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Türkiye, Zeytin Dalı Harekâtıyla 
nihai olarak neyi amaçlıyor?
Siyasiler politik hedefi ortaya ko-
yar, sonra da askerler belirlenen 

bu siyasi amaçları karşılayacak askeri he-
defleri ortaya çıkarır. Bu açıdan bakıldığın-
da,  Zeytin Dalı Harekâtı’nda üç tane politik 
hedef var. Birincisi, Suriye’yle olan 911 kilo-
metrelik sınırda PYD/PKK terör örgütünün 
etkisini yok etmek. Harekâtın en önemli 
politik hedefi olarak bu görülüyor. İkinci-
si, Suriye’nin kuzeyinden Doğu Akdeniz’e 
ulaşması öngörülen olası bir terör korido-
runu veya PKK koridorunu önlemek. Üçün-
cüsü de Suriye’nin toprak bütünlüğüne 

katkıda bulunmak. Bu üç politik hedefi kar-
şılayacak askeri hedefleri de askerler seçer. 
Askeri hedeflerden birisi önceki Fırat Kalka-
nı Operasyonu’nda El Bab’dı. Burası altı ayda 
kontrol altına alındı. Kısmen terör koridoru 
önlenmiş oldu. Hedefteki Afrin operasyonu 
başarıyla tamamlandı. Aynı şekilde, bu ope-
rasyonla kısmen terör koridoru önlendi ve 
Fırat’ın batısında PKK/PYD’nin etkisi azal-
tılmış oldu. Ayrıca, Kilis ve Hatay’a yönelen 
PKK bölücü terör örgütünün tehdidi yok 
edilmiş olacak ya da mümkün olduğunca 
azaltılacak.

W hat is the ultimate aim of 
Turkey with the Operation Olive 

Branch?
Politicians present political go-

als, then soldiers present the military goals that 
will help achieve the political goals. When viewed 
from this angle, Operation Olive Branch has three 
policital goals. First of these is to destroy the ef-
fects of PYD/PKK terrorist organizations nested 
in between the 911 kilometers Turkey-Syria bor-
der. This is seen as the most important political 
goal of this operation. Second is to prevent a pos-
sible terror or PKK corridor which is foreseen to 
reach the Eastern Mediterranean from northern 
Syria. And the third one is to contribute to the ter-

ritorial integrity of Syria. Soldiers will choose the 
military goals to meet these three political goals. 
One of the military goals was El Bab in the Ope-
ration Euphrates Shield. We gained control of the 
region in six months, prevented the terror corridor 
partially. Afrin is the next target. And the Afrin 
operation is completed. In the same way, with this 
operation the terror corridor is partially preven-
ted and the effects of PKK/PYD in the westside 
of Firat is reduced. Moreover, the threat of PKK 
separatist terrorist organization, which is heading 
towards Kilis and Hatay, will be destroyed or redu-
ced as much as possible. 

TÜRKİYE, DOĞU FIRAT’I 
TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEMELİDİR

TURKEY SHOULD LIBERATE EASTERN FIRAT FROM TERRORISTS 

Röportaj: Gazi Giray Günaydın

İstanbul Aydın Üniversitesi 
Öğretim Üyesi ve emekli 
tuğgeneral Dr. Naim 
Babüroğlu, Fırat’ın Doğusuna 
Türkiye’nin mutlak surette 
müdahale etmesi gerektiğini 
düşünüyor. Dr. Babüroğlu’na 
göre Doğu Fırat’taki terör 
tehdidi temizlenmedikçe 
Zeytin Dalı Harekâtı amacına 
ulaşmış olmayacak. Öte 
yandan, TSK ve ÖSO güçleri 
iki aydan kısa sürede ele 
geçirdiği ve ABD destekli 
teröristleri temizlediği 
Afrin’de yeni dönem başlıyor. 
Türkiye, Afrin’in yeniden 
inşası için aktif rol oynayacak.

Istanbul Aydin University 
Lecturer and Retired Brigadier 
Dr. Naim Baburoglu thinks 
that Turkey definitely needs 
to step into the Eastside of 
Firat. According to Dr. Naim 
Baburoglu, unless the terror 
threat in Eastern Firat is 
cleared, operation Olive Branch 
will not reach its aim. A new 
era begins in Afrin where TAF 
and FSA forces have cleared 
up the US-backed terrorists 
and captured the region in less 
than two months. Turkey will 
be playing an important role in 
rebuilding Afrin.
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U luslararası öğrencilerin 
Türkiye’de öğrenim görmesiyle 
önemli bir ihracat kalemi oluşu-

yor. Uluslararası öğrencileri Türkiye’ye 
çekebilen üniversiteler ülke ekonomi-
sine ve milli gelire hatırı sayılır bir katkı 
sağlıyor. Bünyesinde 4 bin 500’e yakın 
uluslararası öğrencinin öğrenim gördü-
ğü İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye 
İhracatcılar Meclisi’nin (TİM) her yıl hiz-
met sektöründeki ihracat şampiyonları-
nı ödüllendirdiği “Türkiye’nin 500 Büyük 
Hizmet İhracatçısı” araştırması eğitim 
hizmetleri kategorisinde ikincilik ödülü-
nü kazandı. Ekonomi Bakanlığı’nın kat-
kılarıyla düzenlenen “Türkiye’nin 500 
Büyük Hizmet İhracatçısı” ödül törenine 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye 
Bakanı Naci Ağbal ile Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkçi de katıldı. İstan-
bul Aydın Üniversitesi adına ödülü alan 
İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mus-
tafa Aydın, hayatını eğitime adamış bir 
kişi olarak ülke ekonomisine bu şekilde 
destek olmaktan gurur duyduğunu ifade 
ederek, “Üniversite olarak zaten ulus-
lararası üniversite olma vizyonunu öne 
çıkarmış bir kurumuz. Bu ödülü hedefle-
rimize ulaşma noktasında önemli bir mi-

EĞİTİM İHRACATINDA YİNE ÖNCÜ ÜNİVERSİTE
LEADING UNIVERSITY IN EXPORT OF EDUCATION AGAIN

İstanbul Aydın Üniversitesi, TİM tarafından yapılan “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” araştırmasında  
'eğitim' dalında bir kez daha ödüllendirildi.

