 
stra te ji si nin her da im bir par ça sı ol ma dı. Ya ni, 
li be ral em per ya liz min... Do la yı sıy la, li be ral gi-
ri şi min “özü ge re ği kü re sel üs tün lük sa na tıy-
la il gi li ol du ğu” so nu cu na va rı la bi lir (Burc hell, 
Gor don ve Mil ler, 1991: 14). Açık lan dı ğı üze re, 
li be ra liz me iliş kin mev cut tar tış ma lar ile im-
pa ra tor lu ğun es ki söy le mi ara sın da be lir gin 
ben zer lik ler söz ko nu su. Bir di ğer ifa dey le, in-
san cıl mü da ha le, özün de, si ya si ve eko no mik 
em per ya liz min ken di ni ar dı na giz le ye bi le ce ği 
bir ör tü dür. Da ha sı, koz mo po lit in san cı lık üze-
rin den ken di ni ilan eden li be ral ev ren sel ci lik 
ile as lın da li be ral fi kir le re uy gun ol ma yan tüm 
ya şam bi çim le ri nin yok edil di ği ve ya def edil-
di ği bir araç iş le vi gö ren in san cıl mü da ha le nin 
te mel il ke le ri üze rin den ifa de edi len li be ral em-
per ya lizm ara sın da önem li bir bi liş sel uyum-
suz luk var gi bi gö rü nü yor.  (McCarthy, 2009: 166).  

Defining the concept of humanitarian 
intervention is a problematic issue, 
consequently the application  of its 
conceptualization is also disputed. On 

one side, humanitarian intervention is known 
as a step that a state or a group of states take 
at the “final phase” for the purpose of  reducing 
or putting and end to violations of human rights 
on behalf of the citizens or ethnical minoriti-
es of  the target state by using military power. 
On the other side, humanitarian intervention is 
perceived as one of the most shrewd and  secret 
forms of power in the comtemporary geopoliti-
cal systems. To put it more clearly, the ideolo-
gical structures which have been put forward 
in order to legitimize the enforcement of poli-
tical and economic powers more explicitly and  
strengthen that legitimacy are, on the surface, 
expressed  in terms of a discourse of humanita-
rian intervention. 

As a result, the phenomenon of humanita-
rian intervention has become one of the most 
disputed topics of the international law, political 
science and moral philosophy. However, if we re-
view the historical evolution of that concept, we 
may conclude that the justifications put forward 
in favour of  humanitarian intervention have be-
come intolerable from the ethical and legal point 

of view and served as a means of liberal imperi-
alism.  However,  history shows that the huma-
nitarian intervention is a part of a more extensi-
ve process  used by the  powerful countries as a 
strategy for expanding their influence. 

“International history is full of interventi-
ons for which high-sounding justifications have 
been put forward”. (Doyle, 2006: 5). Since  the 
very beginning  of the global system as known 
today around 500 years ago, the ideologies that 
have provided justification for the actions of the 
western powers based on the laws of  nature and  
universal values  were developed and adopted by  
the Euro-American leaders. In this way, the po-
wer that was used skillfully, as a result of  their 
action is presented as a way which ensures the 
spread of common good.  According to Wallens-
tein (2006), the discussion on the humanitarian 
intervention may be dated back to the roots of 
the European colonialism. However as Chomsky 
has  emphasized, “If we had some records at our 
disposal, we could notice that Cenghis Khan and 
Atilla, the Hun Empire also did what they did 
with humanitarian purposes” (1999:76).

Although humanitarian  interventions are 
made in the name of democracy and especially 
human rights in our day, a historical investigati-
on about this phenomenon clearly puts forward 

the evolution of these type of concepts within 
the course of time. As Wallenstein has put for-
ward “Those who intervene always  have reco-
urse to a moral ground when an obstacle co-
mes across them: this was  “laws of nature and 
Christianity in the sixteenth century, the civili-
zing mission in the nineteenth century, human 
rights and democracy in the twentieth century 
and at the beginning of the twenty-first cen-
tury …”(2006, 27).

In his book titled “Democrates Segundo  o de 
las Justas causas de la guerra contra los indios” 
Juan Gines de Sepulveda (1984) has emphasi-
zed the main arguments that the “civilized seg-
ments” of the “modern world” have put forward 
to justify all their “interventions” to uncivilized 
regions (Wallerstein, 2006: 6). On the other hand, 
Sepulveda (1984) has accused the barbarian In-
dian people claiming that they have sacrified 
people by ignoring   the divine laws and laws of 
nature. Consequently, according to Sepulveda 
(ibid.) Spanish people had a  responsibility to 
protect the innocent people who have suffered 
such hostile practices. In addition to this, accor-
ding to the claim of Sepulveda (ibid) the Spanish 
administration has played an important role in 
forwarding the message of Christ to the secular 
native people. Consequently, as Sepulveda has 
stated,  positive purposes including the expan-
sion of the laws of nature in favour of the barba-
rians and the protection of innocent people are 
put forward as the  justification of war used by 
the civilized communities. 

Barbarians' not being able to rule themsel-
ves continued throughout the 19th century and 
subsequently so did the need for civilizing mis-
sions. The idea was even shared by the majority 
of the liberal and progressive thinkers such as 
John Stuart Mill. Mill who agreed with the prin-
ciple of non-intervention to a great extent, put 
forward the idea of “merciful colonialism”. In ot-
her words, the principles of Mill advocating non 
– intervention could only be applied for civilized 
nations. According to Mills (1867) “uncivilized” 
people suffer weaknesses like anarchy, despo-
tism, the rule of a single family and the evaluati-
on of historical incidents in an unethical manner 
which is not compatible with the value systems 
of the contemporary world and this makes them 
unable to determine their own destiny and con-
sequently makes them non-conforming with 
the principle of non – intervention. 

However, when we make an evaluation of 
the statements of Mill within the general con-
text, we clearly see that Mill (ibid.) advocates 
neither a racial domination nor explotation.  Just 
on the contrary Mill (ibid.) encourages the patri-
archal duty of care, rejects explotation and rep-
ression during the provision of  training and care 
services and in this way the colonialized peop-
le must become able to exhibit an independent 
national existence. In other words, in order that 
the “uncivilized” societies can come to a level at 
which they can maintain liberal institutions and 
self-management, they must first pass thro-
ugh a temporary period of political dependence 
or patrimony. When we have a look at the facts 
from this perspective, we see that colonialism is 
not necessarily a form of economic exploitation 
or political domination. It is rather a patrimoni-
al system,  practiced by a civilization exporting 
Empire for the purpose of strengthening the de-
velopment of the native people (Mill, 1867).  

However, an affectionate patrimonial 
system is a slippery ground in its esence. Inde-
ed, as shown by the history itself in general ( re-
member the colonization of Africa, Latin Ame-

rica and Middle America as well as Asia), this 
patrimonial system has turned into an evil im-
perialism. Apart from everything, as stated by 
Doyle (2006), the distance between the “Heart 
of Darkness” of Joseph Conrad and “Free State 
Kongo” of the King Leopold and the Protective 
Society of Aborigins  and Anti-Slavery Campa-
ign is not very long. Moreover, it is a difficult task 
to draw a consistent and objective line between 
the civilized and uncivilized people. Consequ-
ently, the problematic nature of such a situati-
on may be used for legitimizing the capturing 
of native peoples as a means of facilitating the 
enlightenment of the native people.

Along with the end of the Second World War 
and the start of the mission of the United Nati-
ons strong nations turned their discourse away 
from the concepts of “ cultural and ethnic su-
periority" and the civilizing mission connected 
thereto towards  human rights. These kinds of 
feelings were intensified along with the end of 
the Cold War.  This was a period during which 
the number of humanitarian interventions inc-
reased.  Along with it the importance of the state 
sovereignty begin to decrease.   

“This revolution experienced regarding the 
moral concerns"(Davidson, 2012: 129) has been 
emphasized over moral obligations (Teson; 200)  
and the necessity of military interventions in 
cases of intensive violations of human rights has 
been intensively encouraged by the contempo-
rary liberal segments. Until the beginning of the 
1990’s the act of legitimate defense has become 
the main justification for intervention. Howe-
ver, the predominance of liberal ideas regarding 
the responsibilities of the states for individuals' 
rights  begun to display itself in the interpretati-
on of international law(Davidson 2012: 134).

Consequently, the principle of non-
intervention based on the principle of the sove-
reignty of states has lost its previous authority 
in the International Community. This  change 
experienced in the attitudes regarding the per-
mission of military interventions has culmina-
ted in the formulation of the term “Responsibi-
lity of Protection” which is based on the theory 
of natural law – our common human nature 
gives rise to common tasks – and, in some ver-
sions, in the formulation of the right  of huma-
nitarian intervention.  However, the lack of an 
international legal mechanism that can enfor-
ce the laws, makes it possible for the states to 
move in a flexible manner based on their poli-
tical and economic interests and challenges the 
traditional humanitarian values like impartia-
lity and independence (Barnett, 2005: 724)  and 
at a final analysis, leaves this type of principal 
purposeless and in some cases even harmful; 
open to manipulation and exploitation.

As a result, the idea of exercising military 
power in order to foster humanitarian ideals at 
the very least contains a contradiction in itself 
- i.e. in our day wars are waged not in the name 
of the sovereign power which needs  to be pro-
tected but in the name of the maintenance of 
the existence of everybody (Foucault, 1990; 137).  
According to Foucault (1990; 137) and Dillon and 
Read (2009), these are contradictions which are 
imminent to humanitarian intervention. Liberal 
forces are waging war against the lives of pe-
ople in the name of protecting and supporting 
human lives. 

In other words, problems like poverty, health 
crisis, environmental concerns and domestic 
conflicts are reconceptualized as international 
threats that require intervention in order not to 
disrupt the stability of the Western society and 
choke  it(Duffield 2007:1). Consequently, these 
lifestyles which do not conform to the liberal 
standards of the West are regarded as a threat 
in the society in general. And this concept lies at 
the root of the orientation towards liberal inter-
nationalism. 

When we take the above-mentioned histo-
rical research study into consideration, we may 
say that the liberal internationalism, despite the 
fact that it has been pursued under a humanita-
rian guise, has actually not always been a part 
of the liberal strategy of the global governance - 
i.e. of liberal imperialism... Consequently, it may 
be concluded that the liberal initiative is related 
to the art of global superiority as a matter of its 
nature (Burchell, Gordon and Miller, 1991: 14).  As 
has been stated, there are obvious  similarities 
between the current discussions about libera-
lism and the previous discourse of the empire.  
In other words, humanitarian intervention is in 
its nature a cover  behind which political and 
economic imperialism can conceal itself. Mo-
reover, there seems to be an important cogniti-
ve  incogruity between the liberal universalism 
which announces itself over cosmopolitan hu-
manism and liberal imperialism which indeed 
serves as a tool through which all forms of life 
that are not compatible with liberal ideas  are 
annihilated or dismissed. (McCarthy, 2009: 166).   
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Esas sorunları Myanmar ve diğer ülke-
ler tarafından vatandaş olarak kabul edil-
memelerinde yatıyor. Burma 1937’de Büyük 
Britanya’nın işgalinde olan Hindistan’ın bir 
parçası idi. Ancak 1942 yılında eyalet statü-
sünü kazandı. 1948 yılında ise Hindistan ile 
birlikte bağımsızlık kazanarak kendi devletini 
kurdu. Bu tarihten itibaren Arakanlılar, Burma 
hâkimiyeti tarafından illegal bu ülkeye yer-
leşen Bengaller (Bangladeşliler) olarak kabul 
edildiler. Dolayısıyla onlara serbest hareket 
veya eğitim hakkı tanınmadı. En ufak baha-
nelerle katliamlara hedef oldular. Kökleri çok 
eskiye dayanmasına rağmen bugünkü adı Ra-
hine olan Arakan’da onlara nüfus kâğıdı veril-
medi.

Myanmar’da 1962 askeri darbesi ile kral-
lık sona ererek askeri diktatörlük rejimi baş-
ladı ve 2011’e kadar sürdü. Askerler herkesin 
milli kimliğe sahip olmasını istediler. Ancak 
Arakan Müslümanlarına bu kimlik yerine, ya-
bancılar kimliği verildi. Bu kimlik onların iş 
bulmasını veya eğitim görmesini hayli engel-
liyordu.

1978’de patlak veren huzursuzluk sonun-
da ordu kanlı bir şekilde müdahale edilince 
200 bin kadar kişi ülkeyi terk etmek zorunda 
kaldı.  1982 yılında kabul edilen yeni vatan-
daşlık kanunu neticesinde Rohinyga Müslü-
manları vatansız durumuna düştüler. Onlara 
ancak 1948’den önce bu ülkede bulundukla-
rını ve resmi dili konuştuklarını ispatladıkları 
halde “tâbiiyeti değiştirilmiş” şerhi olan kim-
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Arakanlılar, dünyada son zamanlarda genelde en fazla zulme uğrayan azınlık olarak anılmaya başladılar. Birleşmiş Milletler, “Bu, ders 
kitaplarına örnek olacak bir soykırım!” şeklinde bildirimde bulundu. Katledilen insanların sayıları bir milyondan fazla diye tahmin ediliyor.
In recent times, they are referred to as the most persecuted minorities in the world.  United Nations released a declaration in which  it was stated that  a genocide 

was committed in Arakan that could be  a subject to be taught in course books.  The number of people who were killed is estimated to exceed 1 million.

ARAKAN'dA MÜSLÜMANLARA 
SOYKIRIM YAPILIYOR

MUSLIMS IN ARAKAN ARE  SUBJECTED TO GENOSIDE  
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leri ve askerlere bilinçli olarak saldırdıkları bir 
gerçektir. 1948 yılından beri en azından ben-
zer 18 yeraltı gurubu özerklik kazanmak için 
silaha sarılmıştır. ARSA (Arakan Rohingya 
Salvation Army= Akarak Rohingya Kurtuluş 
Ordusu) işte bunlardan biridir. Ancak fazla 
etkili olamamaktadır. Myanmar ordusunun 
verilerine göre, bir hayli resmi görevliyi öldür-
müş veya yaralı bırakmıştır. 

Arakan Müslümanları ile rejim arasında-
ki en ciddi sürtüşme 2012 yılında "Bir Budist 
rahibesine Müslümanlar tecavüz etti" şeklin-
de bir söylenti çıkınca başlamıştı. O dönemde 
bölgeye asker yollanmış ve OHAL ilan edil-
mişti.

25 Ağustos'ta başlayan askeri harekât 
neticesinde ise 400 bin kadar kişi evini bar-
kını terk edince, bu topyekûn göçe dünya ka-
muoyu da dikkat etti. Çeşitli ülkelerde protes-
tolar oldu. Rusya Federasyonunda Moskova da 
protesto gösterisi oldu. En büyük kalabalığı ise 
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov Grozni de 
toplamıştı. 

13 Eylül'de Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi Bangladeş’e 370 bin göçmeni kabul 
ettiği için teşekkürlerini ifade eden ve Myan-
mar yönetimini bu felaketten dolayı suçlayan 
bir bildiri yayınladı. Fransa Devlet Başkanı 
Emmanuel Macron “bu bir soykırımdır” dedi. 
Birleşik Krallık (İngiltere) Başbakanı There-
sa May, Myanmar ordusuyla askeri ilişkiyi ve 
sağladığı askeri eğitimi askıya aldığını bildirdi. 

Olaylar başladığında Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Myanmar’ın de facto Devlet Başka-
nı Aung San Suu Kyi ile telefonda görüşerek 
TİKA’nın bölgede çalışmasına izin verilme-
sini talep etti. Daha sonra eşi Emine Erdoğan 
liderliğindeki bir yardım heyetini Cox’s Bazar 
mevkiindeki Kutupalong mülteci kampına 
yolladı. Ancak bölgedeki Muson yağmurları 
yardım faaliyetlerini zorlaştıracağa benziyor. 

Dünya kamuoyunda büyük tepki oluşun-
ca, 1999’da ev hapsinde bulunmasına rağmen 
özgürlük mücadelesi yaptığı için Nobel Barış 
Ödülüne layık bulunan Suu Kyi, başkent Nay 
Pi Taw’da yarım saatlik bir konuşma yaptı. 
Halkın çoğunluğu bu dili bilmemesine rağmen 
konuşma İngilizce yapıldı. Çünkü kendisi dün-
yaya mesaj vermek istiyordu. Halk anlama-
sa da onun arkasında idi. O kısacası bölgede 
barışı sağlayacağını ifade etti. Diğer yandan 
Genel Kurmay Başkanı Aung Hlaig, Arakanlı 
Müslümanların etnik bir grup olmadığını, ra-
dikal isyancıların bölgede kendilerine bir kale 
oluşturmak istediğini, Arakan isyancılarını 
hedef aldıklarını söyledi.

Myanmar’ın bu tutumun destekleyen bir 
ülke de var. Hindistan, Arakan’ın terörizm ile 
bağlantısı var, sınır dışı edilmeleri gerekiyordu 
şeklinde bildiride bulundu. Hindistan İçişleri 
Bakanlığı Arakan’ın Pakistan merkezli gu-
ruplarla alakaları olduğunu belirtiyor. Ayrıca 
ülkedeki 40 bin Arakanlı Müslümanı sınır dışı 
etme hazırlıkları başlandı. Bir milyar 280 mil-
yon nüfuslu Hindistan’ın yüzde 14’ünü Müslü-
manlar teşkil ediyor.  Anlaşılan Delhi Müslü-
manları huzursuzluk kaynağı olarak görüyor.

Diğer yandan Müslümanların yoğun ya-
şadığı ülkelerin hepsinde tepki olmadıysa da 
Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdurahmanov 
“ciddi olarak endişelendiklerini” belirtti. Ta-
cikistan başkenti Duşenbe sosyal medya-
sında “Hadi Myanmar’a savaşa gidelim!” gibi 
yorumlara rastlanıyor. Yemen’deki el-Kaide 

likler verildi. Birçoğuna bürokratik engeller 
çıkarıldı ve neticede çoğu kimliksiz kaldılar. 
2016 verilerine göre 925 bin 939 kişi vatansız 
konumundaydı.

Sonuçta çalışma, seyahat etme, evlen-
me, ibadet etme veya sağlık hizmetlerinden 
yararlanmaları hayli kısıtlandı. “Tâbiiyeti de-

ğiştirilmiş” şerhli kimliklere sahip 
olanlar bile seçime katılamaz-

lar, tıp, hukuk alanlarında 
çalışamazlar ve devlet 

memuru olamazlar.
1991 yılında da 

bugünküne benzer 
bir askeri müda-
hale sonucunda 
250 bin Müslü-
man Bangladeş’e 
kaçmıştı. Birleş-

miş Milletler Genel 
toplantısına katılan 

Bangladeş Başba-
kanı Şeyh Hasena 

ayaküstü ABD Devlet 
Başkanı Donald Trump ile 

de selamlaşmıştı. Euronews 
haber kanalı “Trump’a Rohing-

ya faciasından bahsettiniz mi?” diye 
sorunca, “Bu olay hakkında tek bir kelime 
bahsetmeyen birine bunu söylemenin anlamı 
olmazdı. Bangladeş 160 milyonluk nüfusa sa-
hip 500 veya 700 bin kişiyi daha ağırlayabilir, 
ekmeğimizi paylaşırız” dedi.

Rahine eyaletinde oluşan yeraltı güçleri-
nin tesadüfen değil de, Burmalı güvenlik güç-

Their main problem is not being accepted 
as a citizens by Myanmar and other countries. 
In 1937, Burma was a part of India which was 
occupied by Great Britain. However it gained 
the status of a state in 1942; in 1948, gained 
its independence together with India 
and founded its own state. From 
that period onwards, people 
of Arakan were accepted 
as Bengali people, who 
were illegally settled 
in Burma, by the 
Burma govern-
ment.  For that 
reason, they were 
not granted the   
freedom of move-
ment and right of 
education. They 
became the target 
of massacres under  
trivial pretexts. Des-
pite the fact that their 
roots date back to very 
old times, they were not 
given identity cards in Ara-
kan where is called Rahine today. 

The kingdom was abolished and mi-
litary dictatorship regime began in Myan-
mar as a result of the military coup d’etat in 
1962.  During the military regime which con-
tinued until  2011 the military leaders wanted 
everybody to have a national identity but the 
Muslims of Arakan were given an identity for 
foreigners instead of a national identity card. 

“Myanmar’a saldıralım!” şeklinde bildiri yap-
mış. Afganistan’daki Taliban, Müslümanlara 
yardıma davet etmiş. Kısacası Myanmar’daki 
olayların radikalleşme ihtimali üzerinde du-
ranlar da var.