Istanbul Aydin University has been awarded in the education branch of “500 Services Exporters in Turkey” research once 
more, made by Turkish Exporters’ Assembly (TIM)

henk taşı olarak görüyoruz. Demek ki doğru 

yoldayız. Ancak geldiğimiz noktayı kendimiz 

için asla yeterli görmüyoruz. Ülkemize ulus-

lararası eğitim bütçesinden daha fazla pay 

kazandırmak için aynı yolda hızla çalışmala-

rımıza devam edecek, daha fazla uluslararası 

öğrenciyle daha etkin bir pozisyona gelece-

ğiz” açıklamasında bulundu.

W ith the international students 

studying in Turkey, a major 

export area is being formed. 

The universities that can attract internati-

onal students to Turkey are contributing to 

the country’s economy and national inte-

rest. Istanbul Aydın University, where app-

roximately 4 thousand 500 international 

students are studying won the second 

prize in the category of educational ser-

vices of the research made by TIM. Eco-

nomy Minister Nihat Zeybekci, Finance 

Minister Naci Agbal, Minister of Customs 

and Trade Bulent Tufenkci also attended

“Turkey’s 500 Largest Exporter of Servi-

ces" award ceremony organized with the 

support of the Ministry of Economy.

IAU Chairman of the Board of Truste-

es Dr. Mustafa Aydin who received the 

award on behalf of Istanbul Aydın Uni-

versity stated that he is proud to support 

the country’s economy as someone who, 

devoted his life to education. He said: “As 

IAU, we are an institute that highlighting 

the vision of becoming an international 

university. We this award as an impor-

tant milestone in reaching our ultimate 

goal. And we are on the right track. But 

we do not think that how much we have 

come is enough. We will continue to work 

in the same way to earn our country a 

greater share of the international edu-

cation budget. We will be in a more ef-

fective position with more international 

students.”

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Zirvenin açılışında “dünya barışının ancak 

eğitimle sağlanabileceği” görüşü öne çıktı

The third year of Eurasian Higher Education Summit (EURIE) was held in 
Istanbul this year. At the opening of the summit, it is stated that “world 

peace can only be achieved through education".

‘DÜNYA BARIşI ANCAK 
EĞİTİMLE MÜMKÜN OLUR’

‘WORLD pEAcE IS ONLY pOSSIBLE THROUgH EDUcATION’

3’üncü Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nde,  cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eğitim 
alanındaki 2023 hedefleri ve üstün çabaları konuşuldu

President Recep Tayyip Erdogan’s 2023 goals and outstanding efforts in education were 
discussed at the 3rd Eurasian Higher Education Summit.

Dünyanın en büyük üçüncü eğitim zir-
vesi olma özelliğine sahip olan Avras-
ya Yükseköğretim Zirvesi (Eurasia 
Higher Education Summit-EURIE) 14-

16 Şubat tarihleri arasında Lütfi Kırdar Uluslara-
rası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. 
Avrasya Üniversiteler Birliğinin (Eurasian Uni-
versities Union-EURAS) desteği ve Dış Ekono-
mik İlişkiler Kurulunun (DEİK) katkılarıyla bu yıl 
üçüncüsü gerçekleştirilen zirveye 70’ten fazla 
ülkeden 2 bin 500’ün üzerinde akademisyen 
ve uzman iştirak etti. Öte yandan Avrasya Yük-
seköğretim Zirvesi, üç gün boyunca üst düzey 
ziyaretlere de sahne oldu. Açılış töreninde yer 
alan Malezya, Somali, Tunus, Yemen ve Cezayir-
li eğitim bakanlarının yanı sıra İran’ın İstanbul 
Başkonsolosu Bakhtiyar Assadzadeh de et-
kinliğin üçüncü günü bir ziyaret gerçekleştirdi. 
Fuar alanında yer alan İran standını inceleyerek  
yetkililerden uzun uzun bilgi alan Assadzadeh, 
daha sonra EURAS Başkanı Dr. Mustafa Aydın 
ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

n Dünya üzerinde yaşanan savaşların 
ve sorunların önüne ancak eğitimle ge-
çilebilir. Alternatif bir geleceği mümkün 
kılacak tek aracımız eğitimdir. Dünya 
eğitim camiasının her zamankinden 
daha fazla kenetlenerek tüm dünyaya 
bir barış dersi verdiği bugün, sizlerin 
yarattığı sinerjiyle inanıyorum ki yarın-
larımız daha müreffeh ve gençlerimiz 
daha huzurlu olacaklardır. Bu noktaya 
ulaşmamızda büyük emeği olan, Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da, son 15 yılda, özellikle ül-
kemizin eğitim alanındaki 2023 hedef-
lerine ulaşılması noktasında gösterdiği 
çaba, her türlü takdirin üzerindedir. 
Bizler bugün burada dünyanın her kö-
şesinden bir araya gelmiş eğitimciler 
olarak çok önemli bir mesaj veriyoruz. 
Bizler gelecek nesillere yol gösteren, 
her türlü ideolojik ve siyasi çekişmeden 
uzak hareket eden, kutsal bir amaç uğ-
runa geçmişten feyz alarak geleceği şe-
killendirenleriz. Küresel bir misyon olan 
barış, huzur, istikrar için var gücümüzle 
çalışırız. Ülkemiz ve bölgemiz hakkın-
da yurt içi ve yurt dışında yaratılmaya 
çalışılan ön yargılara, dünyanın dört bir 
yanından gelip bu çatı altında toplanan 
dünya yükseköğretim sistemi temsilci-
leri ve vizyonerleri ile birlikte bugün en 
güzel cevabı veriyoruz.

Dr. Mustafa Aydın
EURAS Genel Başkanı

EURAS President

Geleceğin Dünyasını 
Eğitimle Kuracağız

n Bugün Asya’nın en iyi 8 üniversitesinin 5’i 
Malezya’da yer alıyor. Bunu başarmak için 10 
adımdan oluşan bir eğitim döngüsü kurgula-
dık. Dünyada uygulanan CGPA notlandırma 
sistemi yerine Malezya’da ICGPA sistemini 
kullanarak, küresel eğitim dünyasına entegre 
bir model geliştirdik.

n Today, 5 of the top 8 universities in Asia are 
located in Malaysia. To achieve this we have 
developed a 10-step training cycle. Instead of 
the CGPA grading system applied in the world, 
we have developed an integrated model in 
the world of global education using the ICGPA 
system in Malaysia.

n The place of traditional higher education is 
taking over by a technology-driven approach. 
Today there are 2 billion university students 
in the world, 5 million of which is internatio-
nal students. With these figures, traditional 
methodology-based higher education can no 
longer be maintained in a healthy manner. We 
need a serious innovation.

n Geleneksel yükseköğretimin yerini, tekno-
loji ağırlıklı bir yaklaşım alıyor. Bugün dünyada 
2 milyar üniversite öğrencisi, 5 milyon ulusla-
rarası öğrenci hareketliliği var. Bu rakamlarla 
geleneksel metodolojiye dayalı yükseköğre-
tim, artık sağlıklı bir şekilde sürdürülemez. 
Ciddi bir inovasyon hamlesi şart.

Malezya’da Reform  
Başarıyı Getirdi

Reform in Malaysia 
Brought Success

A Serious Innovation in 
Education is A Must

Eğitimde Ciddi Bir 
İnovasyon Şart

Idris Jusoh 
Malezya  

Yükseköğretim Bakanı

Prof. Dr. Feridun 
Hamdullahpur 

Waterloo Üniversitesi 
Başkanı

Waterloo University 
President

Malaysia Higher 
Education Minister

n There are considerable problems with in 
higher education in Somalia, which has been 
having conflict for about 30 years. But we can 
only stop radicals with the unifying trait of 
education. We must move fast in regards to 
education in conflict areas like Somalia. At this 
point, our need for Turkey’s support is great. 

n Yaklaşık 30 yıldır çatışmalar yaşanan 
Somali’de yükseköğretim konusunda önemli 
sıkıntılar var. Fakat şu da bir gerçek ki, radi-
kalleri ancak eğitimin birleştirici özelliğiyle 
durdurabiliriz. Somali gibi çatışma bölgele-
rinde eğitimde hızlı hareket etmek gerekiyor. 
Bu noktada Türkiye’nin bize vereceği desteğe 
olan ihtiyacımız son derece büyüktür.

We Can Only Stop Radicals 
With Education

Radikalleri Ancak 
Eğitimle Durdururuz

A. Mohamed Abdulle  
Somali Yükseköğretim 

Bakanı
Somali Higher 

Education Minister

n Türkiye, binlerce yıldır Doğu 
ile Batı’nın etkileşim halinde 
olduğu Avrasya’nın birleştirici 
unsurudur. EURAS da tam 
da bu noktada çok önemli 
bir görev üstleniyor. Bir nevi 
“Birlikten kuvvet doğar” anla-
yışının tezahürü de diyebiliriz. 
Mevlana “Bir mum başka 
bir mumu yakmakla ışığını 
kaybetmez” der. Bugün bu 
zirveyle birbirimizin mumunu 
yakarak Avrasya’yı eğitim 
ışığıyla aydınlatacağız.

Mumlarla Avrasya’yı 
Aydınlatıyoruz

Orhan Erdem 
Milli Eğitim Bakan Yrd.

Deputy Minister of National 
Education Ministry

n Dünya Ekonomik 
Forumu’nun 2017-2018 ra-
kamlarına göre Türkiye yük-
seköğretime erişimde dün-
yada 137 ülke arasında ikinci. 
Dolayısıyla, yükseköğretimde 
nicel büyümede çok önemli 
bir düzeye geldik. YÖK olarak 
artık önceliğimiz yükseköğre-
timde kalite çıtasını yükselt-
mektir. Bu konudaki çalış-
malarımızı, küresel ölçekte 
rekabetçi eğitim sürecine göre 
sürdürüyoruz.

Nicel Büyüme Tamam, 
Sıra Kalitede

Prof. Dr. Rahmi Er 
YÖK Başkan Vekili

Vice President of Higher 
Education Council

n Dünya eğitiminin kalbi 
artık İstanbul’da, yani olması 
gereken yerde atıyor. Dünyaya 
baktığımız zaman görkemli 
birçok şehir görürüz. Ancak 
tarihinde üç imparatorluğa 
başkentlik yapmış, içinden 
nehir değil deniz geçen, farklı 
kültürden, medeniyetten 
insanların huzur içinde, bir 
arada, yan yana yaşadığı İs-
tanbul artık dünya eğitiminin 
başkenti konumuna geldi.

İstanbul Dünya 
Eğitiminin Başkenti

Egemen Bağış 
AB Eski Bakanı

Former Turkey EU Minister

Toplam 42 oturumda 112 konuşmacının katıldığı zirvede ayrıca  
250 eğitim kurumunun standı yer aldı.