Küresel ölçekte çeşitli baskılara maruz 
kalan sırf Müslümanları incelersek bile dün-
yanın bir hayli bölgesinde sıkıntılı durumla-
rın olduğunu görürüz. Çin’de Uygurlar'a terö-
rist gözü ile bakılıyor. Hindistan-Pakistan ve 
Çin arasında paylaşılan Keşmir-Cammu’da 
çatışmalar devam ediyor. Rusya’da azınlık 
durumunda olan Tatar-Başkurt, diğer Türki 
halklarının ve diğerlerinin ana dilde eğitimine 
engeller konuluyor. Suriye’de kan gövdeyi gö-
türüyor. Irak’ta durum farklı değil. Yemen’de 
iç savaş dolayısıyla açlık ve salgın hastalıklar 
başladı. Afganistan’da yıllardır Taliban terörü 
mevcut. Kısacası dünyanın çeşitli bölgelerin-
de ciddi huzursuzluklar var. Bunlar sonuçta 
terör, protesto gösterileri, göçler ve devletle-
rin baskıları şeklinde kendini gösteriyorlar.

This identity was a serious obstacle for them 
to find jobs or have education.       

Approximately 200 thousand people were 
forced to leave the country as a result of the 
bloody intervention of the army against the 
social unrest that broke out in 1978.  Roying-
ha  Muslims fell to the status of heimatlos as 
a result of the new citizenship law enacted in 
1982. They were only given identity cards with 
the annotation “change citizenship” provided 
that they have proven that they were living in 
this country before 1948 and could speak the 
official language of the country.. Bureaucratic  
obstacles were brought against many of them  
and many of them remained without an iden-
tity at the end of this process. 925.939 people 
were in the heimatlos status according to the 
data of the year 2016.

As a result, their rights of traveling, mar-
riage, pray or benefiting from healthcare ser-
vices were restricted to a great extent, even 
those with an identity card with the annota-
tion “changed citizenship” could not cast the-
ir votes in the elections, work in the fields of 
medicine and law and could not be public of-
ficers.

250 thousand Muslims had escaped to 
Bangladesh as a result of the military inter-
vention similar to the one today  in 1991. Pri-
me minister of Bangladesh Sheik Hasena who  
attended the general assembly of the United 
Nations also greeted the American president 
Donald Trump. When the Euronews News 
Channel  asked him  if he said anything about 
Royingha disaster to Trump, he answered: “It 
could have no meaning to say anything about 
this issue to a person who did not say a word 

about it. Bangladesh has a population of 160 
million. It can host an additional 500 or 700 
thousand people. We can share our bread with 
them.  

It is true that the underground forces that 
have emerged in the state of Rahine were not 
formed spontaneously; on the contrary, they 
have consciously attacked the Burmane secu-
rity forces and soldiers. At least 18 similar un-
derground groups have had recourse to arms 
in order to gain autonomy from the state since 
the year 1948. ARSA (Arakan Royingha Sal-
vation Army) is one of them. But it cannot be 
very effective. According to the data obtained 
from the Myanmar Army, it killed or wounded 
quite a number of public officers.

The biggest friction between the Arakan 
Muslims and the political regime has broken 
out as a result of the rumors that the Muslims 
had raped a Buddhist priestess. Soldiers were 
sent to the region during that period  and a 
state of emergency was proclaimed.  

When approximately 400 thousand peop-
le left their homes as a result of the military 
operation that started on August 25, this col-
lective immigration has also attracted the at-
tention of the world public opinion. Protest de-
monstrations took place in various countries 
including one in Moscow. The leader of Chech-
nya, Ramazan Kadirov gathered the  largest 
crowd in Grozni.

In September, the 13th the security Council 
of the United Nations released a declaration in 
which it thanked  to Bangladesh for receiving 
370.000 immigrants and accused the Myan-
mar government for this human disaster. 
French head of state, Emmanuel Macron said 
that this was a genocide. Prime minister of the 
United Kingdom (England) announced that it 
has suspended the military relation with the 
Myanmar Army and the military training that 
it has provided.

When the operations of the government 
started, the president Erdogan had called the 
head of the state of Myanmar, Aung San Suuk 
by phone and requested her to allow for the  
operations of Birmingham in the region. And 
then he sent a relief commission  led by his 
wife Emine Erdogan to Kuutupalong refugee 
camp in Cox’s Bazaar. However, it seems that 

the Muson rains in the region would  impose 
difficulties on the relief efforts.

As a result of the great reaction from the 
world, Suukyi, who was awarded Nobel peace 
Awards for her struggle for freedom although 
she being kept under house arrest in 1999, 
made the speech in Nay Pi Taw that lasted 
half an hour. She made the speech in English, 
notwithstanding that the majority of people 
didn’t know that language because she wan-
ted to give a message to the world.  People 
stood behind her no matter. They understand  
what she says or not. She stated that she wo-
uld ensure peace in the region. On the other 
hand, chief of general staff, Aung Hlaig said 
that the Muslims of Arakan were not an eth-
nic group and that the radical rebels wanted 
to build a castle for themselves in the region 
and that the government targeted the rebels 
in Arakan.

There is one country which supports this 
attitude of Myanmar’s: Indian government re-
leased a declaration in which it is stated that 
Arakan has ties with terrorism and that the 
terrorists must be deported. Indian ministry 
of internal affairs states that the rebels in 
Arakan have relationships with the Pakistan-
based groups. It also started preparations to 
extradite 40.000 Muslims of Arakan. 14% of 
the population of India, which is 1,218.000.000 
are Muslim people. It seems that the govern-
ment in Delhi sees  the Muslims as a source of 
unrest..

On the other hand despite the fact that not 
all the countries which are densely populated by 
Muslims showed a reaction against what is hap-
pening in Myanmar; Ministry of Foreign Affairs 
of Kazakistan, Abdurahmanov said that they 
had serious concerns about what is going on 
in Myanmar. Comments were made like “Let’s 
go to war in Myanmar” in the social media of 
Dusanbe, the capital of Tajikistan. Al-Qaeda in 
Yemen had released a declaration saying “Let’s 
attack Myanmar”. Taliban in Afghanistan has 
invited Muslims to help the Muslims. Shortly, 
there is a strong prospect that the incidents in 
Myanmar will give rise to radicalization.

If we have a look at the Muslims who suf-
fered various repressions at the global scale, 
we see that they are in a difficult situation in 
many parts of the world; Uyghurs are treated 
as terrorists in China. Clashes are continuing 
in Keshmir-Cammu region which is shared 
between India, Pakistan and China. Obstacles 
are raised against the Tatar-Bashkir and other 
Turkish people who are minorities in Russia 
regarding the right of having education in the-
ir mother language. There is an ongoing blood 
bath in Syria. The situation is not different in 
Iraq. Hunger and contiguous diseases broke out 
in Yemen because of the Civil War. Taliban ter-
ror prevails in Afghanistan for years. Shortly, 
there is a serious unrest in various parts of the 
world. These unrests display themselves in the 
form of terror, protest demonstrations, immig-
rations and the repressions of the states in the 
final analysis.  

Myanmar’da yaşanan yoğun baskılar nedeniyle 1970’lerden bu yana 
ülkeden kaçan Arakanlı Müslüman sayısı 1 milyonun üzerinde.

Since the late 1970s, nearly one million Rohingya have fled Myanmar 
due to widespread  persecution.

Rakhine eyaletinde yerinden olmuş 
120 bin Arakan Müslüman
120,000 Rohinya IDPs within 
Rakhine State
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Kuzey Kore gerilimi çok daha geniş bir sorunlar yumağının sadece bir parçası. Belki de bu sorunlar yumağının en az karmaşık 
olanı. Kuzey Kore’nin elinde nükleer silahların bulunması oraya yapılması muhtemel konvansiyonel bir saldırıyı da engelliyor.

The tension of North Korea is only a part of a larger ball of problems. Probably it is the simplest piece of the whole. North Korea 
having nuclear weapons at hand also prevents a conventional invasion possible to be conducted in the region.

THE TENSION OF NORTH KOREA AND GLOBAL POWER CONFLICTS

KuzeY KORe GeRiLiMi ve 
KÜReSeL GÜÇ ÇeKişMeLeRi 

Kore yarım adasının, içinde yaşadığı-
mız küresel çekidüzen verme kon-
jonktüründe, gerçekleşmesi muh-
temel olan çatışmaya ev sahipliği 

yapıp yapmayacağı, hatta Kuzey Kore gergin-
liğinin nükleer savaş tetikleyip tetiklemeye-
ceği uzunca bir süredir tartışılıyor. İvedilikle, 
Kore topraklarının olası bir sıcak savaşın ger-
çekleştiği coğrafya olmayacağını belirtelim. 
Var olan güç dengeleri ve maliyet hesapları 
sıcak bir çatışmanın şimdiki konjonktürde 
orada yaşanmayacağının ip uçlarını veriyor.   

Çekişmenin taraflarının akılcı, tutarlı ve 
mantıklı davranma normlarında birtakım 
şüphelerin olması nükleer bir tehlikeyi ka-
muoyu gözünde olası bir çıktı haline getiri-
yor. Amerikan Başkanı Donald Trump’ın yö-
netimi ele alır almaz Meksika, Venezuela ve 
Kuzey Kore üzerinden saldırgan bir söylem 
geliştirmesi, Mayıs 2017’deki NATO Zirvesin-
de, Montenegro Başbakanı Dusko Markovici 
itip-kaktığı gibi bir vücut diline sahip olma-
sı, bütün bunlar, hassas olan pek çok konuda 
filozof lider olmadığını da açığa çıkarttı. Öte 
yandan, dünya konusundaki bilgisi izlediği 
Amerikan filmleriyle sınırlı olan Kuzey Kore 
lideri Kim Jong-un da farklı zihinsel formas-
yonda değil. Bu liderlerin hastalıklı kibri, zi-
hinsel eşiklerinin sığlığı, ellerindeki nükleer 
silahları birbirlerine karşı kullanabilecekleri 
oyuncak statüsüne indiriyor geniş halk yığın-
ları gözünde.

Oysa Kuzey Kore gerilimi çok daha geniş 
bir sorunlar yumağının sadece bir parçası. 
Belki de bu sorunlar yumağının en az karma-
şık olanı. Kuzey Kore’nin elinde nükleer silah-
ların bulunması oraya yapılması muhtemel 
konvansiyonel bir saldırıyı da engelliyor. Za-
ten Kuzey Kore geriliminin en iyi turnusol ka-
ğıdı, Başkan Trump’ın diplomatik telefon tra-
fiği. Bu gerginlikte en fazla araması gerektiği 
düşünülen Güney Kore lideriyle sadece iki kez 
telefonla konuşan Trump, Japonya Başbaka-
nı Shinzo Abe’yle tam dokuz kez görüşüyor. 
Bu görüşmelerde Japonya’nın İkinci Dünya 

Savaşı sonrası uymak zorunda kaldığı askeri 
yaptırımları aşmak konusunun da gündeme 
geldiği biliniyor. Nitekim, bu bağlamda, Kuzey 
Kore geriliminin Japon lidere sağladığı prestij 
onun seçmen gözündeki saygınlığını o kadar 
arttırdı ki, Başbakan Abe, erken seçime gitme 
kararı aldı. Kuzey Kore gerginliğinin birinci 
çıktısı Pasifikte daha da güçlenen Japon – 
Amerikan ittifakı. 

Pasifikteki gerilim ABD’nin küresel gü-
venlik mimarisini Güney-doğu Asya 

eksenine kaydırmasına koşut 
tırmanıyor. Asya – Pa-

sifik coğrafyasının 
Amerika’nın gözün-

deki önemi küresel 
kaynak kulla-

nımında elinde 
tuttuğu lider-
liği kaybet-
mesine neden 
olabilecek 
dinamiklerin 
orada bulun-
ması. Bugün 

iktisadi ve 
siyasi anlam-

da liderliğinin 
en güçlü olduğu 

noktada bulunan 
ABD, karşılaştığı 

tehditlerin kar topu 
gibi büyüme potansiyeli 

karşısında aynı zamanda en 
güçsüz dönemini de yaşıyor. Eko-

nomik alanda, aynı anda hem cari açık ve-
riyor hem de bütçe açığı sorunu yaşıyor. Dış 
borçlanma ve uluslararası iş birliklerini ciddi 
sıkıntılarla sürdürüyor. Daha önceki Barack 
Obama başkanlığında başlatılan ve Pasifik 
Okyanusuna komşu olan on iki ülkeyi kapsa-
yan Trans Pasifik Ortaklığını, tıpkı NAFTA ve 
TTIP’yi olduğu gibi iptal etti. Bu antlaşmaların 
Amerikan kırılganlığını arttırdığı anlayışını 
savunan Cumhuriyetçi  Trump, genel seçimi 

kazanarak yönetime geldi. Önce Amerika slo-
ganıyla hareket eden Başkan Trump, ABD’nin 
üstüne yük bindiren her alandan, örneğin göç 
ve çevreye ek olarak uluslararası yardım ala-
nından da çekilmek istiyor. 

ABD dünya liderliği avantajlarını yitirme-
mek için kendi içinde de ciddi tartışmalar ya-
pıyor. İyi geçinmek isteyen Başkan Trump’a 
rağmen Senato, Demokrat ve Cumhuriyet-
çilerin ortak oylarıyla Senato’da Rusya’ya 
yaptırım kararı alıyor. Bu bölünmüşlüğü, Pa-
sifik ve Kuzey Kore geriliminin arka planında 
ABD’nin kendi içinde, devlet idaresindeki par-
çalanmışlıkta da izleyebiliriz. Amerikan poli-
tikalarına yön veren bakanlıklar arasındaki 
çekişmedir söz konusu olan. Dışişleri Bakan-
lığının karşısında daha fazla yetki ve kaynak-
la donatılan Savunma Bakanlığının küresel 
vizyonundaki karşıtlık kendisini sert güç kul-
lanımını yumuşak güç kullanımının karşısına 
çıkarmak biçiminde ifade etmektedir. Askeri 
seçenek, toplumsal iletişim araçlarının hare-
kete geçirildiği, basın, medya yoluyla yaratı-
lan infialler, entrikalar politikasının karşına 
konan seçenektir. 

Buna Başkan’ın kendisinin twit’leriyle 
müdahil olmasını ekleyebiliriz. Ayrıca Beyaz 
Saray danışmanlarının Doğu Akdeniz’e yö-
nelik İsrail’e dostane bakan yaklaşımları da 
önemli bir parametre olarak dış politika seçe-
neklerini etkilemektedir. Tüm bu yönetim içi 
çekişmelerin ekonomik dayanağı ise bugüne 
değin küresel düzeyde acımasızca uygulanan 
liberal politikaları silkeleyerek ona yeni bir 
ivme vermek isteğinden başka bir şey değil. 
Kısaca, ABD, Trump yönetimi altında küresel 
serbestleşme tasallutuna hazırlanmaktadır.

Bugüne değin bu iktisadi politika uygula-
masının çıktısı, göç, gelir dağılımındaki bo-
zukluk, çevre sorunları, çölleşme, terör, kabile 
ve vekalet savaşları oldu. Bu politikaların vaat 
ettiği çözümler bir türlü üretilemedi. Küresel 
ekonomik krizin tetiklediği küresel düzeyde 
yeni bir ruh arayışı başladı. Bu en iyi ifadesini 
Brexit’te bulan, AB’den başlamak üzere ikti-
sadi entegrasyonları dağıtma potansiyeli taşı-
yan, ikili ilişkileri ön plana çıkaran, toplumsal 
refah üzerinden huzursuzlukları giderme-
yi çözüm olarak gören bir süreci de başlattı. 
ABD’nin gücünün zirvesinde olduğu bir kon-
jonktürde, onu zayıf kılan da bu süreçti. Bu 
süreci yönetmek küresel gerilim noktalarının 
kontrollü krizlerle idaresinden geçiyor.

Bu yüzden, Kore yarımadasının küresel 
güç çekişmesinin merkezine oturmasının ar-
dında sadece coğrafi konumunun uygunluğu 
yatmıyor. Kuzey Kore, var olan ekonomik, si-
yasi, askeri güç projeksiyonu sarmalında, Çin 
ile küresel ağız dalaşının maliyeti en düşük 
olan tiyatrosu. Gerginliğin artmasını muştu-
layan söylemin sertliği ne düzeyde olursa ol-
sun, sıcak savaş çıkma ihtimalinin düşük ol-
duğu bir coğrafya. Öte yandan ABD için başka 
bir tehdit algısı var. ABD’nin küresel güvenlik 
mimarisini de Pasifik eksenine taşıması bu-
nunla ilgili. ABD’nin kayıtsız kalamayacağı 
birtakım projelerin Çin tarafından başlatılmış 
olması. 

Bu tehdit algısını oluşturan konu, Çin’in 
başlattığı ve tarihi İpek Yolunu canlandırma-
yı hedefleyen Tek Kuşak Tek Yol Projesinden 
başkası değil. Tamamlanması, Çin devrimi-
nin yüzüncü yılı olan 2049’a denk gelecek bu 
projenin amacı, hızlı ulaşım sağlayacak de-
miryolu, karayolu, hava alanları, limanlar gibi 
tesisler etrafında Pasifik – Atlantik ekseni 
üzerinde akıllı şehirler yaratmak, alt-yapıları 
çağdaşlaştırmak ve güzelleştirmek gibi bir dizi 
“mega-proje” öneriyor. Bu aynı zamanda dün-
yanın geri kalan kesimine alternatif iktisadi 
stratejiler üretme fırsatı sağlayan bir gelişme. 
Savaşlar, göçler ve yoksulluklarla cebelleşen 
mazlumlara iyimser olmaları için sunulan ne-
denlerden biri olarak değerlendiriliyor. 

Tamamlanması görece uzun süre alacak 
bu kapsamlı projenin gerçekleşmesi detaylı 
planlama ve devlet harcamalarında muaz-
zam artışlar gerektiriyor. Bu da piyasaların 
üstünlüğü temelinde kurgulanmış olan ikti-
sadi politikaların ciddi bir sorgulamaya tabii 
tutulması anlamına gelen ABD’nin dayatma-
ya çalıştığı projeye alternatif bir öneri oluyor. 
Bu proje etrafındaki model arayışı ise temel-
de devlet - piyasa ikilemi etrafındaki suni ve 
afaki model arayışı çekişmelerinin merkezi-
ne oturuyor. Çünkü, piyasa ve devlet karşıtlı-
ğı, çıkar çatışmaları ve toplumsal dinamikler 
etrafındaki çözümlemelerin konusu. Aslında 
herşey bir yana, hangi görüşün üstün gele-
ceğinin entellektüel tartışmalarla belirlene-
ceği aşama çoktan geçilmiş durumda. Sert 
güç kullanımının, sorunların çözümünde 
hangi modelin kullanılacağını da belirleye-
ceği açığa çıkıyor. 

Bu sert güç kullanımının Kore yarım ada-
sında gerçekleşmeyeceğinin ip uçlarını takip 
etmeye devam edelim. 

Kuzey Kore gerilimi ABD’nin, Çin’in Orta 
ve Güney Asya üzerinden Pasifik – Atlantik 
ekseni üzerinde aldığı bu insiyatife kayıtsız 
kalmayacağını gösteriyor. Yukarıda bahsedi-
len kendi iç kurumsal dinamiklerinin destek-
lediği bir sert güç kullanımı ABD’nin uygula-
maya yelteneceği dünyaya liberal çeki düzen 
vermenin en önemli aracı olacak. Bu doğru 
ama bu sert güç kullanımı hangi coğrafya’da 
gerçekleşecek bu muğlak. Bu yüzden dün-
yanın dört bir yanında gerilim noktaları 
oluşmakta, Kuzey Kore’den, Katar’a, Doğu 
Akdenizden, Latin Amerika’ya, Yemen’den, 
Rusya’ya kadar geniş bir yelpaze üzerinde 
önem sırası medyada sürekli değişen gerilim 
noktaları oluşuyor. 

Sıcak bir çatışmadan çekinen Çin’in, ABD 
istekleri doğrultusunda Kuzey Kore’ye yap-
tırım uygulaması, onun küresel stratejisini 
yumuşak güç üzerinden oluşturmak istedi-
ğinin işaretidir. Tek Kuşak Tek Yol projesinin 
belirlendiği beş hedefe ulaşmak için gereklidir 
bu. Bu hedefler; siyasal işbirliği, yapısal bağ-
lantılar ağının inşa edilmesi, ticari engellerin 
kaldırılması, finansal entegrasyon, insandan 
insana bağlantılardır. Proje kapsamında doğal 
kaynaklar, altyapı, üretim ve AR-GE temelli 
hizmetler sektörü; finans, enerji, ulaşım, inşa-
at, politika sözleşmeleri, ekonomi sahalarının 
kuruluşu stratejik yapılanmayı teşkil etmek-
tedir. Ulaşım ve enerji yapılanmasıyla tica-
retin artması öngörülmektedir. Entegre bir 
kalkınma projesidir bu. Tek Kuşak Tek Yol Pro-
jesinin karşılaşacağı en önemli tehdit sert güç 
kullanımıdır. Bu yüzden Kuzey Kore konusun-
da Çin duyarlı ama yumuşak davranıyor. 