The summit had 112 speakers in 42 sessions and 250 educational institutions stand.

T he Eurasian Higher Education 
Summit (EURIE), which is the 

world’s third largest educational 
summit was held at Lütfi Kırdar In-

ternational Congress and Exhibition Center 
between the dates of 14-16 February. More 
than 2,500 academicians and experts from 
70 countries participated in the summit 
held 3rd time this year with the support of 
Eurasian Universities Union-EURAS and 
the contributions of External Economic 

We Will Build The Future 
World With Education

n  Wars and other problems in the 
world can only be prevented through 
education. Education is the only means 
that makes an alternative future pos-
sible. I believe in these days that we, as 
the world’s education community, have 
been collaborated more than ever, gi-
ving a peace lesson to the whole world 
will be more prosperous, and with the 
synergy that you have created, and our 
young people will be more peaceful. 
The efforts of our President, Mr. Recep 
Tayyip Erdogan, who has reached this 
point with great effort, in the last 15 
years, especially at the point of reac-
hing the 2023 targets of our country in 
education, is above admiration. We are 
giving a very important message here 
today as educators from all corners of 
the world. We are the ones who guide 
the future generations, move away 
from all kinds of ideological and poli-
tical disagreement, shaping the future 
by taking lessons from the history. We 
are working with all our hearts for our 
global mission; peace, serenity and 
stability. we are giving the best answer 
to the prejudices which are trying to 
be created about our country and our 
region in the country and abroad by 
gathering under this roof with the 
representatives of the world higher 
education system and the visionaries 
from all over the world.

Relations Institution. On the other hand, the 
Eurasian Higher Education Summit was also 
the scene of high level visits for three days. 
Iran Istanbul Consul General also attended 
the summit on its 3rd day along with several 
education ministers  from Malaysia, Soma-
lia, Tunisia, Yemen and Algeria. Assadzadeh 
examined the Iran booth in the exposition 
and received information from the atten-
dants before conducting a bilateral meeting 
with EURAS President Dr. Mustafa Aydin. 

n The heart of world education 
is now beating in Istanbul, 
which is where it should be. 
When we look at the world, 
we see many magnificent 
cities. However, Istanbul, 
which has been the capital of 
three empires in history and 
has a sea, not a river, passing 
through the city, people living 
side by side in peace with 
people from different cultures 
and civilizations has now 
become the capital of world 
education.

n According to the World 
Economic Forum’s 2017-2018 
figures Turkey is the 2nd on the 
list of 137 countries in access to 
higher education. Therefore, we 
have reached a very important 
level in quantitative growth 
in higher education. As HEC, 
our priority now is to raise the 
quality in higher education. 
We are continuing our work in 
this respect according to the 
competitive education process 
on a global scale.

n Turkey is the unifying 
element of Eurasian that 
interacts between East and 
West for thousands of years. 
EURAS is also undertaking a 
very important task at this 
point. We can also say that it is 
a manifestation of the phrase 
“Together we stand, divided we 
fall”. Mevlana said “A candle 
won’t burn out by lighting 
another candle”. Today we 
will enlighten Eurasia with the 
illumination of education by 
burning each other’s candles. 

Istanbul is the Capital of 
World Education

Quantitative Growth is 
Complete, Next is Quality

We Illuminate Eurasia 
With Candles
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“ALL TERRORIST ORgANIZATIONS ARE gETTINg 
pOWER FROM THE SAME OUTLET”

“Gönül coğrafyamız, Balkanlar’ı, 
Kafkaslar’ı, Ortadoğu’yu, Kuzey 
Afrika’yı yani bir bakıma, Akdeniz 
Havzası'nı, Karadeniz Havzası'nı ve 

Basra Körfezi'ni, Hazar’ın ötesi dâhil olmak üzere 
kapsıyor” diyen AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, “Bu son bin 
yıllık tarihimizle ilişkili bir durum. Tüm ilişkileri-
mizin mekanizması bu sahada ama gönül coğraf-
yamız bunu da aşıyor. Çünkü sahip olduğumuz ve 
geliştirdiğimiz medeniyet tasavvuru evrenseldir. 
Düşünce kodlarımız yerli ama değerleri evrensel-
dir. Evrensel olduğu için de Myanmar’ın, Arakanlı 
Müslümanların acısını yaşıyoruz. Afrika’nın de-
rinliklerindeki herhangi bir bölgedeki ya da Latin 
Amerika’daki, Asya’da, Uzak Doğu’daki acıları bu 
sebeple hissediyoruz” dedi.

Çanakkale Ruhunu Harekete geçirmeliyiz
Konferansın açılış konuşmasını yapan İstan-

bul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. 
Mustafa Aydın, “Trablusgarp, Yemen, Çanakkale 
ruhunu yeniden harekete geçirmemiz gerekiyor. 
Ülkemizin düşmanları, zayıf yanımızı birlikteliği-
miz sanıyor ve oradan saldırıyor. Bu yüzden bir-
liktelik ruhunu yeniden harekete geçirmeliyiz” 
diye konuştu. 

“AB’nin Çözüm Üretemediğini görüyoruz”  
Dünyanın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini 

söyleyen Eker, "Bu sıkıntılı süreç zaman zaman 
bölgesel sorunları yaratıyor ve etkisi itibariyle 
küresel gelişmeleri etkileyen, tetikleyen hadise-
ler vuku buluyor. Örneğin Karadeniz Havzası’nın 
kıyısında yer alan, Karadeniz’e kıyısı olan Avrupa 
Birliği’nin bir çözüm üretemediğini görüyoruz. AB 
bir sistem, büyük bir güç, 500 milyonun üzerinde 
nüfusu var, bütün batı medeniyetlerinin kodları-
nın teşkil edildiği, doğduğu, büyüdü bir güç ama 
oraya çözüm üretmekte çaresiz kalıyor” ifadele-
rini kullandı. 