Demek ki, Kuzey Kore çekişmesi esas iti-
bariyle Çin ile ABD arasında bir çekişmedir. 
Buraya Çin’in yaklaşımındaki çekingenlik, 
ABD’nin sert bir söylem kullanması, Kuzey 
Kore liderinin ülkenin içinde bulunduğu yay-
gın yoksulluğa rağmen başvurduğu aşırılıklar, 
sıcak çatışmaya yol açacak gibi dursa da, Kore 
Yarımadası'nda sert güç kullanılmasının ma-
liyetinin getirilerinden çok daha fazla olaca-
ğını taraflar biliyorlar. Bu çekişmenin tarafları 
bu gelir – gider dengesizliğinin farkındalar. Bu 
yüzden Kore Yarımadası'ndaki gerginliğin yol 
açabileceği bir sıcak çatışma ihtimali en azın-
dan şimdilik çok uzak görünüyor. 

Whether Korean peninsula will or will 
not host a very possible conflict 
within the scope of the global re-
ordering trend that we live in, mo-

reover whether the tension in North Korea will or 
will not trigger a nuclear war has been a subject 
for discussion for a long time now. We, immedia-
tely, shall make it clear that Korean soil is not going 
to be a region where a hot war takes place. Current 
power balances and cost accounts hint that a sho-
oting war is not coming in the region within the 
present conjuncture.

The presence of several doubts re-
garding the rational, consistent 
and logical behavioral norms 
of the parties of the conflict 
makes a nuclear danger 
a possible outcome in 
the eyes of people. As 
soon as taking the 
post, US President 
Donald Trump 
adopted an agg-
ressive expressi-
on over Mexico, 
Venezuela and 
North Korea. La-
ter in NATO Sum-
mit in May 2017, 
appearing as if he 
pushed around the 
president of Monte-
negro, Dusko Marko-
vic, brought out into the 
open that Donald Trump is 
not a philosophical leader in 
numerous issues that are sensi-
tive. On the other hand, the North Ko-
rean leader, Kim Jong-un whose knowledge 
of world is limited to the number of American mo-
vies he has watched, is not in a different intellectu-
al formation. In the minds of the masses, the sick 
pride and the limited intellectual capacity of these 
leaders reduce the nuclear weapons they hold at 
hand down to toys that they can use against each 
other anytime.

However, the tension of North Korea is only a 
part of a larger ball of problems. Probably it is the 
simplest piece of the whole. North Korea having 
nuclear weapons at hand also prevents a con-

ventional invasion possible to be conducted in 
the region. In fact, the best test paper of the North 
Korean tension is the diplomatic telephone traffic 
of President Trump. Trump, who is expected to 
be on the phone with South Korean leader during 
the conflict, has in fact spoke with him only twi-
ce whereas he has spoken with Japan President 
Shinzo Abe exactly nine times. It is known that 
the transgression of the military sanctions which 
Japan was forced to conform after Second World 
War, was mentioned during these phone calls. As 
a matter of fact, the prestige that the North Korea 
tension has provided for the Japanese Leader has 
contributed in his reputation in the eyes of the vo-
ters, such that President Abe has decided to go for 
an early election. The first outcome of the North 
Korea tension is the Japanese-American alliance 
growing more powerful in the Pacific. 

The tension in the Pacific is raising parallel to 
the shift US takes towards the South-east Asia in 
its global security architecture. The importance of 
Asia – Pacific region for US stems from the fact that 
the dynamics which may cause US to lose its long-
held leadership in the utilization of global sources, 
are found in the region. Reaching to the strongest 
point of its leadership with respect to economy and 
politics, USA is also going through its weakest pe-
riod on the face of the possibility that the threats it 
confronts may grow like a snowball. Economically, 
US has both current account deficit and budget 
deficit. It manages to maintain its foreign borro-
wing and international collaborations with serious 
troubles. Covering twelve neighboring countries 
in the Pacific Ocean, the Trans Pacific Partnership 
which was started during the presidency of Barack 
Obama, was cancelled just like NAFTA and TTIP. 
Defending that these agreements increase Ame-
rican vulnerability, Republican Trump has become 
the president by winning the general elections. Ac-
ting by the America First policy, President Trump 
wants to remove the country from every area that 
is a burden on the country, such as migration and 
environment as well as international aid. 

USA is having serious debates inside in order to 
keep the advantages of world leadership. Despite 
president Trump’s willingness for good relations, 
the Senate takes sanction decisions against Rus-
sia with the votes of Democrats and Republicans. 
This disunity can be observed in the disjoined state 
administration within US itself behind the Pacific 

and North Korea tension. The actual matter in qu-
estion is the conflict between US ministries who 
navigate American policies. The contrast in the 
global vision of the Defense Ministry which has 
been equipped with more authority and sources 
compared to Foreign Ministry, expresses itself in 
the form of offering hard power use against soft 
power use. The military option is the option bro-
ught out as an alternative to the plotting policy 
where all the social communication devices are 
prompted and numerous indignations are created 
by means of the media.

To this, one can add the President’s getting in-
volved in the matter with his tweets. Besides, the 
friendly approach of White House advisors to-
wards East Mediterranean for Israel affects foreign 
policy decisions as an important parameter. The 
economic basis of all these inside administrati-
on conflicts, on the other hand, is nothing but the 
willingness to shake off and add a new momentum 
to the liberal policies which have been ruthlessly 
applied on a global level until today. Shortly, USA 
is preparing for the molestation of global liberation 
under Trump administration. 

The output of the practice of this economic po-
licy is migration, deviancy in income distribution, 
environment problems, desertification, terror and 
tribal and mandate wars. The solutions promised 
by these policies were never produced. Triggered 
by the global economic crisis, a new quest began 
for a global spirit. This found its best expression in 
Brexit and started a process which has the poten-
tial of destroying economic integrations starting 
from EU, prioritizes bilateral relations and perce-
ives dismissing troubles over social prosperity a 
solution. In fact, this process was what made USA 
vulnerable in a conjuncture where it is at the peak 
of its power. The management of this process is 
possible through the administration of global ten-
sion points with controlled crises.

Therefore, the geological location of the Korean 
peninsula is not the only reason for it to be settled 
at the center of the global power conflict. In the 
spiral of the existing economic, politic and military 
power projection, North Korea is the theater whe-
re a dispute with China costs the cheapest. Inde-
pendent of the level of stridency of the expression 
which happens to be a precursor of the increasing 
tension, North Korea is a region where there is low 
possibility of a hot-war to break out. On the other 
hand, there is another threat perception for USA. 
In fact, the re-location of US global security archi-
tecture towards Pacific is also related to this issue 
as well; China has already started several projects 
against which USA cannot remain unresponsive. 

The subject of this threat perception is nothing 
but the project of One Belt and One Road, which is 
started by China and aims reviving the historical 
Silk Road. The completion of the project will reach 
2049, the hundredth year of Chinese revolution 
and it proposes a series of “mega-projects” such 
as creating smart cities and modernizing as well 
as beautifying infrastructures around the faciliti-
es that will provide faster transportation such as 
railways, highways, airports and ports on the axis 
of Pacific—Atlantic. This is a development which 
also provides an opportunity for producing al-
ternative economic strategies for the rest of the 
world. It is considered one of the reasons offered to 
the oppressed who struggle with wars, migrations 
and poverty, to be optimistic.

The realization of the project requires a relati-
vely long time, detailed planning and an enormous 
increase in government expenses, which means a 
serious questioning for the economic policies that 
are established on the basis of the superiority of 
the markets; an alternative proposal to the pro-
ject that USA tries to impose. The model seeking 
that is surrounding this project, on the other hand, 
settles at the heart of the artificial and objecti-
ve model seeking conflicts that surround state – 

market dilemma at the very core. The reason for 
this is the opposition against market and state be-
ing the subject of the solutions around the conflic-
ting interests and social dynamics. In fact, leaving 
all aside, the process where the decision of which 
perspective prevails the other is determined with 
intellectual discussions, is left far behind. It ap-
pears that hard-power use will determine which 
model will be used in the solution of the problems.

Let’s continue on the clues of this hard-power 
not going to be used in the Korean peninsula. 

The tension in North Korea demonstrates that 
USA will not be unresponsive to the initiative that 
China has taken on the axis of Pacific – Atlantic 
over Middle and East Asia. A hard-power use sup-
ported by the above mentioned, inside corporate 
dynamics of the country, will be the most cruci-
al means of pulling the world together in a libe-
ral way that US can dare. This is a fact, however, 
where is it going to be is vague. Therefore, tension 
points appear all over the world. A wide range of 
tension points which are constantly reprioritized 
in the media, are arising from North Korea to Qa-
tar, East Mediterranean, Latin America, Yemen 
and Russia.

Abstaining from a hot-conflict, China’s impo-
sing sanctions on North Korea in line with the re-
quests of USA, is a sign of it wanting to establish 
its global strategy through soft power. This is ne-
cessary for reaching the five goals defined within 
the scope of One Belt One Road project. These go-
als are political collaboration, building a network 
of structural connections, lifting trade barriers, 
financial integration and human to human net-
works. Within the scope of the project, natural so-
urces, infrastructure, sector of manufacture and 
R&D based services constitute a strategic struc-
turing by the establishment of finance, energy, 
transportation, construction, political agreement 
and economy fields. An increase in trade is pre-
dicted by the structuring of transportation and 
energy. It is an integrated development project. 
The most important threat that One Belt One Road 
project can encounter is the use of hard-power. 
Therefore, China is sensitive but soft regarding the 
issue of North Korea. 

That is to say, the conflict of North Korea is ac-
tually a conflict between China and USA. Although 
China’s hesitation in the matter, USA employing 
hard-power, the extravagancy of the North Ko-
rean Leader despite the prevailing poverty of his 
country may seem valid reasons for a hot conflict, 
the parties know the fact that the cost of using 
hard power in the Korean peninsula will be much 
greater than the expected proceeds. They are 
aware of the imbalance of income and expenses. 
Therefore, at least for now the possibility of a hot 
conflict caused by the tension in Korean peninsula 
is highly unlikely.

Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar
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Birleşmiş Milletler Ekonomik ve 
Sosyal İşler Bölümü (DESA), ‘Dün-
ya Nüfus Tahmini Raporunu’ 
güncelleştirdi. 2017 yılı raporuna 

göre dünya nüfusunun 7.6 milyar kişiye 
yükseldiği açıklandı. Son raporda dünya 
nüfusunun 2030 yılında 8.6 milyar, 2050 
yılında 9.8, 2100 yılında ise 11.2 milyar ki-
şiye ulaşacağının tahmin edildiği belirtildi. 
Dünya nüfusuna her yıl yaklaşık 83 milyon 
kişi eklendiği açıklandı.

Türkiye’de nüfus azalacak
Raporda Türkiye’nin 2017 yılı nüfu-

sunun 80 milyon 745 kişi olduğu belirtil-
di. Türkiye’nin nüfusunun 2030 yılında 
88 milyon 417, 2050 yılında 95 milyon 627 
kişiye ulaşacağı, daha sonraki yıllarda ise 
azalmaya başlayarak 2100 yılında nüfusun 
85 milyon 776 kişiye düşeceği öngörüldü. 
ABD’nin 2017 nüfusu 324 milyon 459 kişi 
olarak açıklandı. ABD’nin nüfusunun 2030 
yılında 354 milyon 459 kişi, 2050 yılında 
389 milyon 592 kişi, 2100 yılında ise 447 
milyon 483 kişiye ulaşacağı belirtildi.

Raporda öne çıkan ayrıntılar
1.3 milyar nüfusu olan Hindistan’ın 

2024 yılında şu anda 1.4 milyar nüfusa sa-
hip Çin’i geçip dünyanın en kalabalık ülkesi 
olması bekleniyor. Küresel düzeyde kadın 
ve erkek sayısı kabaca eşit olsa da erkek 
nüfusu kadın nüfustan biraz daha fazla. 
2017’de her 100 kadın için 102 erkek var. 

Küresel nüfusun 2030 yılında 8.6 mil-
yara kişiye, 2050 yılında 9.8 milyar kişiye, 
2100 yılına kadar da 11.2 milyar kişiye yük-
seleceği tahmin ediliyor. Rapora göre Nüfu-
su en hızlı artan Nijerya, 2050’de dünyanın 

bM: tÜRKiYe’NiN NÜfuSu AzALACAK
un: turkey’S population will decreaSe

en kalabalık üçüncü ülkesi olacak. 26 Afrika 
ülkesinin nüfusunun 2050’ye kadar en az ikiye 
katlanacağı tahmin ediliyor. 

Dünya genelinde 962 milyon kişi olan 60 
yaş ve üzeri nüfusun, 2050’de iki kattan fazla, 
2100’de üç kattan fazla artarak 3.1 milyara çıka-
cak. Bu veriler de insan ömrünün önümüzdeki 
yıllarda daha da uzayacağını gösteriyor.

Avrupa’da halen toplam nüfusa oranı yüz-
de 25 olan 60 yaş ve üzeri nüfusun 2050’de 
yüzde 35’in üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. 
Dünyada 137 milyon kişi olan 80 yaş üzeri kişi-
lerin sayısının 2050’de üç kat fazla artarak 425 
milyon kişi olması bekleniyor. 26 Afrika ülke-
sindeki toplam nüfusun 2050 yılına kadar en az 
iki katına çıkması öngörülüyor.

BM Raporu'na göre Türkiye’nin nüfusunun 2030 yılında 88 milyon 417, 2050 yılında 95 milyon 627 kişiye ulaşacağı, daha sonraki 
yıllarda ise azalmaya başlayarak 2100 yılında nüfusun 85 milyon 776 kişiye düşeceği öngörülüyor.

UN report predicts that Turkey’s population will reach 88,000,417 in 2030 and to  95,627,000 in 2050 and will begin to decrease in the 
subsequent years dropping to 85,000,776 ın 2100.

 dOğu AKdeNiz’de eNeRji OYuNu 
 ENERGy GAME 

IN EASTERN 
MEDITERRANEAN 

Energy comes to the fore as the most important factor accounting for the prominence of the Eastern Mediterranean in the recent 
period  and it is a game changer in the region. Taking into consideration the dependency of economic security on energy security, we 

observed that the energy reserves discovered in the Eastern Mediterranean have recently been  subject to a war of sharing.

Doğu Akdeniz’in son dönemde öne çıkmasında en önde gelen faktör olarak enerji karşımıza çıkmaktadır ve enerji, bölgede oyun 
değiştirici bir nitelik arz etmektedir. Ekonomi güvenliğinin enerji güvenliğine bağımlılığı göze alındığında, son dönemde Doğu 

Akdeniz’de keşfedilen enerji rezervlerinin paylaşım savaşına konu olduğu görülmektedir. 

Yrd. Doç. Dr. / Assistant Associate Dr. 
Filiz Katman

Günümüz dünya siyasetine bakıl-
dığında gündemde üst sıralara çı-
kan, hakkında yapılan değerlen-
dirme sayısında gözle görülür bir 

artış yaşanan, tabiri caizse parlayan coğraf-
yaların başında Doğu Akdeniz gelmektedir. 
Akdeniz’in doğusunda yer alan Kıbrıs adası, 
İsrail, Filistin (Gazze Şeridi), Ürdün, Lübnan, 
Türkiye ve Suriye’yi içine alana bölge olarak 
tanımlandığı düşünülecek olursa son dö-
nemde dünya siyasetinin en önde gelen ko-
nularının bu coğrafyalarda gerçekleşmesi bu 
tespiti doğrular niteliktedir. Yükseliş, güneşin 
yükselişi anlamına gelen ‘Levant’ olarak da 
tanımlanan Anadolu ve Mısır arasında kalan 
bölgenin 45,3 ila 58-62 milyon (2010-2030) 
kişilik nüfus kapasitesine sahip olacağı ön-
görülmektedir. 

Doğu Akdeniz’in son dönemde öne çık-
masında en önde gelen faktör olarak enerji 
karşımıza çıkmaktadır ve enerji, bölgede oyun 
değiştirici bir nitelik arz etmektedir. Ekonomi 
güvenliğinin enerji güvenliğine bağımlılığı göze 
alındığında, son dönemde Doğu Akdeniz’de 
keşfedilen enerji rezervlerinin paylaşım sava-
şına konu olduğu görülmektedir.

Amerikan Enerji Enformasyon İdare-
si (Energy Information Administration-EIA) 
raporuna göre Doğu Akdeniz’de toplanmış 
kanıtlanmış petrol rezervi dünyadaki diğer 
rezerv bölgelerine kıyasla daha az (2,5 milyar 
metreküp-bcm), LNG açısındansa çıkarıl-
mamış rezervin 3,1 milyar metreküp olduğu 
ifade ediliyor. Kıbrıs açık sularında ve Levant 
bölgesinde tahmini doğal gaz rezervinin 1265 
milyar metreküp olduğu, yapılacak arama ça-
lışmalarıyla bu rakamların artabileceği Ulus-
lararası Enerji raporunda belirtiliyor.

Bölge içinde yer alan ve 2011 yılından 
bu yana yüzyılın en büyük insanlık dramı-
nın yaşandığı Suriye, 2,5 milyar varil (2013) 
ile Doğu Akdeniz’de en büyük kanıtlanmış 
ham petrol rezervine ve 8,5 trilyon metre-
küp (trillion cubic feet-tcf) doğal gaz (2012) 
rezervine sahiptir. Lübnan ve Filistin bölge-
si çok büyük olmamakla birlikte off-shore 
aramalara başlanmasıyla petrol ve doğal gaz 
potansiyeli artabilir.

Akdeniz’deki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
(GKRY), 2003 yılında Mısır’la başladığı Doğu 
Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama anlaş-
masına, 2007’de Lübnan, Suriye ve İsrail ile de-
vam etmişti. 2009’da, Kıbrıs açıklarında Güney 
Kıbrıs’ın sözde “münhasır ekonomik bölgesi” 
içinde GKRY adına petrol araştırma çalışması 
yapan Panama bandıralı Norveç araştırma ge-
misine Türk savaş gemisince müdahale edildi-
ği haberleri Rum basınında çıkmıştı. 

Doğu Akdeniz’de suların ısınmasına ne-
den olan bu gelişmenin fitilini ise Türkiye ve 
İsrail arasında yaşanan krizin sonrasında, 
11 yıl aradan sonra ilk kez Rum Lider Dimit-
ris Hristofyas’ın İsrail’de üst düzey protokol-
le ağırlanması ve ağırlamanın ardından daha 
önce İsrail’le de doğalgaz arama anlaşması 
imzalayan Rum Yönetimi’nin İsrail’le 17 Aralık 
2010’da iki ülkenin denizde münhasır eko-
nomik bölgelerinin (MEB) sınırlarını belirle-
yen anlaşmayı imzalaması sonrasında süre-
cin hızlandırılmasını istemesi ateşlemiştir. 
Türkiye’nin uyarıları ve ortak çalışma çağrıla-
rına rağmen Ada’nın güneyinde ihaleye çıkan 
GKRY’nin, Eylül 2011’de petrol arama sahala-
rından birini alan ABD’nin Noble Energy şirke-
tiyle sondaj çalışmasını başlatmıştır. Bu kori-
dor, Doğu Akdeniz bölgesini kapsamlı işbirliği 
ve dayanışmaya dayalı sürdürülebilir ve den-
geli ekonomik kalkınma bölgesi haline getire-
cek; işbirliğini güçlendirecek ve bölgede refah, 
diyalog, istikrar ve barış için gereken çerçe-
veyi yaratacak; bölgesel siyasi istikrar, eko-
nomik kalkınmayı güçlendirecek ve fakirlikle 
sosyal ayrımları azaltacak ve sinerji ile ikili 
ilişkileri artıracak (örn. İsrail-Filistin, Güney 
Kıbrıs-Türkiye), bu da sürekli bölgesel işbirli-
ğini sağlayacaktır. Rusya açısından gaz teke-
lini teminat altına alacak, ABD’nin ekonomik 
çıkarlarını destekleyecek, Avrupa’nın enerji 
güvenliğini artıracak ve Rusya’ya bağımlığını 
azaltacaktır. Bu bağlamda Nisan 2017’de İsra-
il, GKRY, Yunanistan ve İtalya arasında İsra-
il gazının Avrupa’ya taşınmasını sağlayacak 
olan doğalgaz boru hattı inşası için ön anlaşma 
imzalandı. 2 bin 200 kilometre uzunluğunda 
dünyanın en uzun doğalgaz boru hattı olması 
öngörülen İsrail gazını Akdeniz’de döşenecek 

boru hattı ile Güney Kıbrıs ve Girit adaları üze-
rinden Avrupa’ya taşıyacak olan Doğu Akde-
niz Boru Hattı Projesi isimli 8 yıl sürecek olan 
doğalgaz boru hattı projesinin 5,5 milyar dolara 
mal olacağı belirtiliyor. Yüksek maliyetli ve in-
şasının riskli olması nedeniyle İsrail, 500 kilo-
metre uzunluğunda bir boru hattı ile doğalgazı 
Türkiye’ye ve buradan Avrupa’ya ulaştırmayı 
önceliyor.