Eker, Avrupa Birliği’nin Bosna Hersek’te 
yaşanan zulümde ve Arap Baharı'nda da süre-
ci yönetemediğini söyledi “daha 90’lı yıllarda, 
Avrupa’nın kalbinde, Balkanlar’da, soydaşları-
mızın, dindaşlarımızın yaşadığı Bosna Hersek’te 
katliamlar, AB’nin gözleri önünde ve maalesef 
onların yönetiminde, askeri sorumluluğu aldığı 
bir dönemde yaşandı, AB orda da çaresiz kaldı. 
Doğu Akdeniz’de gerek İsrail’in yaptığı zulümler, 
gerek Yasemin Devrimi ile Kuzey Afrika’da baş-
layıp, halkın kendi kaderini tayin etme, yönetim-
lerini belirleme ve Arap Baharı diye nitelendirilen 
süreç Libya ve Mısır’ı kavurduğunda da ortaya 
çıkan kaosu engellemekte çaresiz kaldığını görü-
yoruz” dedi. 

“Batı Kendi coğrafyasında Birleşmeyi,  
Bizim coğrafyamızda Bölünmeyi Öneriyor”

Eker, “Bugün Ortadoğu’da, Suriye’de, Irak’ta 
olan biteni nasıl yorumlamalıyız?. Bunu tarihsel 
arka planıyla, kültürü, felsefesiyle daha iyi bir 
yere oturtursak geleceğini daha iyi görürüz. Son 
yüzyılda dünya iki savaşa tanık oldu. İlkine birinci 
diğerine ikinci dünya savaşı dediler. İkinci Dünya 
Savaşı Avrupa’nın kendi içinde olan bir mücadele 
ve savaştı. O savaş bitti, bir entegrasyon projesiy-
di, savaşan ülkeler bir daha savaşmamak için bir 
araya geldiler, sonuçta bugün merkezi Brüksel’de 
olan bir imparatorluk inşa ettiler. AB projesiyle 
savaş sona erdi. Birinci Dünya Savaşı’nı da Avru-
palılar çıkardı fakat hedef üzerinde yaşadığımız 
coğrafya Osmanlı’ydı. Bir medeniyet tasavvu-
ru olarak, üzerinde yaşadığımız coğrafya Birinci 
Dünya Savaşı’nın hedefindeydi ve bu savaş bit-
medi maalesef. Filistin’de, Suriye’de, Irak’ta olup 
biten, Arap Yarımadası’ndan Körfez’e kadar olup 
biten her şey bize bunu söylüyor. Kendileri ihtilafa 
düştüğünde, problem yaşadığında reçete olarak 
birleşmeyi önerenler, bizim yaşadığımız coğraf-
yadaki ihtilafa, fragmantasyonu, yani bölünme ve 
parçalanmayı öneriyorlar. Bugün olan biten bu” 
şeklinde konuştu.

“Birileri Ortadoğu’da Yangın Çıkarıyor”
Mehdi Eker, Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri 

şu sözlerle değerlendirdi,  “1923’te Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Cumhuriyeti 
kurdular. Bir İmparatorluğun enkazı üzerine bir 
ulus devlet kuruldu. Tarih ile bağını insanların 

“TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİ AYNI 
PRİZDEN ELEKTRİK ALIYOR”

AK parti Dış İlişkilerden Sorumlu genel Başkan Yardımcısı, Eski Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 

düzenlenen, “Türkiye ve gönül coğrafyamız” konulu konferansta konuştu. 

AK Party Deputy Chairman for External Relations, Former Minister of 
Agriculture and Stockbreeding Mehdi Eker has made a speech in the “Turkey 

and the Geography of Our Hearts," conference Held in Istanbul Aydin University. 

koparması mümkün değildir. Coğrafya kaderdir. 
Sizin, ‘Etrafıma dokunmuyorum’, ‘karışmıyorum’ 
demenizle iş bitmiyor. Çünkü orası birilerinin he-
definde ve birileri oranın üzerine tezgâh kuruyor, 
birileri orayı karıştırmaya devam ediyor. Bir yan-
gın çıkarıyor ve sıçrayan alevler gelip sizin saçak-
larınızı tutuşturuyor.” 

Türkiye’nin çok partili sisteme geçmesiyle, 
istikrarı yakaladığını ve her istikrarın darbe ile 
karşılandığını söyleyen Eker, “AK Parti, 150-160 
yıllık bir tarihin tasavvurudur. Tarihi, yorum süz-
gecinden geçirerek, buna uygun bir program ha-
zırladı. AK Parti’nin tüm seçimleri art arda kazan-
masının ardındaki sır da budur. Sonra Türkiye’nin 
hafızası yerine geliyor, aslında bütün coğraf-
yanın bundan alacağı dersler var. Ortadoğu’da, 
Suriye’de, Irak’ta yaşanan işgal ve onun arkasın-
daki süreç, terör örgütlerinin devreye konması, 
terör örgütleri üzerinden haritanın yeniden şe-
killendirilmeye çalışılmasının arkasındaki sır da 
bu dur” dedi.