Doğu Akdeniz’deki enerji rezervlerinin 
ekonomik değere dönüştürülmesi sürecin-
de finans modeli, ekonomik kriz ve hat mali-
yeti, makroekonomik iklim, Kıbrıs borç krizi, 
Münhasır Ekonomik Bölge, toprak meseleleri, 
Suriye sorunu, karasuları meseleleri dahil ol-
mak üzere pek çok risk bulunuyor. Tehditler 
ve kırılganlıklar arasında öncelikle karasuyu 
sınırları (BM Deniz Hukuku Konvansiyonu) 
gelmektedir. 

İsrailKıbrısTürkiye stratejik üçgeni
Politik tehditler arasında ise bölgede sü-

regelen savaşlar, çatışmalar, ülkeler arasın-
daki politik çatışmalar, politik istikrarsızlıklar, 
Gazze gaz bölgesinde İsrail-Filistin çatışması, 
Lübnan gaz meselesinde İsrail ile çatışma sa-
yılabilir. Türk-İsrail İlişkileri, Rusya tarafından 
Avrupa gaz piyasasındaki tekelini korumak 
amacıyla kötüleştirilebilir. İsrail-Kıbrıs-Türki-
ye stratejik üçgeni, bölgedeki sorunlara çözüm 
olabilir.

Rakip olarak Rusya’nın tepkisine ba-
kıldığında İsrail ile iyi ilişkileri, Avrupa piya-
sasını domine etmek için Suriye ve Güney 
Kıbrıs’a müdahil olması, Doğu Akdeniz’deki 
girişimlerinin Suriye’nin Münhasır Ekonomik 
Bölgesi’ne erişimini sağlaması, doğuya ihracat 
için yeni yollar arayışı, Gazprom’un İsrail’in Ta-
mar gaz bölgesinden LNG çıkarma ve İsrail Le-
viathan gaz bölgesiyle ilgilendiğini belirtmesi 
değerlendirilmesi gereken faktörlerdir.

Avrupa enerji güvenliği açısından Doğu 
Akdeniz Enerji Koridoru, Avrupa enerji çeşit-
lendirme planını ve Güney Kıbrıs çıkarlarını 
destekleyicidir. Türkiye Levant’tan faydalanırsa 
AB Türkiye’nin gaz ihracatından faydalanacak.

Enerji, görüldüğü üzere oyun değiştiri-
ci olarak pek çok açıdan Doğu Akdeniz’deki 
mevcut paradigmayı değiştirmektedir. Doğu 
Akdeniz halihazırda sadece Kıbrıs meselesi ile 
değil, keşfedilen enerji kaynakları, bunların çı-
karımı, ekonomik değer haline dönüştürülmesi 
ve taşınması dahil olmak üzere çeşitli açılardan 
pek çok oyuncunun, farklı/çakışan çıkarın, 
paylaşım kavgasının, yeni işbirliği ve çatışma 
alanlarının yer aldığı karmaşık bir bölge haline 
gelmiştir. Buradan yola çıkarak bölgenin pek 
çok yeni gelişme, çatışma, işbirliği imkanlarına 
gebe olduğu gündemde her gün ortaya çıkan 
yeni haberlerde de kendini göstermektedir.

When we have a look at today’s world 
politics, we see that the Eastern Me-
diterranean is at the forefront of the 
geographies, which rise up on the 

agenda with a noticeable increase in the number of 
evaluations made about them and, so to speak, shi-
ne brightly. This assessment is confirmed by the fact 
that the most prominent topics of world politics are 
realized in these geographical regions in the recent 
period considering  that it is defined as a region that 
includes Cyprus Island, Israel, Palestine (Gaza Strip), 
Jordan, Lebanon, Turkey and Syria. It is foreseen that 
the region between Anatolia and Egypt, which is defi-
ned as ‘Levant’, meaning “ascension” and “sun rise”, 
will have a population of 45,3 to 58-62 million (2010-
2030) people..

Energy comes to the fore as the most important 
factor accounting for the  prominence of the Eastern 
Mediterranean in the recent period  and it is a game 
changer in the region. Taking into consideration the 
dependency of  economic security on energy secu-
rity, we observe that the energy reserves discove-
red in the Eastern Mediterranean have recently been  
subject to a war of sharing.

According to the American Energy Informati-
on Administration (EIA) report, proven oil reserves 
concentrated in the Eastern Mediterranean (2.5 bil-
lion cubic meters-bcm) are reported to be less  than 
other reserves in the world while  unextracted  LNG  
reserves amount to 3.1 billion cubic meters. It is stated 
in the International Energy report that  the estimated 
natural gas reserves are 1265 billion cubic meters in 
the open waters of Cyprus and in the Levant region 
and that these figures could increase with further 
exploration work to be carried out. 

Syria, located within the region and experien-
cing the biggest humanitarian drama of the century 
since 2011, has the largest proven crude oil reserve 
in the Eastern Mediterranean with 5 billion barrels 
(2013), and  a natural gas reserve of 8.5 trillion cubic 
meter (trillion cubic feet tcf) (2012). Lebanon and the 
Palestinian Territory may not be very large but their  
potential for oil and natural gas may increase  as off-
shore exploration activities begin. 

The Greek Cypriot Administration in the Mediter-
ranean (GCC) continued its oil and natural gas explora-
tion agreements in the Eastern Mediterranean,which 
began in 2003 with Egypt, in 2007 with Lebanon, Syria 
and Israel. In 2009, news about the intervention by a 
Turkish warship  to the Panama-flagged Norwegi-
an oil exploration  vessel  that carried out petroleum 
exploration activities on behalf of the Greek Cypriot 
Administration in Southern Cyprus’s so-called “exc-
lusive economic zone”  off the Cyprus shore, appeared 
in the Greek press.

What triggered this  development which caused 
the warming of the waters in the Eastern Mediterra-

nean was that, after the crisis between Turkey and 
Israel, Greek Cypriot leader Dimitris Christofias was 
welcomed with a high level protocol in Israel for the 
first time after 11 years and then  the Greek Cypri-
ot Administration, which had previously signed an 
agreement with Israel for exploration of natural gas 
requested  the acceleration of the cooperation pro-
cess in the aftermath of the agreement with Isra-
el that determines  the boundries of the Exclusive 
Economic Zones (EEZ) of the two countries at sea 
on December 17, 2010. Despite Turkey’s warning and 
cooperation calls, the SCGA initiated  a  tender in 
the  south of the island and  began drilling  with the 
Noble Energy company of the USA, which received 
one of the oil exploration fields in September  2011. 
This corridor will make the Eastern Mediterranean 
region a sustainable and balanced economic deve-
lopment zone based on comprehensive cooperation 
and solidarity; strengthen co-operation and create 
the framework for prosperity, dialogue, stability and 
peace in the region; strengthen the regional political 

stability and economic development,  reduce poverty 
and social distinctions and increase bilateral relations 
with synergy (eg Israel-Palestine, Southern Cyprus-
Turkey), which will in turn  ensure continued regional 
cooperation. From the Russian point of view  it will 
secure the gas monopoly, support the US economic 
interests, increase Europe’s energy security and re-
duce its dependence on Russia. In this context, in Ap-
ril 2017, a preliminary agreement was signed for the 
construction of a natural gas pipeline between Israel, 
the Greek Cypriot Administration, Greece and Italy, 
which will enable the Israeli gas to  be transported to 
Europe. The Eastern Mediterranean Pipeline Project, 
which will carry the Israeli gas pipeline to Europe  via 
Southern Cyprus and Crete islands is  projected to be 
the world’s longest natural gas pipeline with a length 
of 2,200 kilometers, to be completed within 8 years 
with a cost of 5,5 billion USD. Because of its high cost 
and risk of construction, Israel gives priority to deliver 
natural gas  first to Turkey through a pipeline that is 
500 kilometers long and from there to Europe.

There are many risks involved in the transforma-
tion of the energy reserves in the Eastern Mediterra-
nean into economic value, including financial model, 
economic crisis and cost of lines, macroeconomic 
climate, Cyprus debt crisis, Exclusive Economic Zone, 
land issues, Syria issue and issues related to territori-
al issues.  Among the threats and fragilities especially  
the borders of territorial waters  (UN Maritime Law  
Convention) come the first.

Israel-Cyprus-Turkey strategic triangle
Political threats include continuing wars in the 

region, conflicts, political conflicts between countries, 
political instability, Israeli-Palestinian conflict in the 
Gaza area, and conflict with Israel in the Lebanese gas 
issue. Turkish-Israeli relations can be deteriorated by 
Russia in order to protect its monopoly of the Europe-
an gas market. The strategic triangle of Israel-Cyprus-
Turkey could be a solution to the problems in the region. 
Looking at the reaction of Russia as a rival, its good 
relationship with Israel, its involvement in Syria and 
Southern Cyprus in order to dominate the European 
market; its initiatives in the  Eastern Mediterranean 
ensuring its  access to Syria’s Exclusive Economic 
Zone, its search for new ways to export to the east, 
the statement made by Gazprom that it is interested 

in extracting LNG from Tamar gas area as well as in  
the Leviathan gas region in Israel are  the factors to be 
evaluated in this context.

In terms of European energy security, the Eastern 
Mediterranean Energy Corridor supports the Euro-
pean energy diversification plan and the interests of 
Southern Cyprus.  If Turkey benefits from the Levant, 
the EU will benefit from Turkey’s gas exports.

As a  game changer, changes the existing  pa-
radigm in the Eastern Mediterranean in many ways. 
Eastern Mediterranean has become a complex region 
where not only the Cyprus issue is at stake but also 
numerous actors with different/ conflicting interests  
are involved and in dispute regarding various issues 
including energy sources, extraction of these sour-
ces, transformation of those sources into economic 
values and their transportation and pursue a war of 
sharing, enters into various cooperations  or conf-
licts. In the light of this fact, we may say that the re-
gion becomes to open to various new developments, 
conflicts and possibilities of cooperation is testified by 
the recent news that appear in the media confirming 
such potential developments. 

Economy and Social Affairs Depart-
ment of the United Nations (DESA) 
has updated its report on the forecast 
of the world population. According to 

the report, for the year 2017, it was announced  
that the world population has raised to 7.6 bil-
lion. In the last report, it is stated that the world 
population is  estimated to reach 8.6  billion in 
the year 2030, to 9.8  billion in 2050 and 11.2 
billion in the year 2100. It is further announced 
that approximately 83 million people are ad-
ded to the world population every year.

Population of Turkey will decrease 
It is stated in the report that Turkey’s po-

pulation is 80,000,745 in the year 2017. 
It is further stated that Turkey’s popu-

lation will reach 88,000,417 in 2030  and 
to  95,000,627 in 2050 and will begin to dec-
rease in the subsequent years and drop to 
85,000,776 ın 2100. USA population in the 
year 2017 is announced as 324,459,000 pe-
ople. USA’s population is estimated to reach 
354,000,459 in 2030, 389,592,000 in 2050 
and 447,000,488 in 2100.

Details that come to the fore in the re-
port 

It is estimated that India which has a 
population of 1.3 billion will leave China be-
hind, whose current population is 1.4 billion, 
in the year 2024 and will become the most 
crowded country of the world. Although 
the number of men and women is roughly 
equal at the global scale; male population is 
slightly higher than the women.There is 102 
males for each 100 women in the year 2017. 

It is estimated that the world populati-
on is estimated to reach 8.6 billion people 
in 2030, 9.8 billion in 2050 and 11.2 billion 
people in 2100. According to the report, 
Nigeria, whose population is increasing at 
the highest speed will be the third most 
populated country in the world. It is esti-
mated  that the population of 26 African 
countries will increase at least twofold 
until the year 2050. 

The population of the 60 age and over  
group which was 962 million  at the world 
scale will increase more than twofold in 
2050 and more than three fold in 2100 and 
reach 3.1 billions. The data shows that hu-
man life will be longer in the years ahead.Gazetede yayımlanan yazılar kurumun değil, yazarların görüşleridir
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Al man ya’nın Tür ki ye’ye yö ne lik ye-
ni ön lem ler al ma ka ra rı son ra sı 
göz ler iki ül ke ara sın da eko no mik 
iliş ki le rin bo yu tu na çev ril di. Pe ki 

Al man ya ve Tür ki ye ara sın da ki eko no mik 
iliş ki ler de ib re kim den ya na? Al man ya, Tür-
ki ye’nin en önem li ti ca ret or ta ğı ko nu mun da 
bu lu nu yor. Al man ya, 2016 yı lın da Tür ki ye’nin 
ih ra ca tın da bi rin ci sı ra yı alır ken it ha la tın da 
Çin’in ar dın dan ikin ci sı ra da yer al dı.

Tür ki ye Eko no mi Ba kan lı ğı’nın web si te-
sin de yer alan ve ri le re gö re 2016 yı lın da Tür-
ki ye dış ti ca ret te ih ra ca tı nın yüz de 9.8’si olan 
14 mil yar do lar de ğe rin de ki kıs mı Al man-
ya’ya yap tı. İh ra cat ta ikin ci sı ra da İn gil te re, 
üçün cü sı ra day sa Irak yer alı yor. Lis te nin 
ge ri ka la nı nı ise Ba tı lı ol ma yan ül ke ler oluş-
tu ru yor. Al man ya 21.5 mil yar do lar la Çin’den 
son ra Tür ki ye’nin en faz la it ha lat yap tı ğı 
ikin ci ül ke ko nu mun da bu lu nu yor. Bu top lam 
it ha la tın yüz de 10.8’ini oluş tu ru yor. Al man ya 
ta ra fın da ba kıl dı ğın da 2016 yı lı ve ri le ri ne gö-
re Al man ya’nın ih ra ca tın da Tür ki ye’nin pa yı 
yüz de 1.8 it ha la tın da ise yüz de 1.6 se vi ye sin-
de bu lu nu yor. Tür ki ye, Al man ya’nın dış ti ca-
re tin de 13'üncü  sı ra da yer alı yor.

So nuç ola rak 7.5 mil yar do lar lık dış ti ca-
ret açı ğı ile Al man ya’nın Tür ki ye için öne mi-
nin da ha faz la ol du ğu gö rü nü yor.

Tür ki ye’ye en faz la tu rist Al man ya’dan 
ge li yor. Ya şa nan te rör ey lem le ri ve Rus ya 
ile ya şa nan kri zin et ki siy le Kül tür ve Tu rizm 
Ba kan lı ğı’nın ve ri le ri ne gö re 2016 yı lın da 
Tür ki ye’ye ge len tu rist sa yı sı do kuz yı lın en 
dü şük se vi ye si olan 25.4 mil yo na düş müş, 
Al man tu rist sa yı sın da da bir ön ce ki yı la gö-
re yüz de 30’a ya kın ka yıp ya şan mış tı. An cak 
bu na rağ men Al man ya en faz la tu rist gön-
de ren ilk üç ül ke ara sın da yer al mış tı.

2017 yı lı nın ilk 5 ayın da Al man ya’dan 
ge len tu rist sa yı sı nın top lam içe ri sin de ki 
pa yı ge çen yı la gö re yüz de 9.9’a ge ri le di. Ge-
çen yıl bu ra kam yüz de 13.9 se vi ye sin dey di. 
Al man ya’dan ge len tu rist sa yı la rı nın azal-

RAKAMLARLA tÜRKiYe-ALMANYA eKONOMiK iLişKiLeRi
turkiSh-Germany economic relationShipS in numberS 

2016 yı lı ve ri le ri ne gö re Al man ya’nın ih ra ca tın da Tür ki ye’nin pa yı yüz de 1.8 it ha la tın da ise yüz de 1.6 se vi ye sin de bu lu nu yor. 
Tür ki ye, Al man ya’nın dış ti ca re tin de 13'üncü sı ra da yer alı yor.

According to the data of the year 2016, the share of Turkey in the exports of Germany is 1.8% while in its imports  
1.6%. Turkey's ranks the 13th in the foreign trade of Germany. 

ma ya de vam et me si ha lin de, tu rizm ge lir le rin de 
2 mil yar do la ra ka dar ka yıp ya şa na bi le ce ği be-
lir ti li yor. Tu rizm sek tö rü nün eko no mi ye kat kı sı 
nor mal bir yıl da 30 mil yar do la rı bu lu yor. Tu rizm 
ge lir le ri 2015 yı lın da gay ri sa fi yur ti çi ha sı la nın 
yüz de 6.2’si ni oluş tu ru yor. Bu ra kam ge çen yıl 
tu rist sa yı sın da ki azal may la be ra ber 2.6’ya düş-
müş, bu nun ne ti ce sin de 2016 yı lı eko no mik bü-
yü me si yüz de 2.9 se vi ye sin de ger çek leş miş ti. 
2015 yı lın da Tür ki ye eko no mi si ise yüz de 6.1 bü-
yü me kay det ti. Eko no mi Ba kan lı ğı ve ri le ri ne gö-
re 2002-2017 yıl la rı top la mın da Al man ya en faz la 
doğ ru dan ya tı rım ya pan 6. ül ke ko nu mun da bu-
lu nu yor. Tür ki ye’ye ya pı lan doğ ru dan ser ma ye 
ya tı rım la rın da Al man ya’nın pa yı bu dö nem de 
8.97 mil yar do lar la yüz de 6.3 se vi ye sin dey di. Ay-
nı dö nem de en faz la doğ ru dan ya tı rı mı 22.1 mil-
yar do lar la Hol lan da yap tı. ABD ikin ci, Avus tur-
ya üçün cü, İn gil te re dör dün cü ve Lük sem burg 
be şin ci sı ra da yer al dı. Di ğer ta raf tan Tür ki ye’de 
6 bin 800 ci va rın da Al man ser ma ye li şir ket bu-
lu nu yor. 

(Almanyanın Sesi Radyosu)

Av ru pa’nın ken di yo lu nu be lir le me siy le eş za man lı ola rak, Rus ya ve Çin, bir bir le ri ne yak la şı yor lar ve bir lik içe ri sin de ha re ket edi yor lar ve bu 
sü reç te be nim se dik le ri ko num lar ge nel lik le ABD’yle zıt dü şü yor. Was hing ton Rus ya’yı tec rit et me ye ça lı şır ken, ye ni dost luk lar ve it ti fak lar in şa 

edi yor.  Baş kan lar Pu tin ve xi, son dört yıl dır 20 kereden faz la gö rüş tü ler. xi ar tık Rus ya’dan “Çin’in baş müt te fi ki” ola rak bah se di yor. ABD’nin 
sal dır gan lı ğı ge ri te pi yor ve çok ku tup lu bir dün ya ya ra tı yor. Başkan xi, Şan söl ye Mer kel ile ti ca ret an laş ma la rı im za la mak üze re bir ara ya gel di. 

While Europe sets its own course, Russia and China simultaneously converge towards each other and act in harmony. The positions they have adopted 
during this process are usually colliding with USA. Washington establishes new connections and alliances while trying to isolate Russia. On the other 
hand, the presidents, Putin and Xi, have come together more than 20 times within the last four years. Xi refers to Russia as ‘China’s primary ally’ now. The 
US aggressiveness backfires and creates a multi-polar world. President Xi has come together with the Chancellor Merkel for signing trade agreements.

G-20 zir ve si, yıl lar dır ge li şen je opo li tik 
güç te ki bir de ği şi mi göz ler önü ne ser di. 
Bu sü reç, Baş kan Trump’ın gö re ve gel-
me sin den be ri son ay lar da tır ma nı şa 

geç ti. Rus ya ve Çin,  bir bi ri ne ya kın la şır ken, ABD, 
her iki si ni de fü ze le ri ve sı nır la rı için de ki fü ze ler-
le teh dit edi yor. Şim di ler de Trump ABD’nin ti ca-
ret açı ğı nı azalt mak için da ha faz la pa ra ara yı şı 
içe ri sin de ve dün ya yı bir ik lim kri zi ne ka pıl mak-
tan ko ru ma ya ça lı şı yor. ABD, güç kay be di yor, 
çok-ku tup lu bir dün ya şe kil le ni yor ve in san la rın 
gü cü ar tı yor; ke za dün ya, kar lı lık tan da ha çok in-
san lar ve ge ze gen adı na bir le şi yor. 

G-20, bir G-19 ol ma yo lun da. Ke za, ABD, ik-
lim de ği şik li ği, ti ca ret ve göç gi bi ki lit me se le ler de 
ken di ba şı na ha re ket et me yi se vi yor. Bun lar, ge-
ze ge nin en bü yük so run la rın dan bir ka çı. Al man 
Şan söl ye An ge la Mer kel kı sa bir sü re ön ce şöy le 
söy le miş ti:  “Biz Av ru pa lı lar, ka de ri mi zi ken di eli-
mi ze al ma lı yız.”

Bu, ABD’yi li der ve hat ta ki lit me se le ler de 
gü ve ni lir bir or tak ola rak ar tık gör mek is te me-
dik le ri nin bir gös ter ge si. ABD İm pa ra tor lu ğu’nun 
so nu nun baş lan gı cı na ta nık lık edi yor ola bi li riz. 

ABD Dün ya Gü cü nü yi ti ri yor
Av ru pa’nın ken di yo lu nu be lir le me siy le eş 

za man lı ola rak, Rus ya ve Çin, bir bir le ri ne yak la-
şı yor lar ve bir lik içe ri sin de ha re ket edi yor lar ve 
bu sü reç te be nim se dik le ri ko num lar ge nel lik le 
ABD’yle zıt dü şü yor. Was hing ton Rus ya’yı tec rit 
et me ye ça lı şır ken, ye ni dost luk lar ve it ti fak lar 
in şa edi yor. Xi ar tık Rus ya’dan “Çin’in baş müt te-
fi ki” ola rak bah se di yor. Bu sı ra da ABD, iki ül ke de 
üs ve fü ze ler den olu şan bir du var in şa et ti; As ya-
Pa si fik’te Çin’in de niz sa ha sı nı ih lal et ti ve ül ke yi 
Rus ya aley hi ne dön dür mek için Uk ray na’da re-
jim de ği şik li ği ni te tik le di. ABD’nin sal dır gan lı ğı 

ge ri te pi yor ve çok ku tup lu bir dün ya ya ra tı yor. 
Baş kan Xi, Şan söl ye Mer kel ile ti ca ret an laş ma la-
rı im za la mak üze re bir ara ya gel di. 

Pu tin ve Xi, ti ca ret an laş ma la rı ve ener ji sa-
tış la rı na da ir an laş ma lar yap tı lar, 10 mil yar do lar-
lık bir or tak ya tı rım fo nu kur du lar ve Ku zey Ko re 
ko nu sun da or tak bir yak la şı ma var dı lar. Yak la-
şım la rı şu şe kil dey di: “Di ya log ve mü za ke re”. Gü-
ney Ko re’de ABD ta ra fın dan yer leş ti ri len THA AD 
fü ze sis te mi ne sert bir şe kil de mu ha le fet et me le ri 
de ca ba sı. 

Ku zey Ko re, ABD’nin dün ya ya ayak uy dur-
ma dı ğı bir di ğer alan. ABD, Ku zey Ko re ile nük le er 
si lah lar ko nu sun da sal dır gan bir ça tış ma yö nün-
de lo bi ya par ken, di ğer ül ke ler ona ka tıl mı yor ve 
Rus ya ve Çin bu ko nu da dip lo ma si ve diz gin le me 
yan lı sı bir po li ti ka iz li yor. 

Ja pon ya Baş ba ka nı Shin zo Abe bi le, Rus ya 
ve Çin’e, Ko re kri zin de ara bu lu cu luk yap ma la rı 
için çağ rı da bu lun du. Gü ney Ko re’nin ye ni baş ka-
nı Mo on ise, eko no mik bağ la rın in şa edil me si da-
hil Ku zey Ko re ile ya pı cı an gaj man dan olu şan bir 
“gü neş ışı ğı po li ti ka sın dan” ya na. Da ha şim di den 
ABD ile Ku zey Ko re ara sın da bir ta kım ay rış ma lar 
var – özel lik le de THA AD fü ze sis te mi ko nu sun da. 

Kü re sel leş me, ABD’yi ge ri de bı ra kı yor 
Pe pe Es co bar’ın ak tar dı ğı na gö re, Trump, 

Ame ri ka’yı ön pla na ko yan bir ti ca ret çağ rı sı ya-
par ken –ya ni ABD’nin ti ca ret ko ru ma cı lı ğı yo-
luy la de va sa ti ca ret açık la rı nın azal tıl ma sı- di ğer 
ül ke ler fark lı bir yak la şım be nim si yor. 

Oba ma dö ne mi bo yun ca ti ca ret mü za ke re-
le ri aç ma za gir di, çün kü ABD ana gi di şa tın dı şın-
da kal dı; di ğer ül ke le rin ka bul ede bi le ce ğin den 
da ha bü yük bir ulus-öte si ku rum sal güç çağ rı-
sın da bu lun du. Bu, mü za ke re le rin ya vaş la ma sı-
nın ve TPP’nin an laş ma yı teh li ke li ha le ge ti ren 
se çim yı lı bas kı sı al tın da yok edil me si nin se bep-
le rin den bi ri dir. 

Bi raz da gü zel ha ber ve re lim
Baş kan Trump’ın iki sa at ten uzun bir sü re 

Baş kan Pu tin ile yaptığı top lan tı, yıl lar dır Pu tin 
ve Rus ya kar şı tı bir pro pa gan da ba ra jı nın or ta-
ya at tı ğı Rus ya fo bi si nin üs te sin den gel di. ABD, 
ça re siz bir şe kil de Rus ya ile po zi tif bir iliş ki ih-
ti ya cı için de. Bu nun tek se be bi, nük le er ve eko-
no mik bir güç le an laş maz lı ğı ön le mek de ğil, 
ay nı za man da ABD’nin ar tık tec rit edil me si. Bu 
ilk top lan tı dan çok faz la so nuç çık maz ken, bir-
çok ça tış ma nın –Su ri ye, Uk ray na, Ku zey Ko re, 
İran ve nük le er si lah lar gi bi- po tan si yel ola rak 
çö zü mü için iyi bir baş lan gıç sağ lan dı. Top lan tı, 
kü çük bir adım ol sa da, önem li bir po zi tif dö nü-
şü me doğ ru ev ri le bi lir. ABD ve Rus ya, Dı şiş le ri 
Ba ka nı Rex Til ler son ve Dı şiş le ri Ba ka nı Ser gey 
Lav rov’un haf ta lar dır tar tış tı ğı gi bi Su ri ye’nin 
gü ney ba tı sı nın bir kıs mın da bir ateş kes ilan 
et ti. Böy le lik le, ABD, kay bet mek te ol du ğu bir 
sa vaş ta, Su ri ye’de po zi tif bir rol oy na ya bi lir. 

27 yıl dır bir CIA ana lis ti olan Ray McGo-
vern, Trump ve Til ler son ara sın da ki ateş ke sin 
yi ne Pu tin-Lav rov ara sın da mü za ke re si ya pıl-
mış olan Oba ma-Kerry ateş ke si ne kı yas la çok 
da ha uzun ömür lü olup ol ma ya ca ğı nı so ru yor. 
Oba ma’nın du ru mun da, ateş ke se dört gün ka-
la, ABD ha va kuv vet le ri Su ri ye li bir lik le re sal-
dır dı ve an laş ma yı sa bo te et ti ler. McGo vern, 
Su ri ye li le rin ya şam la rı ve Av ru pa ve Or ta Do-
ğu’nun ge le ce ği açı sın dan kri tik olan iki so ru-
yu gün de me ge ti ri yor: “Su ri ye’de da ha ön ce ki 
ateş kes an laş ma la rı nı sa bo te eden güç ler ye-
ni den ba şa rı lı olup, ye ni mu ha fa za kar lar ve li-
be ral mü da ha le yan lı la rı nın “re jim de ği şik li ği” 
ha yal le ri ni can lı tu ta cak lar mı? Ya da Baş kan 
Trump ita at siz li ğin ka zan ma sı na izin ver mek-
ten se ABD as ke ri ve is tih ba rat bü rok ra si le ri ni 
bir ateş ke sin ar ka sın da hi za ya ge tir mek su re-
tiy le Baş kan Oba ma’nın ba şa ra ma dı ğı nı mı ba-
şa ra cak?”

Kârdan da ha mü hi mi in san ca nı 
Son ola rak, G-20’den edi ni len bir di ğer ders 

ise, dün ya ça pın da in san la rın, on la rı kan dı ran 
si ya si li der le re – ik lim de ği şik li ği ko nu sun da 

ive di lik le ha re ke te geç me yen Do nald Trump 
da hil- öf ke li olu şu, in san la rın ih ti yaç la rı nı 
ulus-öte si iş let me le rin kâr lı lı ğı nın ge ri sin de 
ko num lan dı ran kü re sel leş me den bık ma sı ve 
on la ra ku lak ver me yen bir sis tem de de ği şik-
lik ler ta lep et me si dir. Zir ve ön ce si pro tes to lar 
baş la dı ve zir ve iler le dik çe bo yu tu ve öf ke art-
tı – her za man ol du ğu gi bi kar şı la rın da aşı rı bir 
po lis şid de ti bul du lar. İn san lar, ba şa rı gö rün-
tü sü ver mek için grup fo toğ ra fı için de poz ve-
ren dün ya li der le ri ne ba kı yor lar. An cak as lın da 

kral çıp lak. Et kin li ğe ev sa hip li ği ya pan 
An ge la Mer kel, ola yı abart ma-

mak ko nu sun da tem kin liy di. 
Top lan tı yı, sa de ce “Zir ve 

ger çek leş ti” şek lin de 
özet le di. Ha ki kat ise; 

ar tan eşit siz lik, ik-
lim de ği şik li ği nin 
ar tan et ki si ve in-
san la ra kar şı da-
ha az du yar lı ve 
ulus-öte si ku-
rum sal güç ta ra-
fın dan da ha faz la 

yoz laş tı rıl mış si-
ya si sis tem ler dir. 

G-20 için te-
mel so run; dün ya-

yı yı kı ma sü rük le yen 
ser best pi ya sa ne oli be-

ra liz min den ko pa ma ma-
la rı. İn san lar on la rı, eko no mik 

de mok ra si ye dö nü şü mün ge rek li 
ol du ğu ger çe ğiy le yüz leş me ye zor la ma lı – bu, 
in san la rın re fa hı pay laş tık la rı ve eko no mi po-
li ti ka sı yö nün de et ki sa hi bi ol duk la rı ye ni bir 
eko no mi dir.  Bu ye ni kü re sel dü zen po zi tif ni-
te lik te dir. ABD, dün ya yı çok uzun za man dır yö-
ne ti yor ve ar tık iş bir li ği ne açık bir or tak ha li ne 
gel me yi öğ ren me li. Öte yan dan, ABD’nin gü cü 
dün ya sah ne sin de aza lır ken, halk la rın gü cü nün 
da ya nış ma yo luy la sı nır lar öte sin de bü yü me si 
için bir açı lım or ta ya çık tı. (Globalresearch)

küreselleşme abd’yi geride bırakıyor

dÜNYA dÜzeNiNde değişeN GÜÇ diNAMiKLeRi
GlobaliZation overtakeS uSa

CHANGING POWER DyNAMICS IN WORLD ORDER
Kevin Zeese - Margaret Flowers

The G-20 summit has displayed a geopo-
litically powerful change that has been 
progressing over years. This process has 
gathered speed in the last few months 

with the president Trump taking his post. While 
Russia and China are getting dangerously closer, 
USA threatens them both with its rockets. Trump 
is seeking more money for reducing US trade gap 
and trying to protect the world from sinking into 
a climate crisis. USA is losing power, a multi-po-
lar world is being formed and people are growing 
stronger; likewise, the world is allying together in 
the name of humans and the planet rather than 
profitability.

G-20 is on its way to become a G-19. Appa-
rently, USA prefers to act alone in key matters 
such as the climate change, trade and migration. 
These are only a few of the biggest problems of the 
planet. A short while ago, the German Chancellor 
Angela Merkel has said: “We, Europeans must take 
our destiny into our own hands.”

This is a sign that Europeans do not want to see 
USA as a leader and not even a trusted partner in 
key matters anymore. We might be witnessing the 
beginning of the end of USA Empire.

USA is losing its power over the world
While Europe sets its own course, Russia and 

China simultaneously converge towards each ot-
her and act in harmony. The positions they have 
adopted during this process are usually colliding 
with USA. Washington establishes new connecti-
ons and alliances while trying to isolate Russia. On 
the other hand, the presidents, Putin and Xi, have 
come together more than 20 times within the last 
four years. Xi refers to Russia as ‘China’s primary 
ally’ now. The US aggressiveness backfires and 
creates a multi-polar world. President Xi has come 
together with the Chancellor Merkel for signing 
trade agreements.

Putin and Xi has signed trade and energy sales 
agreements, they have established a 10-billion-
dollar co-investment fund and reached a shared 
approach regarding the issue of North Korea. Their 
approach was as follows: “Dialog and Negotiati-
on”. Not to mention their strident opposition to the 
THAAD rocket system placed in South Korea by 
USA.

North Korea, happens to be another region 
where USA does not follow the world trend. While 
USA lobbies for an aggressive conflict with North 
Korea regarding the nuclear weapons, other co-
untries do not agree with him; Russia and China 
follow a policy that supports diplomacy and rest-
raint in this respect.

Even the president of Japan, Shinzo Abe has 
called on Russia and China for standing between 
the crisis in Korea. The new president of South Ko-
rea, Moon, on the other hand, sides with a “sunlight 
policy” that consists of a constructive engagement 
with North Korea including the establishment of 
economic connections. There are certain dissoluti-
ons between USA and North Korea already—espe-
cially in the subject of the THAAD rocket system.

Globalization has outdistanced USA
As conveyed by Pepe Escobar, Trump sum-

mons a trade call which brings USA into the foref-
ront—in other words, decreasing the giant trade 
gaps through the US trade shelter—whereas other 
countries adopt a different approach.

Throughout Obama’s presidency, trade ne-
gotiations reached a dead end due to US opting 
out from the main flow by summoning a call for 
a trans-national corporate power that is greater 
than can be accepted by other countries. This is 
one of the factors behind the negotiation’s slow-
down and the annihilation of TPP under the pres-
sure of the election year which renders the agree-
ment dangerous.

Now, some good news 
The meeting which President Trump has 

conducted with President Putin for over two 
hours, has overcome the phobia of Russia that 
was thrown out by a propaganda barrage aga-
inst Putin and Russia for years. USA is despe-
rately in need of positive relations with Russia. 
The reason for this is not only to prevent a conf-
lict with a nuclear and economic power, but also 
USA being isolated now. Despite not producing 
a noteworthy result, this first meeting has pro-
vided a good start for the potential settlement 
of numerous conflicts such as Syria, Ukra-
ine, North Korea, Iran and the nuc-
lear weapons. Although a small 
step, the meeting might 
evolve into a significant 
positive transformation. 
USA and Russia has 
declared ceasefire 
in a certain part of 
southwest Syria as 
discussed by the 
Foreign Minister 
Rex Tillerson and 
the Foreign Minis-
ter Sergey Lavrov 
for weeks. Thus, 
USA can play a po-
sitive role in Syria, in 
a war that it is about 
to lose.

Ray McGovern, a CIA 
analyst for 27 years, qu-
estions whether the ceasefi-
re between Trump and Tillerson 
will last longer in comparison with 
the Obama-Kerry ceasefire which was aga-
in negotiated between Putin-Lavrov, or not. 
In Obama’s case, USA air forces had attacked 
Syrian troops sabotaging the agreement four 
days prior to the ceasefire. McGovern brings 
forward two questions that are critical for the 
lives of Syrians as well as the future of Europe 
and Middle East: “Are those powers who sabo-
taged previous ceasefire agreements in Syria, 
going to be successful again and keep the 
dreams of a “regime shift” alive for new con-

servatives and the proponents of liberal inter-
vention? Or will President Trump achieve what 
President Obama could not by having US mili-
tary and intelligence bureaucracies conform to 
his instruction behind a ceasefire rather than 
allowing disobedience win?”

What is more important than profit is human life 
Last but not least, another lesson to be ga-

ined from G-20 is that people around the world 
rage against the political leaders who deceive 
them—including Donald Trump who did not ur-
gently take action against the climate change—, 
they are tired of globalization that positions 
their needs after the profitability of the trans-
national companies and demand changes from 
a system that does not hear them. Protests be-
gan before the summit and their size and rage 
grew as the summit proceeded—as always, the 
protesters confronted an extreme police vio-
lence. People look at the leaders who are posing 
for the group photograph trying to look suc-
cessful. In fact, the king is naked.  Hosting the 
event, Angela Merkel was cautious not to exag-
gerate the situation.  She summarized the me-
eting only with a few words: “the summit has 
taken place”. However, the reality is different; 
the increasing silence, the increasing effect of 
climate change and the political systems that 
are indifferent to people and more corrupted by 
trans-national corporate powers.

The basic problem for the G-20 is the fact 
that the members are unable to break away 
from the neoliberalism of the free market, 
which drags the world to a destruction. Peop-
le must push them into facing the fact that the 
conversion into economic democracy is a ne-
cessity.

It is a new economy where people share 
prosperity and have a say in the politics of eco-
nomy. This new global order is positive. USA go-
verns the world for a long time now and it must 
learn to become a partner who is open for col-
laboration. On the other hand, while USA is lo-
sing power at the world stage, an initiative has 
emerged for the growth of the power of people 
beyond the borders through interdependency. 

(Global Research)

Following the decision of  Germany to take 
new measures against Turkey, attention 
was drawn to the economic dimension of the 
relationships between the two countries. 

Then the question  arises about which side is  benefi-
ting from those relationships? Germany is the most 
important  trade partner of Turkey. While Germany 
ranked first in the exports of Turkey in 2016 it ran-
ked second in its imports following China. 

According to the data announced in the website 
of the Turkish Ministry of Economy, Turkey’s ex-
ports to Germany amounted to 14 billion USD in 2016 
which corresponds to 9.8% of the whole export amo-
unt. England and Iraq ranked the second and third in 
exports. The remaining part of the export list con-
sists of non-Western countries. Germany ranks the 
second after China among the countries from which 
Turkey has made the highest amount of import with 
21.5 billion USD. This figure  corresponds to 10.8 % of  
the total amount of imports.  When we look at the 
facts from Germany’s point of view, we see that ac-
cording to the data of the year 2016 Turkey’s share in 
the exports of Germany is 1.8 while its share in the 
imports is about 1.6. Turkey ranks  the 13th in the fo-

reign trade of Germany.  As a result, it is seen that  
Germany has more importance for Turkey with 
its foreign trade deficit of 7.5 billion USD.

The highest number of tourists come to Tur-
key from Germany.  With the impact of the ter-
rorist actions and the crisis lived with Russia, the 
number of the tourists coming to Turkey  dropped 
to 25.4 million in 2016, which is the lowest level in 
the last nine years. according to the data of the 
Ministry of Culture and Tourism. A loss of appro-
ximately 30% has been observed in the number 
of  German tourists coming to Turkey compared 
to the previous  year.  Nonetheless, Germany has 
been  among the first three countries which sent 
the highest number of tourists to Turkey. 

The share of the number of tourists coming 
from Germany in the total number of tourists 
in the first five months of 2017 dropped to 9.9% 
compared to the previous year. 

Last year that figure  was at the level of 13.9%. 
In case the number of tourists coming from Ger-
many continues to  decrease, it is estimated  that 
a loss of up to 2 billion USD may be  incurred in to-
urism revenues. The contribution of the tourism 
sector is normally about 30 billion USD. Tourism 
revenues corresponded to 6.2% of the gross na-
tional product (GNP) in 2015. This figure has fal-
len to 2.6% last year as a result of the drop in the 
number of tourists that came to Turkey and con-
sequently an economic growth of only 2.9%  could 
be realized in the year 2016. Whereas the rate of 
economic growth in 2015 was 6.1%. According to 
the data of  the  Ministry of Economy, Germany 
was the 6th country among the countries that 
have made the highest direct  investments in 
Turkey between the years 2002-2017. Germany’s 
share in the direct capital investments made to 
Turkey during that period was 6.3% with 8.97 
billion USD. Holland made the highest amount of 
direct  investments in Turkey in the same period 
with 22.1 billion USD. USD, Austria, England and 
Luxembourg ranked the second, third, fourth 
and fifth respectively. On the other hand, there 
are approximately 6.800 companies with German 
partnership in Turkey.

(Radio Voice of Germany)
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Türkiye, yer aldığı coğrafyanın tektonik 
oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası ve 
meteorolojik özellikleri nedeniyle dep-
rem, sel, heyelan, çığ gibi afete dönüşe-

bilecek birçok doğal tehlikeyi bünyesinde barın-
dırmaktadır. Bir de bu duruma, özellikle büyük 
kentlerin tarihi bir miras olarak doğal risklerin 
bulunduğu alanlarda kurulması ve bu kentlerin 
genellikle kontrolsüz gelişimleri teknoloji ve in-
san kaynaklı afete dönüşebilecek yeni risk tür-
lerine de zemin oluşturarak ülkemizi afetler açı-
sından daha kırılgan bir hale getirmektedir. 