“Tüm Terör Örgütleri Aynı prizden 
Elektrik Alıyor”

Eker, “Ortadoğu’da şu an aktif olan ve hatta 
Türkiye’de FETÖ de dâhil olmak üzere 

tüm örgütlerin kablolarının bağ-
lantılı olduğunu ve hepsinin 

kablolarının, aynı prizden 
elektrik aldığına inanı-

yorum. PKK da PYD 
de, DAEŞ de, FETÖ de. 
Ve hepsinin gayesi, 
vekâleten Ortadoğu 
coğrafyasını, yeni-
den şekillendirmektir. 
Aracı birer kurum-
durlar. Büyük fotoğrafı 

görmeden bunun haki-
katine ermek çok kolay 

değil” ifadelerini kullandı 
“Bugün PKK ile mücadele 

edilebiliyorsa 30 yıl önce de 
yapılabilirdi ama 30 yıl önce me-

kanizmalar farklıydı” dedi.

“DAEş’in İslam İle Hiçbir İlgisi Yok”
DAEŞ’in İslam düşmanı bir örgüt olduğunu 

belirten Mehdi Eker, “DAEŞ, İslam düşmanlığını, 
İslamafobiyi geliştirmek için kurulmuş bir terör 
örgütüdür. DAEŞ’in İslam ile hiçbir ilgisi yoktur. 
PKK da öyledir” dedi.

“URBAN RENEWAL WILL SAVE TURKEY’S CITIES"

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi prof. Dr. Yakup Tuna, obezitenin başlı başına bir kanser sebebi olduğuna dikkat 
çekerken, devletin hazır gıdaların tüketimine karşı katı tedbirler alması görüşünü savunuyor.

Istanbul Aydın University Medical Faculty Lecturer Prof. Dr. Yakup Tuna, expresses that obesity causes cancer and says 
that government needs to take precautions against the consuming of convenience foods.

İnşaat Teknolojileri ve Mühendislik Zirvesi’nde 
mühendislik alanındaki son teknolojiler doğ-
rultusunda üniversite ile özel sektör işbirliği-
nin arttırılmasına yönelik çözüm önerileri ele 

alındığı zirvede konuşan İstanbul Aydın Üniver-
sitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, 
dünyanın en büyük 245 firmasından 45’inin Türk 
firması olduğunu söyledi. Aydın, “Türk müteahhit-
lerin, 2017 itibariyle, 6 bin projeye imza attıklarını 
ve 200 milyar dolar civarında da ciro yaptıklarını 
biliyoruz. İnsanoğlu var oldukça inşaat sektörü 
var olacaktır ve gelişecektir. Binasız bir hayat 
olamayacağı da kesindir. Arz ve talep dengesine 
bakıldığında insanların daha kaliteli bir yaşam 
talebinde olduklarını görüyoruz. Kaliteli anlayış 
ile binaların teknolojilerle donatılması gerektiği 
ortaya çıkıyor. İnsanlar daha az enerji tüketmek, 
enerjiye daha az para vermek istiyorlar. Daha ka-
liteli ısınmak, çevre ile uyumlu binalarda oturmak 
istiyorlar. Kısacası, insani binalarda yaşamak is-
tiyorlar” dedi. Tüm bu ihtiyaçlara yanıt vermek 
için ihtiyaç duyulan insan kaynaklarının üniver-
sitelerde olduğunu söyleyen Aydın, “Sektörle üni-
versitelerin iş birliği bu noktada çok önemli. Üni-
versitelere de önemli görevler düşüyor. İşbirliği ile 
ezbere dayalı, teorik eğitimin yerini pratik eğitim 
alır” ifadelerini kullandı.    

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar da Türkiye’nin inşaat sektöründe ba-
şarılı bir ivme yakaladığına vurgu yaptı. Daha az 
emekle, daha fazla verim alınabilmesi için yapıl-
ması gerekenleri sıralayan Bayraktar şöyle ko-
nuştu; “Türkiye’nin kadastrosunun genel ağı bi-
tirilmeli, hem dijital ortamda hem parsel bazında 
bitirilmesi lazım. Ardından coğrafi bilgi sisteminin 
milimetrik tarzda dijitalleştirilmesi lazım. Böylece 
Türkiye’deki en büyük maden yatağının nerede 
olduğundan, çakıl taşına kadar her türlü bilgiye 
ulaşılabilecek. Çevre, nazım imar ve uygulama-
imar planlarının artık yap-boz olmaktan çıkarıl-
ması lazım. Her gün parsel bazında plan değişti-
rerek bu iş yürümez.”

Kentsel dönüşümün olmazsa olmaz olduğu-
nu belirten Bayraktar, “Şehir nüfusu yüzde 70’lere 
çıktı ve deprem ülkesiyiz. Kentsel dönüşüm el-
zemdir, Türkiye’nin gerçeğidir, kaçınılmazdır, 
Türkiye’nin şehirlerini kurtaracak projedir” dedi. 

Mühendisler Vakfı adına Yönetim Kuru-
lu Başkanı Y. Müh. Yusuf Erkoç, Vatan Eğitim ve 

"KENTSEL DÖNÜşÜM TÜRKİYE'NİN 
şEHİRLERİNİ KURTARACAK"

İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendisler Vakfı, Vatan Eğitim ve Teknoloji 
Vakfı iş birliğiyle düzenlenen İnşaat Teknolojileri ve Mühendislik 

Zirvesi’nin ilki, İstanbul clarion Hotel golden Horn’da yapıldı.

The very first Construction Technologies and Engineering Summit 
with the collaboration of  İstanbul Aydın University, Engineers 

Foundation and Vatan Education and Technology Foundation was held 
at Istanbul Clarion Hotel Golden Horn.

Teknoloji Vakfı adına Dr. Erdoğan Bayraktar da 
zirvede birer konuşma yaptı.