Yakın tarihimize baktığımız zaman sadece 
depremler nedeniyle 1900 ile 2012 yılları arasında 
100 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 170 bin kişi-
nin yaralandığını ve 700 bin konutun ağır hasara 
uğradığını gösteren bir tablo ile karşılaşırız. Bu 
tabloya, ülkemizde meydana gelen sel, yangın, 
kuraklık, heyelan ve çığ gibi afet ve acil duruma 
neden olan olaylar da eklenince afetler açısından 
ne kadar kırılgan bir yapıda olduğumuz açıkça 
ortaya çıkmaktadır. 

Tarih boyunca afetlerin yıkıcı etkilerine bu 
kadar maruz kalan, nüfusunun yüzde 70’inin, 
sanayi tesislerinin de yüzde 75’inin 1'inci ve 2'nci 
derecede deprem bölgesinde yer aldığı ülkemiz-
de, afetlere hazırlık kapasitesinin hala istenilen 
düzeyde olmaması yapılan çalışmaların yeterlili-
ğinin sorgulanmasına neden olmaktadır. 

10 Temmuz 1976 tarihinde İtalya’da gerçek-
leşen Seveso Felaketi ve sonrasında kabul edi-
len Seveso Direktifi ya da 17 Ocak 1995 tarihinde 
Japonya’da meydana gelen Büyük Hanşin Depre-
mi ve sonrasında gerçekleştirilen yeniden yapı-
landırma önlemleri aslında genel olarak dünyada 
da afet yönetim yaklaşımlarının benzer şekilde 
geliştiğini göstermektedir. Tüm bu tabloya rağ-
men dünyada 1987 yılından itibaren uluslararası 
düzeyde “Doğal Afetlerin Azaltılması Uluslarara-
sı On Yılı”, Afet Riskinin Azaltılması Küresel Ra-
poru”, “Hyogo Bildirgesi” gibi çalışmalarla afetle-
re karşı risk azaltma standartları oluşturulmaya 
çalışılmaktadır. Günümüzde afetlere karşı daha 
dirençli ülkelere baktığımızda hepsinin ortak 
paydasında uluslararası düzeyde kabul edilen ve 
kriz yönetiminden ziyade risklerin azaltılmasını 
hedefleyen bu standartların uygulanmaya çalı-
şıldığı yer almaktadır. 

Ülkemizde de özellikle 1999 Marmara Dep-
remleri sonrası afet yönetimi risk azaltma yak-
laşımları çerçevesinde şekillendirilmeye çalışıl-
mışsa da bazı özel projeler hariç genel olarak bu 
yaklaşımların toplumsal ve kurumsal düzeyde 
karşılık bulamadığı görülmektedir. Her ne kadar 
kanun ve yasalarla alınan kararların toplumsal 

Due to the tectonic formation, geological 
structure, topography and meteorologi-
cal properties of the geographical region  
where it is located, Turkey is vulnerable 

to many natural  dangers such as earhquake, flood, 
landslide and avalanche. This vulnerability increa-
ses even more if we take into consideration. The fact 
that our cities  have been founded on the locations 
with natural risks as a historical legacy as well as 
the fact that the uncontrolled development of tho-
se cities have laid the ground for the development 
of new types of risks stemming from technology or 
human beings. 

When we have a look at our recent history, 
we see that 100,000 people have lost  their  lives, 
170.000 people have been injured and 
700.000 house have been heavily 
damaged  between 1900 and 
2012 as a result of  earhqua-
kes. When we add to this 
the disasters like flood, 
fire, drought, landslide 
and avalanche that 
require emergency 
measures, it beco-
mes obvious how 
vulnerable our co-
untry is in terms of 
natural disasters. 

Our country’s 
capacity to be pre-
pared for natural 
disasters is not at 
the desired level des-
pite it had suffered the 
destructive impacts of 
natural disasters quite in-
tensively up to now and 70% 
of its population and  75% of its   
industrial plants are located at 1st 
and 2nd degree earthquake zones. This 
situation leads us to question the sufficiency of the 
efforts aiming at raising that capacity to the neces-
sary level. 

The seveso, which was directive introduced in 
Italy after the Seveso natural disaster that occurred 
on July 10, 1976 or the restructuring measures int-
roduced in Japan after the Great Hansin earthqua-
ke that occured on January 10, 1995  indicates that 
disaster management approaches are developed in 
similar ways in all over the world. Beginning from 
the year 1987, efforts  aiming at introducing the 
standarts for reducing the risks of the occurence of 
natural disasters have been launched at the inter-
national level as exemplified by documents such as 
“Ten Years of Efforts to Reduce the Natural Disas-
ters”, “Global Report on the Reduction of the Risk of 
Natural Disasters” and “Hydro Declaration ”. When 
we have a look at the countries which are more re-
sistant against natural disasters, we see that they 

şeHRiN MiMARiSi PSiKOLOjiMizi  
NASIL etKiLiYOR?

HOW DOES URBAN ARCHITECTURE EFFECT PSyCHOLOGy? 

Şehir planlaması, insanların kendisini iyi hissetmesini sağlamaktan daha öte bir önem taşır. Araştırmalar, şehirde yaşayanlarda şizofreni, 
depresyon, kronik anksite gibi ruhsal hastalıkların gelişmesi riski çok daha fazla. Bunun başlıca nedenlerinden biri, araştırmacıların “sosyal 

stres” olarak adlandırdığı ve komşularla sosyal ilişki geliştirememekten kaynaklıdır.
City Planning  means more than ensuring people feelling themselves good. Research studies show that the risk of developing of mental 
diseases like schizophrenia, depression and chronic anxiety is much higher in those living in urban areas. One of the main reasons is a 

concept that refers to the failure of developing social relations with neighbors, called “social stress” by the researchers.

Şehirlerde yaşayan nüfus artarken şehir 
planlamacıları kentlerin insan psikolojisi 
üzerindeki etkilerini ‘nöro-mimari’ ile ye-
niden ele alıyor. “Biz binaları biçimlendiri-

yoruz, sonra onlar bizi biçimlendiriyor” de-
mişti ünlü İngiliz siyasetçi Winston Churchill, İkinci 
Dünya Savaşı’nda bombalanan parlamentonun 
tamiri konusunda konuşurken. Bugün binaların 
ve şehirlerin genel sağlığımızı ve ruh halimizi etki-
lediğini, beynimizin hipokampal bölgesindeki özel 
hücrelerin, yaşadığımız yerin geometrik ve alan 
düzenlemelerine uyum sağladığını biliyoruz. 

Northumbria Üniversitesi’nde  mimari ve bi-
lişsel bilim alanında çalışma yapan Ruth Dalton, 
kenti kullananlar için en iyi tasarımlara yönelik 
kurallar olduğunu, ancak birçok mimarın bunları 
göz ardı ettiğini söylüyor. Londra’da çok sayıda mi-
mar, tasarımcı, mühendis, sinir bilimci ve psikolo-
ğu bir araya getiren Bilinçli Şehirler Konferansı'nın 
konuşmacıları, psikolojiyi temel alan yaklaşımla-
rın şehir planlamasını değiştireceğini ifade ediyor. 
1950’lerde yapılan bazı apartmanlar, suç işleme, 
yoksulluk ve işlevsizlik simgesi haline gelmişti. 
Yan yana dikilmiş çok sayıda apartman, içinde ya-
şayanlara izolasyon hissi veriyor, doğru tasarlan-
mamış kamu alanları, bunları kullananları başarı-
ya yöneltmiyordu.

Bugün psikolojik araştırmalar sayesinde in-
sanların hoşuna giden ve onları teşvik eden kent-
sel alanların nasıl olması gerektiğine dair daha faz-
la fikir sahibiyiz. Üzerimize takabileceğimiz türden 
küçük cihazlar veya akıllı telefon uygulamaları 
sayesinde, kentte dolaştığımız farklı ortamlarda 
beyin aktivitesini ve bu yolla şehir tasarımlarının 
vücudumuzu ve ruh halimizi nasıl etkilediğini ölç-
mek mümkün.

Kanada’daki Waterloo Üniversitesi’nde tasa-
rımın psikolojik etkileri üzerine araştırma yapan 
Colin Ellard’a göre, bina cepheleri insanları fazla-
sıyla etkiliyor. Bina cephesi karmaşık ve ilginçse 
insanları olumlu etkiliyor, basit ve monoton bir gö-
rünüm ise olumsuz etki yaratıyor.

Ayrıca kentte park ve yeşil alan veya yakın 
bir yerde ormanlık olması da şehir stresini atmada 
önemli rol oynuyor. Yaşanacak en iyi şehirler liste-
sinde hep üst sıralarda yer alan Vancouver’da bi-
naların dağ, orman ve deniz manzarasını görecek 
şekilde inşa edilmesine özel önem veriliyor. Yeşil 
alanların sağlık ve psikolojik olarak sağaltıcı et-
kisi biliniyor. Doğal ortamların görsel karmaşıklığı 
olumlu bir ruhsal etki yaratıyor. Aynı şey mimari 
açıdan da geçerli.

While populations  increase city plan-
ners address the effect of cities on the 
human psychology again by means 
of “neuro- architecture”. While spe-

aking about the reparation of the parliament bu-
ilding that was bombed during the Second World 
War, the famous English politician  Winston Churc-
hill has said  “We shape buildings and then they 
shape us”.. Today, we know that the buildings and 
cities affect our general health and spiritual state 
as well as the special cells in the hippocampal zone 
of our brain adapt themselves to the geometrical 
and spatial arrangements of the place where we 
live.

Ruth Dalton from Northumbria University, who 
conducts studies in the field of architecture and 
cognitive science says that there are rules concer-
ning the best design for those who use the cities 
but many architects ignore those rules. The spea-
kers in the Conference of Conscious Cities which 
brought together numerous architects, designers 
and Engineers, neurologists and psychologists in 
London, state that the psychology based approac-
hes may change city planning. Apartment blocks 
built in the 1950’s  have become the symbol of 
committing crime, poverty and unfunctionality. A 
great number of apartment buildings erected side 
by side gave a sense of isolation to those living in-
side them and public spaces which were not desig-
ned correctly did not direct those  who use them to 
success.

Today, we have more information about all of 
the urban areas which arepopular and encoura-
ging. Thanks to the little devices and smartpho-
ne applications that we can put on ourselves, it is 
possible to measure the brain activities in different 
environments and through this process, how the 
urban designs affect our body and  spiritual states.

According to Colin Ellard from Waterloo Univer-
sity in Canada,  who conducts a research study on 
the effects of design on psychology, building faca-
des affect people extremely.  If the building facade 
is complex and interesting people will be positively 
affected whereas they will be negatively affected  if 
the facade has a simple  and monotonous appe-
arance.  Furthermore, the existence of parks and 
green areas in the city  or  of a forest near the city 
also plays an important role in relieving the urban 
stress. Care is taken to have the buildings erected in 
a manner that they have a mountain, forest and sea 
view in Vancouver which always ranks at the top of 
the list of the most liveable cities in the world. It is 
well known that green fields have a healing effect 
regarding general health and psychology.  The visu-

Şehirde sosyal izolasyon
Şehir planlaması, insanların kendisini iyi 

hissetmesini sağlamaktan daha öte bir önem 
taşır. Araştırmalar, şehirde yaşayanlarda şi-
zofreni, depresyon, kronik anksite gibi ruhsal 
hastalıkların gelişmesi riski çok daha fazla. 
Heidelberg Üniversitesi’nde yapılan araştırma-
lar, şehirde yaşamanın bazı insanlarda beyin 
yapısının değişmesine neden olduğunu ortaya 
koydu. Bunun erken yaşta stres içeren tecrü-
belerden kaynaklandığı sanılıyor. Sosyal izo-
lasyonun birçok hastalık açısından risk faktörü 
oluşturduğu kabul ediliyor. O halde, bu durumu 
ortadan kaldıracak, insanlar arasında bağlantı 
kurulmasını teşvik edecek tasarımlara ağırlık 
verilebilir mi?

Sosyolog William Whyte’ın şehir planlama-
cılarına tavsiyesi, kamu alanlarında insanları 
birbirine yaklaştıracak nesnelerin veya oturma 
düzeninin olmasıydı. Kamu alanlarını zengin-
leştirmek şehirdeki yalnızlığı ortadan kaldır-
maz, ama şehir sakinlerinin kendilerini daha iyi 
hissetmesini sağlar. Ellard, milyonlarca yabancı 
arasında yaşamanın insanın doğasına aykırı ol-
duğunu söylüyor. 

yön duygusu önemli
Şehirde insanların kendisini kötü hisset-

mesine neden olacak şeylerden biri yön belir-
lemesini zorlaştıran ve sürekli bir kaybolmuş-
luk hissi veren tasarımlardır. Bir yere ait olma 
duygusunu hissetmek için orada yön duygu-
sunu hissetmeniz, her şeyin birbiriyle uzamsal 
bağlantısını anlamanız gerekir. Binaların içinde 
de yön duygusu önemlidir. 

Şehirdeki bir tasarım insanların tercih et-
tiği şekilde olmayabilir. Bunu en bariz biçimiyle 
parklarda görürüz. Tasarlanmış yürüyüş gü-
zergahlarından farklı olarak çimenlerin üze-
rinde patikalar oluşur. Dalton’a göre bunlar, mi-
marlara ve planlamacılara karşı bir tür kitlesel 
isyandır. Ayrıca başkalarının nerede bulunmuş 
olduğu ve gelecekte de nereye yöneleceğine 
dair bir ortak bilinci ifade eder. Dalton aslında 
mimarların, nörolog ve psikologların üzerinde 
anlaştığı bir konuya parmak basıyor: Başarılı 
tasarım, binaların bizi nasıl şekillendirdiğiyle 
ilgili değil, insanlara çevreleri üzerinde kont-
rolün ellerinde olması hissini vermekle ilgilidir. 
İşte nöro-mimari böyle bir şehir tasarımı ya-
ratmaya çalışıyor. (bbc)

Mıchael Bond / BBC

düzeyde karşılık bulması zaman alsa da afet-
ler gibi ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan 
tehlikelere karşı bu sürecin hızlandırılması ge-
rekmektedir. Ayrıca 1999 Marmara Depremle-
rini Türkiye’deki afet yönetimi yaklaşımlarında 
bir milat olarak kabul ettiğimizde geçen 18 yıla 
rağmen bu sürecin normalden de daha yavaş 
ilerlemesi afetler açısından hala kırılgan ülkeler 
arasında yer almamızın temel nedenlerindendir.  

Bu nedenle yaşadığımız coğrafyayı iyi algı-
lamalı, olası risklerimizi öğrenmeli, bu risklerin 
neden olacağı tehlikelere karşı önlem almalı, 
benzer tehlikelere maruz kalan ülkelerin dene-

yimlerinden dersler çıkarmalı ve afetlere karşı 
toplumsal kapasitemizi artırmalıyız. 

Bu hedefe ulaşmak için top-
lumumuzu afetler hakkında-

ki ön yargılarından arın-
dıracak, afetlere yönelik 

tutum ve davranış-
larımızda iyi yönde 

köklü değişikliklere 
yol açabilecek ça-
lışmaların yay-
gınlaştırılmasına 
ihtiyaç duyulmak-
tadır. Böylece ar-
tık, ülkemiz bir 

afet sonrası yıkım 
ve yara sarma sar-

malından çıkabi-
lecektir. Bunun için 

de modern afet yö-
netiminde olduğu gibi, 

müdahale ve iyileştirme 
çalışmalarından oluşan kriz 

yönetiminden daha çok, kayıp, za-
rar azaltma ve hazırlık çalışmalarından 

oluşan risk yönetimine önem verilmelidir. Bu 
nedenle ülkemizde artık “İnsanlarımızı enkaz 
altından nasıl kurtarırız?” düşüncesiyle yapılan 
çalışmaların yerine, “İnsanlarımız enkaz altında 
kalmasın!” düşüncesiyle yapılacak olan toplum 
tabanlı çalışmalara öncelik vermemiz gerek-
mektedir.

Bu nedenle artık afetlerin olup olmayacağını 
tartışmaktan vazgeçmeli, şimdiye kadar yapılan 
çalışmaları bir başlangıç olarak görüp, bundan 
sonra afetlere ve afet yönetimine bir bütün ola-
rak bakıp hazırlığa daha fazla önem vermeliyiz. 
Afetler olmadan gerekli hazırlıkların ve önlem-
lerin alınmasının, afet sırasındaki etkin müdaha-
leden çok daha fazla yaşamı kurtaracağını unut-
mamalıyız. Bu durum kısa vadede ve ulusal çapta 
yerine getirilmesi gereken bir zorunluluktur.  

all try to implement these internationally accep-
ted standarts aiming at  reducing the risks rather 
than crisis management.  As far as our country 
is concerned,although there have been attempts 
aiming at shaping  the management of natural di-
sasters on the basis of risk reducing approaches, 
especially after the Marmara earthquake in 1999, 
we observe that these approaches could not find a 
response at the social and institutional level except 
some special projects.

Notwithstanding the fact that it would naturally 
take some time for the decisions taken based on the 
relevant laws and regulations to find a response at 
the social level, it is also a necessity to accelerate 
that process for those dangers like the natural di-
sasters  that may occur unexpectedly.   

Furthermore, when we accept the 1999 Mar-
mara earthquake as a milestone for the  disaster 
management approaches in Turkey, the fact that 
this process has proceeded slower than it had to   
despite the 18 years that have elapsed since  then is 
one of the basic reasons accounting for the fact that 
we are stil among the countries vulnerable in terms 
of the  natural disasters.  

  For that reason, we must  have a good percep-
tion of the geographical region in which our country 
is located, learn our potential risks, take measures 
against the dangers that these risks may give rise 
to, learn lessons from the  experiences of the count-
ries that have incurred similar  dangers and increa-
se our social capacity against the disasters. 

In order to achieve that goal, we need to extend 
the activities that  can clear our society of the pre-
judices about disasters and give rise to positive ra-
dical changes in our attitudes and behaviour about 
the disasters. This will make it possible to get our 
country out of the vicious circle of destruction and 
dressing the wound. For that purpose, we must give 
priority, as done in modern disaster management,  
to risk management including the efforts directed 
at reducing the losses and damages and prepara-
tory activities rather than  crisis management inc-
luding intervention and improvement activities. For 
that reason, we must give priority to the socially ba-
sed efforts based on the idea of “Let our people not 
remain under the wreckage” instead of the efforts 
based on the idea of “How can we rescue our people 
from the wreckage?”.

For that reason we must from now on give up 
discussing whether the disasters will occur or not 
and instead consider the efforts that have been 
made up to now as a beginning; look at  disasters 
and disaster management as a whole and  attribute 
more importance to the prepatatory activities. We 
must not forget that if we make the necessary pre-
parations and take the necessary measures before 
the  occurence of  disasters, we can rescue much 
more lives than through effective  intervention du-
ring the disaster. This necessity must be fulfilled in 
the short-term at national scale.

tÜRKiYe, AfetLeRe KARşI NedeN KIRILGAN? 
WHy IS TURKEy vULNERABLE AGAINST  NATURAL DISASTERS? 

Ülkemizde artık “İnsanlarımızı enkaz altından nasıl kurtarırız?” düşüncesiyle yapılan çalışmaların yerine, “İnsanlarımız enkaz altında kalmasın!” 
düşüncesiyle yapılacak olan toplum tabanlı çalışmalara öncelik vermemiz gerekmektedir.

From now on, we must give priority to social efforts based on the approach of “Let our people do not remain under the wreckage” rather 
than “How can we rescue our people from the wrekage”.

al complexity of natural environments brings about  
positive spiritual effects.  The same thing is also va-
lid from architectural point of view.

Social isolation in the city
City planning means something more than as-

suring people feelling themselves good. Research 
studies conducted about this subject show that  the 
risk of developing mental diseases like schizophre-
nia, depression and chronic anxiety is much higher. 
Research studies conducted at Heidelberg Univer-
sity have put forward that living in the city has 
transformed the brain structure of some people.  It 
is believed that this phenomenon is correlated with 
having experiences involving stress since an early 
age. It is accepted that social isolation constitutes 
a risk factor for many diseases. Then, the question 
arises as to whether it is possible to give predomi-
nance to the urban designs that would remove this 
situation and encourage the establishment of soci-
al ties between people. 