Yapı Sektöründe Nano Teknoloji Dönemi
Özel sektör ve akademik çevreden 200’ü aş-

kın kişinin katıldığı zirvede yapı, mimari ve bilim-
de kuşaklar arasındaki köprü durumunda olan 
mühendisliğe genel bakış, Türk Mühendisliği’nin 
gelişmesinde teknolojinin önemi ele alındı. İnşa-
at teknolojilerindeki son buluşlar, bilgi teknoloji-
lerinin yapı sektöründe ve mühendislikte önemi, 
Endüstri 4.0 teknolojilerinde inşaat uygulamaları, 
yapılarda çok boyutlu modellemenin önemi, nano 
partikül teknolojisiyle ekolojik binalara dünyadan 
örneklerin sunulduğu zirvede, üniversitelerdeki 
mühendislik eğitimi ve uygulama yeterliliği gibi 
pek çok konuya yer verildi.

Yapılan son çalışmalara göre 10 kanser 
hastasından 4’ünün aslında önlene-
bilir nedenler yüzünden kansere ya-

kalandığını gözler önüne seriyor. Önlenebi-
len nedenler arasında sigara başı çekerken 
obezite de ikinci sırada yer alıyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Tuna ise 
“Obezitede Avrupa ile yarışır duruma gel-
dik” dedi, yanlış beslenmenin adım adım 
kansere yaklaştırdığının artık kesin olarak 
tespit edildiğini ifade ediyor.

“Hazır gıdalara Katı Kurallar getirilmeli”
Prof. Dr. Tuna, devletin hazır gıdalar ko-

nusunda katı kurallar koyması gerektiğine 
vurgu yaptı: “Devletin gıda kurumları üze-
rinde de yaptırım uygulaması lazım. Yağ kit-
lesini artırmak da bizim elimizde, beslenme 
kalitemizi ayarlayabilirsek, vücut yağ kitle 
endeksini düzeltebilir ve vücudumuzdaki 
çeşitli hormonların salgılanmasını kontrol 
edebiliriz. Bu sayede, başlı başına, kansere 
sebep olan genlerin aktivasyonunu dışar-
dan davranışlarımızla azaltabiliriz” ifadele-
rini kullandı.

“OBEZİTE KANSER YAPIYOR!”
“OBESITY CAUSES CANCER!”

Kanserin Tedavisi Bulundu Mu?
‘Kanserin tedavisi bulundu ama saklanıyor” 

şeklindeki iddiaya da yanıt veren Prof. Dr. Tuna, 
“Ben ona inanmıyorum. Onu bulan kişi bir defa 
Nobel Ödülü alır, bu yüzden de gizlenemez. Kan-
serin tedavisi henüz kesin olarak bulunmadı di-
yebiliriz. Ancak lenf ve meme kanseri gibi bazı 
kanser türlerinde kesine yakın tedavi uygulanı-
yor zaten" diye konuştu.

At the Civil Engineering and Enginee-
ring Summit, Istanbul Aydin University 
Chairman of the Board of Trustees Dr. 
Mustafa Aydın discussed the solution 

for increasing cooperation between the university 
and the private sector in the direction of the latest 
technology in engineering. He told that out of the 
world’s biggest 45 of 245 companies are Turkish. 
He said, “We know Turkish contractors signed 
6,000 projects in 2017 and they have a turnover of 
around 200 billion dollars. Construction industry 
will exist and develop as long as mankind exists. 
It is certain that life without buildings is impos-
sible. Looking at the supply-demand balance, 
we see that people demand a better life quality. 
With understanding, we see that buildings need 
to be equipped with technology. People want to 

consume less energy, spend less for energy. They 
want to stay warmer, in buildings environmen-
tally friendly. In short, they want to live in humane 
buildings”. Aydın, who said that the human reso-
urces needed to respond to all these needs are in 
universities, added: “Cooperation of universities 
in the sector is important at this point. They have 
important duties. With the cooperation, applied 
education will replace the memorization based 
education”.
Former Environment and Urban Planning Minister 
Erdogan Bayraktar emphasized that Turkey has a 
momentum in the construction sector. He explai-
ned what needs to be done to get more efficiency 
with less labor; “The network of Turkey’s cadastre 
needs to be finished, in terms of digital media and 
parcel. The geographic information system needs 
to be digitized in a millimetric manner. So we can 
reach all kinds of information; from the largest 
mineral deposits to gravels. Environment, mas-
ter planning and application-development plans 
need to stop being “puzzles”. Changing plans on 
a parcel basis is not efficient”. Indicating that ur-
ban transformation is indispensable, He said: “The 
city populations have reached 70% and we are an 
earthquake country. Urban transformation is es-
sential and inevitable. It is the project that will save 
our cities”.
Chairman of the Board of Directors Engineer Msc 
Yusuf Erkoç on behalf of the Engineers Founda-
tion, Dr. Erdoğan Bayraktar on behalf of Vatan 
Education and Technology Foundation have made 
speeches at the summit.

Nano Technology Period in Building Sector
Architecture, science, general overview of engi-
neering forming a bridge between generations in 
architecture and the importance of technology 
in development of Turkish Engineering will be 
discussed in the summit more than 200 people 
from the various fields will attend. In the summit 
that had the examples of recent breakthroughs in 
construction technology, importance of informa-
tion technology in building sector and engineering, 
construction applications in Industry 4.0 techno-
logies, importance of multidimensional modeling 
in constructions, ecological building with nano-
particle technology. And the topic of engineering 
education and application competence in univer-
sities were discussed. 

Recent works suggest that 4 out of 10 
cancer patients actually get can-
cer due to preventable causes. While 
smoking is the most prevalent cause, 

obesity comes second. Istanbul Aydın Univer-
sity Medical Faculty Lecturer Prof. Dr. Yakup 
Tuna says “We are at a point where we com-
pete we Europe in terms of obesity”, and adds 
that it is now clear that the wrong eating ha-

bits are getting the patients closer the can-
cer step by step.