Sociologist William Whyte has recommended 
city planners to design objects or sitting order that 
would bring people closer to each other in public 
areas. Enrichment of public areas  would not remo-
ve the loneliness in the city but ensures that  pe-
ople living in the city feel themselves better. Ellard 
says that living among millions of people is against 
human nature.

Sense of direction is important
One of the factors that cause people feel them-

selves bad is the designs that make the determina-
tion of direction difficult and continuously gives a 
sense of being lost. In order to  have a sense of be-
longing to a definite place you must have the feeling 
of direction  there and understand the spatial inter-
connection of everything with each other.  Sense 
of direction inside the buildings is also important.

It is all possible that an urban design may not 
be preferred by people. We observe this fact in the 
parks in the most obvious manner. Pathways form 
on the grass as different from the designed wal-
king routes. According to Dalton, these are a kind of 
massive rebellion against architects and city plan-
ners.  It also expresses a common consciousness 
about where the others have been and whereto 
they may head towards. Indeed, Dalton brings to 
light an issue on which the architects, neurologues 
and psychologists have agreed. Successful design 
is not related with how the buildings shape us,  but 
rather with giving people the feeling of having 
control of their environment, and neuro-architects 
aim at creating such a city design. (BBC)

Serhat Yılmaz
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her duyuya hitap ediyor

SANAL GeRÇeKLiK HAYAtIMIzI NASIL 
değiştiRebiLiR?

it appealS to all SenSeS

HOW CAN vIRTUAL REALITy CHANGE OUR LIvES? 
Vincent Dowd

Çoğu insan dijital imgelerin, 
gerçek dünyada karşımıza 
çıkmasını sağlayan sanal 
gerçeklik ve sanal gerçekliğin 
bir sonraki adımı olan 
artırılmış gerçekliğin özel 
hayata etkisinin korkutucu 
olmasından çekiniyor. 
İngiltere'de bir gazetede 
bu konuda bir makale kaleme 
alan Dr. Trudy Barber ise bunun 
o kadar da kötü bir düşünce 
olmadığı fikrinde.

Most of people have concerned 
about the prospect that the 
virtual reality which makes digital 
images come across us in the 
real world and the next step after 
virtual reality, namely enhanced 
reality might have a frightening 
impact on our private lives. On the 
other hand, Dr. Trudy Barber who 
wrote an article about this subject 
in a newspaper in England thinks  
that such a prospect is not as bad 
an idea as it is thought to be. 

İzleyicilerle geleneksel filmlerin yapamayacağı 
şekilde etkileşime geçen sanal gerçeklik, ya-
pımcılar için de önemli bir büyüme alanı ola-
rak değerlendiriliyor. Ancak bu teknoloji film 

sektörünün dışında, rock müzikten psikiyatrik 
tedaviye kadar pek çok farklı alanda deneniyor. 
Peki bu sadece geçici bir heves mi, yoksa sanal 
gerçeklik dünyayı görme şeklimizi değiştirebilir 
mi?

Nisan ayında yayımlanan bir rapor, sanal 
gerçekliğin bu yıl toplam gişe hasılatını 7 milyar 
dolar artırmasının ve 2021’e kadar bu rakamın 10 
kat büyümesinin beklendiğini öne sürüyor. Rock 
müzik alanında ise besteci ve şarkıcı Roman Rap-
pak ve yeni müzik grubu Miro Shot, sanal gerçek-
liğin bu alana taşınmasının öncülüğünü yapıyor.

Her duyuya hitap ediyor
Roman Rappak, mayıs ayında Hollanda dev-

letinin mali desteğiyle Amsterdam’daki Çağdaş 
Sanatlar Merkezi’nde bir sanal gerçeklik gös-
terisine imza attı. Lifeforms şarkısı çalınmadan 
önce, izleyicilere sanal gerçeklik gözlüğü verildi 
ve yaklaşık 8 dakikalık bir performans tecrübesi 
yaşadılar. Grup üyeleri, grafik tasarım olarak be-
lirirken, izleyiciler de kendilerini boş bir arazinin 
üzerinde uçarken buldu. Ardından mavi kafalı bir 
kadın ortaya çıktı. 

Gösteri, her duyuya hitap edecek şekilde ta-
sarlanmıştı. Elektrikle çalışan vantilatörler, iz-
leyicilerin üzerine özel hazırlanmış bir kokuyu 
sıktı. Bazıları ise bu gösterinin 360 derece olduğu-
nu diğerlerinden daha hızlı fark etti ve yukarı ile 
aşağı bakmanın, arkadakini görmenin iyi bir fikir 
olduğunu anladı.

Sanal gerçeklik deneyimi zenginleştiriyor
Rappak, sanal gerçekliğin konser deneyimini 

zenginleştirdiğini söylüyor: “Eğer bir performans 
izliyorsanız ve onu severseniz sizi dönüştürür. 
Sanal gerçeklikle bu daha da katlanarak büyü-
yor.”

Rappak sanal gerçeklik ve müzik konusunda 
öncü olabilir ancak bazı performans odaklı olma-
yan kullanımlar daha eskiye dayanıyor. Oxford 
Üniversitesi’nden Profesör Daniel Freeman, sa-
nal gerçekliğin kaygı bozukluklarını gidermede 

kullanılmasının 1990’lara dayandığını söylüyor: 
“Sanal gerçeklik bazı akıl hastalıklarını ve fobileri 
tedavi etmede devrim yaratabilir. “Pek çok sorun 
çevremizle bağlantılı, örneğin kapalı mekan kor-
kusu. Sanal gerçeklikle insanları onları rahatsız 
eden fiziki duruma sokabiliyoruz. Daha sonra bu 
korkularının üstesinden gelebilmeleri için onları 
en doğru şekilde yönlendiriyoruz.”

Profesör Freeman sanal gerçekliğin insan-
ların yükseklik korkusu ve hatta depresyonla 
mücadele etmesine yardımcı olabilme potansiye-
line sahip olduğunu söylüyor: “Bir sanal gerçeklik 
gözlüğü ile hastaların gerilim seviyesini ölçmek 
için asansörü kalabalıklaştırabiliriz. Oxford’da 
terapistin bile orada olmasını gerektirmeyecek 
bir program üzerinde çalışıyoruz. Sanal gerçeklik 
terapinin faydalarından daha fazla insanın yarar-
lanmasını sağlayabilir.”

BBC’den Zillah Watson, Reuters Gazetecilik 
Çalışma Enstitüsü adına “Haber için sanal ger-
çeklik: Yeni gerçeklik mi?” başlıklı bir rapor ha-
zırladı. Haber merkezlerini esas heyecanlandıran 
Kasım 2015’te New York Times’ın sanal gerçeklik 
işine gireceğini açıklaması ve bununla ilgili uygu-
lama yayınlaması oldu. Gazete, hikayeleri anlat-
mak için yeni ve heyecan verici yollar keşfetmek 
istedi.

Watson sanal gerçeklikle ne kastedildiği-
ne ilişkin sorunlar olduğunu söylüyor: “Şimdilik 
habercilikte sanal gerçeklik olarak adlandırılan 
aslında çoğunlukla insanların bilgisayarlarının 
ya da telefonlarının ekranlarında izlediği 360 de-
recelik videolar. Haber izleyenler gözlük takmak 
istemiyorlar. Dolayısıyla bu bir sorun ama tekno-
loji gelişecek. Sanal gerçeklik bebek adımlarıyla 
ilerliyor ve kamunun ne istediği konusunda kim-
se emin değil” diyor.

Sanal gerçeklik harcamaları artacak
Teknolojinin en hızlı büyüyen alanlarından 

biri olan sanal gerçekliğin hayatımızın hangi 
alanlarında kullanılacağı ve gündelik yaşamı-
mızı nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Sanal 
gerçekliğin halihazırda bulunan online flört uy-
gulamalarının bir adım ötesi olarak karşımıza 
çıkması bekleniyor.

Ancak çoğu insan dijital imgelerin, gerçek 
dünyada karşımıza çıkmasını sağlayan sanal 
gerçeklik ve sanal gerçekliğin bir sonraki adımı 
olan artırılmış gerçekliğin özel hayata etkisinin 
korkutucu olacağından çekiniyor. İngiltere’de 
bir makale kaleme alan Portsmouth Üniversite-
si öğretim görevlisi Dr. Trudy Barber ise bunun 
o kadar da kötü bir düşünce olmadığı fikrinde.
Barber, sanal gerçeklikte ilişki denince akla fetiş 
dünyasının geldiğini, ancak aslında sanal ger-
çekliğin daha romantik olabileceğini söylüyor.

‘İnsan olmayı keşfetmek’
Barber, dokunmadıktan ve fiziksel olarak 

yan yana olmadıktan sonra ilişki kurmanın zor 
olduğunu söylese de ‘The Kissenger’ gibi öpüş-
meyi mümkün kılan uygulamaların da olduğunu 
aktarıyor. 

Barber’a göre sanal gerçekliğin romantik ol-
masını sağlayan yanı ise bize insani yönlerimizi 
hatırlatması. Sanal gerçeklik ortamında başla-
yan bir aşkın çok sahici olabileceğini söylüyor.

Markaların sanal gerçeklik yatırımları
Sanal gerçekliği romantik ilişkiler için ister 

kullanalım ister kullanmayalım, hayatımızın en 
azından diğer alanlarında kapladığı yerin arta-
cağı ise son zamanlarda yapılan araştırmalarda 
ortaya kondu.

ABD merkezli piyasa araştırma şirketi In-
ternational Data Corporation’ın yayınladığı bir 
rapor, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik 
alanında yapılan harcamaların 2017’de geçen 
yıla göre yüzde 130.5 artarak 13.9 milyar dolara 
çıkmasının beklendiğini ortaya koydu. 2020’de 
ise bu rakamın 143.3 milyar dolara ulaşması 
bekleniyor. 

 yapay Zeka
Sean Rad ile 2013 yılında tanıştığımda Tinder 

büyüyen bir flört uygulamasıydı. Yapay zekanın 
flört uygulamalarıyla buluşması ise en ilgi çekici 
kullanım alanı olabilir. Tinder şu an sadece yaş, 
konum ve Facebook arkadaşlarınız gibi birkaç 
veriyi kullanıyor. Neden birkaç etmen daha ek-
lenmesin ve daha çok tıklayacağınız bir hale gel-
mesin?

Artırılmış gerçeklik
Dijital imgelerin dolaştığınız gerçek dünyada 

karşınıza çıkmanızı sağlayan AR’ın kullanıldığı 
tek gerçek ve popüler uygulama Pokemon Go. 
Hem donanım hem de yazılım alanında büyüyen 
bu sektörde, Pokemon Go oyunu, en popüler artı-
rılmış gerçeklik uygulaması olması sebebiyle özel 
bir yer kaplıyor. Sanal gerçeklik, oyun ve eğlence 
sektörlerinde gelişeceği gibi sağlık, lojistik, eğitim 
ve üretim sektörlerinde de büyüyecek. 

(bbc-06.07.2017)

Din, etik ya da sağlık gerekçeleriy-
le et yemeyi reddedenler, biraz 
yaratıcılıkla vejeteryan seçenek-
lere sofralarında rahatlıkla yer 

verebiliyor. Bitkiler, küresel gıda krizinin 
çözümünün de anahtarı olabilir. Teknolojik 
gelişmeler, bitki bazlı yeni gıdaların bu so-
runa çözüm getirmesini amaçlıyor. Çoğu 
California’da bulunan birçok firmanın 
ürünleri, gerek Amerika’da gerekse başka 
ülkelerdeki süpermarketlerde satılıyor.

Bu, sıradan bir mutfak değil. Şefler, 
alışılmışın dışında kaynaklar kullanarak 
yumurta gibi gündelik gıdaları yeniden 
yaratıyor.

“Gıda sistemi içinde tamamen farklı 
içeriklere yer vermek, Ay’da yürümek gibi. 
Daha önce kimsenin yapmadığı bir işi ya-
pıyoruz. Bu da oldukça zor.”

San Francisco’daki Hampton Creek 
firması robot teknolojisi sayesinde farklı 
bölgelerdeki bitkileri tanımlıyor ve gele-
neksel olarak hayvan kaynaklı olan gıda-
ları yeniden yaratıyor.

Örneğin mayonez. “Farklı moleküler 
özelliklere bakıyor ve moleküler seviye-
deki etkileşimleri belirliyoruz. Yeni bir 
içeriğin kekin kabarmasını sağlayıp sağ-
lamadığını, mayonezin tadını güzelleştirip 
güzelleştirmediğini, kurabiyenin kıvamı-
nı tutturup tutturmadığını inceliyoruz.” 
“Tarama yöntemleri ve veri bilimi, bu yeni 
teknolojinin hayata geçirilmesine imkan 
veriyor.” 

Hampton Creek ürünlerini Amerika, 
Meksika ve Hong Kong’daki süpermar-
ketlerde bulmak mümkün.

Bifteğe benzeyen bu köfte, Los An-
geles’taki Beyond Meat firmasının labo-
ratuarlarında yaratıldı. Eti molekülleri-
ne ayıran uzmanlar, sarı bezelye ve soya 
proteinleri kullanarak hamburger köftesi 
üretti. Uzmanlar, ette bulunan özellikleri 
bitkilerin dünyasında arıyor, pancar gibi 

bitKiLeR GIdA KRiziNe ÇözÜM OLAbiLiR Mi?
can the plantS be a Solution for the food criSiS?

Gıda sektöründeki şirketlere göre, alternatif protein kaynakları aramak, modası geçecek bir eğilimden çok küresel gıda krizine 
kapsamlı bir çözüm getirebilecek bir girişim olarak görülüyor.

Companies in the food sector considers the search for alternative protein sources as an initiative that could  provide a 
comprehensive solution for the global food crisis rather than  a trend which would go out of fashion in the  near future.

bitkileri kullanarak bitkisel protein bazlı yeni 
gıdalar üretiyor.

“Bitkisel maddeler kullanıyoruz. Isıtma, 
soğutma, basınç gibi işlemlerle proteinleri ye-
niden biraraya getiriyoruz. Böylece bitkiler, 
hayvan kaslarının lifli dokusuna sahip oluyor.”

Peki bitkiler, küresel gıda krizinin çözümü 
olabilir mi? “Asya, Afrika ve Hindistan’da hay-
vansal protein tüketiminin arttığı görülüyor. 
Küresel çapta bu talebi karşılayabileceğimizi 
sanmıyorum.” “Gıda güvenliği, iklim değişikli-
ği ve başka nedenler yüzünden ciddi bir sorun 
haline geliyor. Artan nüfusun kaliteli beslen-
mesini sağlamak için elimizdeki kaynakları 
arttırırsak gıda krizi riskini yokedebiliriz.”

Gıda sektöründeki şirketlere göre, alter-
natif protein kaynakları aramak, modası ge-
çecek bir eğilimden çok küresel gıda krizine 
kapsamlı bir çözüm getirebilecek bir girişim 
olarak görülüyor.

Amerikanın Sesi

A report published in the month of 
April put forward that it is expec-
ted that the box-office return of 
virtual reality will increase 7 bil-

lion USD this year and that this figure will 
increase tenfold until 2021. On the other  
hand, Rock musician and composer Roman 
Rappak and the new musical group MiroS-
hot is leading the movement to carry virtual 
reality over to  Rock music.  

It appeals to all senses 
Roman Rappak made a reality show in 

the Contemporary Arts Center of Amster-
dam in May with the financial support of the 
Dutch state. A virtual reality eyeglass was 
given to the spectators before singing the 
song “Life Form” and  a performance lasting 
8 minutes was presented.  Group members 
appeared as a graphical design while the 
spectators found themselves flying about 
an empty piece of land. Then  a blue headed 
woman appeared. 

The show was designed to appeal to all 
senses. Electrically-operated ventilators 
sprayed specially prepared odours on the 
spectators. Some has noticed that this show 
was 360  degrees faster than others and un-
derstood that it was a good idea to look up 
and down and check what is behind.

Virtual reality enriches the experience 
Rappak says that virtual reality enriches 

the concert experience. “If you are watching 
the performance and love it, it would trans-
form you. This transformation will increase 
incrementally with virtual reality.”

Rappak may be a pioneer in terms of vir-
tual reality and music but some uses which 
are not performance-based date back to ol-
der times.  Professor Daniel Freeman from 
Oxford University says that the use of the 
virtual reality  for the treatment of anxiety 
disorders dates back  to the 1990s: “Virtual 
reality may create a revolution  in the tre-
atment of some mental diseases and fobi-
es.  “Many problems are associated with our 
environment, for example, claustrophobia. 
With virtual  reality, you can put people into 
a physical state  that bothers them. We then 
provide guidance to them in the most cor-
rect manner in order to let them overcome 
those fears”.

Professor Freeman says that the vir-
tual reality has the potential to help people 
fight fear of high altitude and even depres-
sion: “We may make the elevator crowded 
in order to measure the level of tension of 
the patients with a virtual reality eyeglass. 
In Oxford we study on developing a program 
that would not require even the presence of 
the therapist.  Virtual reality may ensure 
more people benefiting from therapies”.

Zillah Watson from BBC issued a report 
titled “Virtual reality for the news. A new 
reality?” in the name of Reuters Journalism 
Working Institute. What really excited the 
news bureaus was the announcement made 
by New York Times in November 2015 sta-
ting that the newspaper would go into the 
business of virtual reality and the publica-
tion of an application concerning this bu-
siness.  The newspaper wanted to discover 
new and exciting means of telling stories.

Watson says that there are problems 
regarding what is meant by virtual reality: 
“What is nowadays called virtual reality in 
journalism is actually 360 degree videos 
watched by people mostly in the screens 
of their computers or telephones. People 
watching the news do not want to put on 
eyeglasses.  Consequently, this is a problem 
but technology will develop. Virtual reality 
move ahead with baby steps and nobody is 
certain about what the public wants".

Virtual reality expenses will increase 
People wonder  the areas of our lives in 

which virtual reality will be used and how 
virtual reality will affect our daily lives. 
Virtual reality is expected to meet us as 
the next step of online flirting applications 
which are already available. 

Most people have concerns about the 
prospect that the virtual reality which en-
sures that digital images come across us in 
the real world and the next step after virtual 
reality, namely enhanced reality might have 
a firghtening impact on our private lives. On 
the other hand, Dr. Trudy Barber who wrote 
an article about this subject in a newspaper 
in England thinks  that such a prospect is 
not as bad an idea as it is thought to be. Dr. 
Barber says that the world of fetish comes 
to the mind  when one mentions the con-
cept of relationship  in virtual reality. But 

Watson  adds that the virtual reality could 
be more romantic.

“Discovering what it is to be a human 
being”

Although Barber says that it is difficult 
to establish a relationship without touching 
and being physically side by side he adds 
that there are applications like “The Kis-
senger” that make kissing possible.

According to  Barber, the dimension of 
the virtual reality which ensures its roman-
ticism is the fact that it reminds us our hu-
man features. He says that  a relationship of 
love which starts in the virtual reality envi-
ronment could be much more authentic. 

Virtual reality investments of brands
Whether we use virtual reality for the 

purpose of romantic relationships or not, 
the latest research studies have put forward 
that at least the place virtual realities occu-
pies in other areas of life would increase as 
a result of the research studies conducted 
in the recent times.

The Report published by the US based 
market survey company “International 
Data Corporation” has put forward that the 
expenses to be made in the area of virtual 
reality and augmented reality  is expected 
to increase at 130.5% compared to the pre-
vious year and reach 13.9 billion dollars in 
2017. That figure is expected to reach 143.3 
billion dollars in the year 2020.

Artificial intelligence
Tinder was a growing dating applicati-

on when I get acquainted with Sean Rad in 
2013. Meeting of the artificial intelligence 
with dating applications might be  the most 

attractive area of use.  Tinder currently  
uses only several data like age, position and 
your Facebook friends. There is no reason 
not to add further factors and consequently 
make it  into a tool which you can click more 
frequently. 

Augmented reality
Pokemongo is the only real and popu-

lar application in which the digital ima-
ges  come across you in real world where 
you wander. In this sector, growing both in 
terms of hardware and software, Pokemon 
game occupies a special place due to its be-
ing the most popular enhanced reality app-
lication.  Virtual reality will not only grow 
in the game and entertainment sectors but 
also in health, logistics, education and pro-
duction sectors.

(BBC-06.07.2017).

Those who refuse eating meat for religi-
ous, ethical or health reasons usually 
give place to vegetarian alternatives on 
their dining tables with a little bit of cre-

ativity.  Plants may also be a key for the soluti-
on of the global food crisis. Technology-based 
developments  aim at with plant-based new fo-
odstuff bringing a solution for this problem. The 
products of many companies most of which are 
based in California are sold in the supermar-
kets both in America and other countries.

This is not an ordinary kitchen. Kitchen 
chiefs recreate the daily foodstuff such as eggs 
using unusual sources.

“Allowing for totally different contents 
in the food system is like walking on the 
moon.  We do something that nobody had pre-
viously done.  And this is something very diffi-
cult”.

Hampton Creek Company in San Fran-

cisco defines the plants  in different regions 
and recreates the foodstuff which are tradi-
tionally of animal origin, thanks to the robot 
technology. For example, take mayonnaise. 
“We look at different molecular properties 
and determine the interactions at the mole-
cular level.  We examine whether new ing-
redients ensure the puffing up off the cake, 
make the cake taste better and give consis-
tency to the cookie”. “Scanning methods and 
the science of data make it possible for this 
technology to be put into practice.”

It is possible to find Hampton Creek pro-
ducts in the supermarkets in USA, Mexico 
and Hong Kong. This meatball looking like a 
steak has been created in the laboratories of 
the company Beyond Meat in Los Angeles. 
Experts who separated meat into its molecu-
les have produced hamburger meatball using 
green bean and soil proteins. Experts look for 
the properties found in the meat in the world 
of plants and produce new food stuff based 
on plant protein using plants like red beet.

“We use vegetative substances. We bring 
proteins together again by means of proces-
ses like heating and cooling and pressurizing. 
Plants possess the fibrous tissue of animal 
muscles in this way”.

Then the question arises as to whether 
the plants may be a solution for the global 
food crisis? “We observe that the concept of 
animal protein increases in Asia, Africa and 
India. I don’t believe that we would be able to 
meet that demand at the global scale”. “Food 
security is becoming into a serious prob-
lem  because of climate change and some 
other reasons.  We may eliminate the risk of 
food crisis if we can increase the sources ava-
ilable to us for the purpose of the good quality 
nutrition of the increasing population.” 

 According to the companies in the food 
sector,  searching for alternative protein so-
urces is considered as an alternative that may 
provide a comprehensive solution for the glo-
bal food crisis rather than as a trend that wo-
uld go out of fashion.
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IşINLANMA: buGÜN fOtON PARÇACIğI, 
YARIN iNSANLAR MI?

Beaming up: TODAy A PHOTON PARTICLE, TOMORROW HUMAN BEINGS?

Çin li bi li m in san la rı bir fo ton par ça ca-
ğı nı, yer den 1400 ki lo met re uzak lık-
ta ki yö rün ge sin de bu lu nan bir uy du ya 
“ışın la dık la rı nı” söy le di. An cak ço ğu 

ki şi için “ışın lan ma” çok da ha eg zo tik 
bir şey le ri çağ rış tı rı yor. Da ha ön ce bi lim kur-
gu nun sı nır la rı na hap sol muş bir dün ya, şim di 
ger çek ola bi lir mi? Evet, bir öl çü de. An cak ya-
kın da ken di mi zi Ba ha ma lar’da ki bir pla ja ışın-
la ya ma ya ca ğız. Üz gü nüm.

Ba sit çe söy le mek ge re kir se, ışın lan ma bir 
nok ta dan bir nok ta ya bir şe yin ken di si nin de-
ğil de, bir ha li nin gön de ril me si. Ba zı fi zik çi ler 
faks ma ki ne si ör ne ği ni ve ri yor. Faks ma ki ne le-
ri, ka ğı dı de ğil ama bir par ça ka ğıt ta ki işa ret le re 
da ir bil gi le ri yol lu yor. Alı cı faks ma ki ne si bil gi yi 
alı yor ve bu du rum da za ten ka ğıt for mun da ki 
ham ma de ye bil gi le ri iş li yor.

Ama bu, Uzay Yo lu’nda gör dü ğü müz gi bi bir 
in san la rın A nok ta sın dan B nok ta sı na he men 
ışın lan ma sı de ğil. Bu nun ye ri ne, ku an tum do-
la şık lı ğı di ye bi li nen bir olay dan fay da la nı yor lar. 
Ku an tum do la şık lı ğı ne? Bu olay, iki par ça ca ğın 
ay nı yer de ve za man da ya ra tıl dı ğı ve as lın da 
ay nı var lı ğa sa hip ol duk la rı du rum lar da gö rü lü-
yor. Do la şık lık da ha son ra fo ton lar ay rıl dı ğın da 
bi le de vam edi yor. Bu da, bir fo ton de ğiş ti ğin de, 
baş ka bir me kan da ki di ğer fo to nun da ay nı şe-
kil de de ğiş me si an la mı na ge li yor. Bris tol Üni-
ver si te si’nden Prof. San du Po pes cu, 1990’lar dan 
bu ya na ku an tum do la şık lı ğı üze rin de ça lı şı yor. 
“O za man lar da in san la rın ak lı na Uzay Yo lu ge-
li yor du. Ama biz tek bir par ça ca ğın gön de ril-
me sin den bah se di yo ruz, bir in sa nı oluş tu ran 
mil yar lar ca ve mil yar lar ca par ti kü lün gön de ril-
me sin den de ğil” di yor.

İki do la şık par ça ca ğı mı za ge ri dö ne lim. Eğer 

Chinese scientists have claimed that they 
have beamed up a photon particle to a sa-
tellite which was on its trajectory 1400 km 
away.  But for many people beaming up 

evokes something much more exotic. Can a world 
which was previously confined within the limits of 
science fiction become a reality now? Yes, to a cer-
tain extent. However, I regret to say that we will not 
be able to beam up ourselves to a  beach in Bahama 
Islands in the near future.

Simply put, teleportation is sending not an ob-
ject but a definite state of the object from a different 
point to another point. Some physicians give the 
example of a fax machine. Fax machines send not 
the paper itself but the information related to the 
marks on a piece of paper.

The receiving fax machine  receives the infor-
mation and processes the information on the raw 
material which is itself in the form of papers.

However, this is not something like the bea-
ming up of people from point A to point B as we have 
seen in the TV series Star Trek. Instead, scientists 
make use of an event known as quantum tangle. 
What is quantum tangle? This incident is seen in 
the situations where two particles are created at 
the same place and at the same time and actually 
own the same being. Tangle continues even after 
the photons have been separated. And this means 
that when a photon changes, the photon in another 
space also changes in the same manner. Professor 
Sandu Popescu from Bristol University have been 
studying the quantum tangle since the 1990s. "Du-
ring that period too Star Trek was coming to the 
minds but we are speaking about sending a single 
particle, not about sending billions and billions of 
particles that constitute a human being."

Let’s now return to our two entangled  particles. 
If a third particle enters into interaction with the first 
entangled particle,   that change will also be obser-

üçün cü bir par ça cık, ilk do la şık par ça cık la et ki-
le şi me gi rer se bu de ği şim iki zi olan par ça cık ta 
da gö rü lü yor. Ya ni, ikiz par ça cık lar üçün cü par-
ça cık la il gi li bil gi ye sa hip olu yor ve uy gu la ma da 
var lı ğı nı ele ge çi ri yor. Ku la ğa iyi ge li yor, so run 
ne? İki do la şık par ça cık ara sın da uzun me sa fe li 
bağ ya ra ta bil mek müm kün de ğil di çün kü do la-
şık bir par ça cık özüm sen me den ön ce bir fi ber-
op tik ka nal da 150 ki lo met re gi de bi li yor. Araş tır-
ma cı lar uzun sü re dir, fo ton lar uzay da çok da ha 
ko lay se ya hat ede bil di ği için uy du bağ lan tı sı nın 
su na bi le ce ği po tan si yel üze rin de ça lı şı yor du, 
an cak dün ya nın at mos fe rin den çı kış la rı zor luk 
ya rat tı, çün kü de ği şen at mos fer ko şul la rı par-
ça cık la rı yol dan çı kar ta bi li yor du. Ti bet’te ki bir 
la bo ra tu ar da sa ni ye de dört bin ku an tum do la-
şık par ça cık ya rat tı lar ve par ça cık la rın eşi ni bir 
ışık huz me siy le Mi ci us uy du su na yol la dı lar.

Mi ci us uy du sun da yer den atı lan te kil fo-
ton la rın du ru mu nu tes pit ede bi le cek has sas bir 
fo ton alı cı sı bu lu nu yor du. Araş tır ma la rıy la il gi li 
yaz dık la rı ra po ra gö re bu “ilk gü ve ni lir ve ul tra 
uzun me sa fe li ku an tum ışın lan ma sıy dı.” İn san-
la rı ışın la ya ma ya cak sak, ne den he ye can la nı yo-
ruz? Ku an tum ışın la ma sı nın bu aşa ma da ki en 
bü yük ama cı, kor san la rın eri şe me ye ce ği ile ti-
şim sis tem le ri ku ra bil mek. Pro fe sör Po pes cu 
“Do ğa ya sa la rı ko ru ma sağ lı yor. Eğer bi ri si bil gi-
ye eriş me ye ça lı şır sa, tes pit ede bi lir si niz, çün kü 
bir ku an tum sis te mi ni her göz lem le me ye ça lış-
tı ğı nız da dü ze ni bo zar sı nız” di yor. Çin’in Ji nan 
ken tin de ku an tum tek no lo ji si ne da ya lı bir şe-
be ke ça lış ma la rı na baş lan dı. Pe kin ve Şan gay’ı, 
ku an tum sin ya li nin her 100 ki lo met re de bir öl-
çü lüp ye ni den yol lan dı ğı “gü ven li dü ğüm ler le” 
bir bi ri ne bağ la ma ça lış ma la rı da sü rü yor.

Tom Spen der, BBC Ha ber - 15 Tem muz 2017

Ba sit çe söy le mek ge re kir se, ışın lan ma bir nok ta dan bir nok ta ya bir şe yin ken di si nin de ğil de, bir ha li nin gön de ril me si. Ba zı fi zik çi ler faks 
ma ki ne si ör ne ği ni ve ri yor. Faks ma ki ne le ri, ka ğı dı de ğil ama bir par ça ka ğıt ta ki işa ret le re da ir bil gi le ri yol lu yor. 

If we express it in a simple way, teleportation is sending not an object but a definite state of the object from a different point to another point. Some 
physicians give the example of a fax machine. Fax machines sends not the paper itself but the information related to the marks on a piece of paper.

İn gil te re’de met ro is tas yon la rın da yüz ta nı-
ma sis te mi nin de nen me ye baş lan ma sı, bir 
tar tış ma yı ye ni den gün de me ge tir di. Sis tem, 
ge çiş ler de du rup bi let sa tın al ma ya, ka pı lar-

da okut ma ya ve uzun kuy ruk lar oluş tur ma ya 
ge rek ol ma dan yol cu luk edil me si ni amaç lı yor. 
Yük sek hız da ya nıp sö nen gö rün mez ışık lar ve 
üç bo yut lu oku ma sis te miy le, şe kil le ri ta nı ya bi-
li yor. Dün ya da bir çok dev let ve özel şir ket, gü-
ve ni lir ve hız lı ol du ğu nu söy le ye rek yüz ta nı ma 
prog ram la rı nı kul la nı yor. Ba zı araş tır ma cı lar, 
yüz ta nı ma tek no lo ji si nin kart ve şif re le rin giz li 
tu tul ma sı, suç lu la rın ya ka lan ma sı ve ül ke ye gi-
riş çı kış la rın de net len me si gi bi alan lar da hız lı ve 
gü ve ni lir bir araç ol du ğu nu söy lü yor. Ba zı la rı na 
gö re ise bu, mah re mi ye tin yok ol du ğu bir dis-
top ya nın par ça sı.

Yüz ta nı ma tek no lo ji si, bir çok ül ke de özel-
lik le gü ven lik ve eğ len ce amaç lı kul la nı lı yor. 
Avus tral ya’da ki ha va alan la rın da ben zer bir yüz 
ta nı ma sis te mi nin pa sa port la rın ye ri ne ge çe ce-
ği ko nu şu lu yor. Al man ya da “te rör le mü ca de le” 
kap sa mın da ha va alan la rın da ve tren is tas yon-
la rın da uy gu la ma yı ha ya ta ge çi re bi lir. Bu prog-
ram lar la ai le ler ka yıp ço cuk la rı nı ve ya kın la rı nı 
bu la bi li yor, hat ta bir araş tır ma ya gö re ge ne tik 
bo zuk luk lar teş his edi le bi li yor. Bil gi sa yar, te le-
fon ve kart şif re le ri ni çok sık unu tan lar için de bir 
kur ta rı cı ola rak gö rü lü yor. App le’ın 10’un cu yı lı 
için pi ya sa ya sür me si bek le nen iP ho ne mo del-
le rin de de, yüz ta nım la ma özel li ği ne sa hip la zer 
sen sör ler bu lun ma sı bek le ni yor. Çin’de ile ri tek-
no lo ji yüz ta nı ma prog ram la rı çok da ha yay gın: 

When the face recognition system began 
to be tested at the subway stations in 
England, it brought a discussion into 
the agenda of the country again.  This 

system aims at providing the possibility of traveling 
without any need to stop and buy a ticket in the in-
terchange stations,  card reading at the doods and 
forming long queus. It can recognize the figures by 
means of the lights flashing with a high speed and a 
three dimensional reading system. Many states and 
private companies in the world use face recognition 
programs saying that it is safe and rapid. Some re-
searchers say that face recognition technology may 
be used as a rapid and safe tool for keeping the cards 
and codes secret, catching the criminals and cont-
rolling the entries to and exits from the country. Ac-
cording to some others, artificial intelligence is a part 
of a dystopia where privacy is removed. 

Face recognition technology is especially used 
for security and entertainment purposes in many 
countries. There are rumours that a similar face 
recognition system will be used instead of pass-
ports in the airports in Australia. It may be put into 
practice in the airports and train stations under the 
scope of the “fight against terrorism” in Germany. 
This system makes it possible for the families to 
find their lost children and relatives and according 
to a research study, even the genetical disorders 
may be diagnosed through face recognition system. 
This system is also seen as a rescuer for  those who 
forget their computers, telephones and card codes 
very often. Furthermore, it is expected that  iPhone 
models which will be put on the market for the 10th 
year of Apple, will have laser sensors with a face re-
cognition feature. Advanced face recognition prog-

büyük birader bizi mi izliyor?

YÜz tANIMA teKNOLOjiSi:  
fIRSAt MI teHdit Mi?

iS the biG brother watchinG uS? 

face  recognition technology: OPPORTUNITy OR THREAT? 
BBC

ya pı lan bir araş tır ma ya gö re, Ame ri kan Fe de ral So ruş tur ma Bü ro su’nun elin de 117 mil yon ye tiş ki nin fo toğ raf a rın dan olu şan bir ve ri 
ta ba nı var. ABD’de on lar ca eya let, şüp he li le ri ba zı kim lik ve eh li yet fo toğ raf a rıy la kar şı laş tır ma la rı için yüz ta nı ma tek no lo ji si ni kul

lan ma la rı na izin ve ri yor. Tek no lo ji dev le ri Fa ce bo ok ve Go og le, eti ket le me tek no lo ji le ri için mil yon lar ca fo toğ ra fı ve ri ta ba nın da top la dı.

According to a research study, American Investigation Bureau has a database containing the photographs of 117 adult people.   Tens 
of states in USA  allow the use of face recognition technology to compare the suspects with some identity card and driving license 
photographs.  Technology giants like Facebook and Google have gathered millions of photographs for their labelling technologies.

Ye mek ıs mar la mak ya da el bi se sa tın al mak için 
ek ra na bak ma nız ye te bi li yor. Ör ne ğin Ba doo gi bi 
uy gu la ma lar, yüz eş leş tir me ile ken di ni ze en çok 
ben ze yen ün lü yü bul ma nı zı, hat ta ki şi lik ana li zi 
yap tır ma nı zı sağ lı yor.

Araş tır ma cı la ra gö re, yüz ta nı ma tek no lo ji si 
sa de ce ye ni lik ve ko lay lı ğı ak la ge tir mi yor. Yüz 
ta nı ma tek no lo ji si şir ke ti Kai ros’un ku ru cu su 
Bri an Brac ke en, sis te min kö tü amaç lı kul la nım-
la ra açık ol du ğu na dik kat çe ki yor. Te mel so ru lar 
şun lar: Biz bir tek no lo ji nin yü zü mü zü ta nı ma sı nı 
is ti yor mu yuz? Dev let ler ve özel şir ket ler elin de-
ki ve ri ta ban la rı nı na sıl ve ne za man kul la nı yor? 
Ge or ge Or well’in ün lü “1984” ro ma nın da ki gi bi 
“Bü yük Bi ra der” bi zi mi iz li yor? Öte yan dan, tek-
no lo ji nin ya yı la rak ço cuk is tis ma rı, cin sel ta ciz 
gi bi suç la rın, ca sus luk ve giz li ta kip le rin önü nü 
aç ma sın dan en di şe edi li yor. Akıl lı te le fon lar da-
ki ba zı uy gu la ma lar şim di den kap sam lı ola rak 
bu prog ram la rı kul lan ma ya baş la dı. Bu da ki şi sel 
kul la nım la rın ya ra ta bi le ce ği gü ven lik risk le ri-
ni ve giz li lik ih lal le ri ni gün de me ge ti ri yor. FBI’ın 
elin de 117 mil yon ye tiş ki nin fo toğ rafl a rın dan olu-
şan bir ve ri ta ba nı var. ABD’de on lar ca eya let, 
şüp he li le ri ba zı kim lik ve eh li yet fo toğ rafl a rıy la 
kar şı laş tır ma la rı için yüz ta nı ma tek no lo ji si ni 
kul lan ma la rı na izin ve ri yor. Brac ke en, “Bu ko-
nu da bir ya sal dü zen le me ol ma ma sın dan ra hat-
sı zız” di yor. Fa ce bo ok ve Go og le, eti ket le me tek-
no lo ji le ri için mil yon lar ca fo toğ ra fı ve ri ta ba nın da 
top la dı. Bu ve ri le rin si ber sal dı rı lar da ele ge çi ril-
me si nin müm kün olup ol ma dı ğı ise bi lin mi yor. 
(28.07.2017)

ved in the twin particle. That is, the twin particles 
will obtain  the information related to the third par-
ticle and capture its existence in application. This 
sounds good to the ear but what is the problem? It 
was not possible to create a long distance connec-
tion between the two entangled particles because 
an entangled particle could go 150 km in a fiber optic 
channel before being assimilated. For a long time, 
researchers were working on the potential that can 
be offered by a satellite connection since the pho-
tons can travel much more easily in space. However 
their  exit from the atmosphere of the earth was 
somewhat difficult because the changing atmosp-
heric conditions could divert the  particles from the 
normal route. They created 4.000 quantum tangled 
particles in a laboratory in Tibet and sent an identi-
cal particle to the Micius satellite by means of light 
beaming. 

There was a sensitive photon receiver in Micius 
satellite, which can identify the situation of the sin-
gular photons thrown from the Earth. According to 
the reports about the research studies on this issue, 
this was the first reliable and ultra long-distance 
quantum beaming up. Why are we being excited 
if we cannot beam up human beings? The biggest 
purpose of quantum beaming up at this stage is to 
establish communication systems which are not 
accessible to pirates.  Professor Popescu says the 
following in this regard: “Laws of nature provide 
protection. If someone tries to have access to in-
formation, you can identify him because you  upset 
the order every time you try observing a quantum 
system. Studies directed at founding a  network ba-
sed on quantum technology has started in the city 
of Jinan in China. Studies directed at connecting Be-
ijing and Shanghai through reliable nodes in which 
quantum signals are measured at every hundred 
kilometers and sent again, are also continuing.

  Tom Spender BBC News - July 15, 2017    

rams are much more widespread in China. It is suffi-
cient just to look at the screen for ordering a dish or 
buying clothes.  For example, applications like Budoo 
makes it possible for you to find the celebrities who 
look like you the most and even to have personality 
analysis done. 

According to the researchers, face recognition 
technology does not only bring innovation and easi-
ness to mind. Brian Brackeen, founder of the face re-
cognition technology company Kairos draws atten-
tion to the fact that the system is open to being used 
by vicious users. The main  questions regarding the 
face recognition technology are the following: Do we 
want being recognized by a technology? When and 
how the states and private companies use the data 
base at their disposal? Is the big brother watching 
us as George Orwell had said in his famous novel 
“1984”. On the other hand, there are concerns  that 
the dissemination of technology will pave the way 
for crimes like child abuse and sexual harassment 
and secret  espionage activities. Some applicati-
ons of the smart phones already began using those 
programs extensively. And this puts the security 
risks and secrecy violations on the agenda. Ameri-
can Investigation Bureau has a database containing 
the photographs of 117 adult people.   Tens of states in 
USA allow the use of face recognition technology to 
compare the suspects with some identity card and 
driving license photographs.. “We are concerned 
about the lack of a legal regulation about this issue” 
says Brackeen. Facebook and Google have gathered 
millions of photographs in their database for their 
labelling technologies. It is not known whether tho-
se data may be captured  through cyber attacks.

 (28.07.2017).  
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