“Convenıence Foods Must Be Restricted 
Strictly”
Prof. Dr. Tuna emphasized that the govern-
ment should put strict rules on ready-to-
eat foods: “The government should also 
apply sanctions on food institutions. Re-
ducing our fat mass is in our hands, if we 
can increase the quality of our nutrition, we 
can fix the body fat index of our bodies’ and 
control the secretion of certain hormones. 
In this regard, we can reduce the activati-
on of the genes that cause cancer from the 
outside”.

Is The Cure For Cancer Found? 
Prof. Dr. Tuna responding to the claims that 
“cancer treatment has been found but it’s 
kept secret “, “I do not believe that. The per-
son who found the cure would get a Nobel pri-
ze, therefore it cannot be kept as secret. We 
can say that the cancer’s cure is not yet cer-
tainly found. However, some types of cancer, 
such as lymph and breast cancer, are being 
treated close nearly as good as a cure".

AK Party Deputy Chairman for External 
Relations, Former Minister of Agricul-
ture and Stockbreeding Mehdi Eker 
has made a speech in the “Turkey and 

the Geography of Our Hearts," conference Held in 
Istanbul Aydin University. 

Mehdi Eker said: “Geography of our hearths 
includes the Balkans, the Caucasus, the Middle 
East, North Africa, so in a way it also includes the 
Mediterranean Basin, the Black Sea Basin and 
the Basra Gulf, beyond Khazar” and added: “This 
situation is about our history of the last thou-
sand years. The mechanisms of all our relations 
are in this field but the geography of our hearts 
are beyond this as well. Because the envision of 
civilization we have and developed is universal. 
Our thought codes are native but their values are 
universal. And because of that, we feel the pain 
of Myanmar, the Muslims of Arakan. We feel the 
pain in the depths of Africa, in Latin America, 
Asia, Fas East fort his same reason”. 

We Must Put Our Çanakkale Spirit In Action
Istanbul Aydin University Chairman of the 

Board of Trustees dr. Mustafa Aydın who made 
the opening speech of the conference 
said: “We must put the spirit we 
had in Tripoli, Yemen, Çanak-
kale to action. Our enemies 
think that our unity is is 
our weakness and try to 
exploit it. That’s why we 
must put the spirit of 
unity in action, again. 

“We See That EU 
Cannot Find Solutıon” 

Eker stated that 
world is passing thro-
ugh hard times and ad-
ded: “These hard times 
occasionally create regio-
nal problems and, as a con-
sequence, there are incidents of 
incentives that affect global develop-
ments. For example, we see that the European 
Union, which is located on the shores of the Black 
Sea Basin and coasted to the Black Sea, can not 
produce a solution. EU system is a great power, a 
population of over 500 million, a growing power 
of all the western civilization codes, but it is help-
less to produce solutions there”. 

Eker said that the European Union has not 
managed the process well in the Arab Spring 
and the persecution in Bosnia and Herzegovina; 
“in the 90s, at the heart of Europe, the massac-
res took place in Bosnia Herzegovina where our 
compatriots, brothers and sisters live in the Bal-
kans, at a time the EU had the management and 
the military responsibility; in the end we saw that 
they were also helpless. We also saw that they 
were helpless in controlling the cruelty of Israel 
in Eastern Mediterranean, when Arab Spring, the 
process that people tried to designate their own 
management and fates, started in North Africa 
and wreak havoc in Libya and Egypt”. 

“The West Suggest Uniting In Their Lands 
But Dividing In Ours”

Eker said: “How should we interpret what is 
going on in the Middle East, Syria, Iraq today?. We 
see the future better if we place this situation on 
a historical background with culture and philo-
sophy. World has witnessed two wars in the last 
century. They called it World War One and World 
War Two. The Second World War was a struggle 
and war in Europe, in itself. That war had ended, 
it was an integration project, fighting countries 
had come together to not fight again, and they 
established an empire centered in today’s Brus-
sels. The war had ended with the EU project. The 
Europeans have started the First World War but 
the target was the lands we lived in back then; 
Ottoman Empire. As a civilizational fantasy, the 
geography we lived on was at the goal of the First 
World War and unfortunately, this war is not fi-
nished. Everything that happens in Palestine, 
in Syria, in Iraq, up to the Gulf from the Arabian 
Peninsula tells this. When they fall into disagre-
ement and have problems, they recommend to 
unite as a solution, but when we have the same, 
they offer us dividing. That’s what’s happening 
today”.

“Someone Is Starting Fires  
In The Middle East”

Mehdi Eker evaluated the developments in 
the Middle East with these words:  “In 1923, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk and his comrades in 
arms established the Republic of Turkey. A go-
vernment was build on the wreck of an empire. 
People can’t lose their link with history. Geog-
raphy is fate. Saying “I am not touching around 
me, I’m not involved in their business” doesn’t 
really cut it. Because someone are targeting tho-
se places, plotting, trying to stir things up. They 
start a fire, and it will spread to you and around 
you”. 

Eker who said that by transition to multi-
party system,  Turkey has gained stability, but 
stability has met with a coup. And he said:” AK 
Party, is the realization of 150 years of history. 
It analyzed the history and prepared a program 
for it. This is the secret behind the success of Ak 
Party in the elections. Then Turkey’s memory 
comes back, and whole geography has lessons 
to learn from this. This is the secret behind the 
occupation in Iraq, the process behind it, the 
deployment of terrorist organizations, and the 
attempt to reshape the map through terrorist or-
ganizations in the Middle East, Syria, Iraq.”.

“All Terrorist Organizations Are Getting 
Power From The Same Outlet”
Eker said, “I believe that all organizations 

that are active now in the Middle East and even 
in Turkey, including FETÖ are connected and get-
ting power from the same outlet. PKK, PYD, DA-
ESH, FETÖ... And their common purpose is to res-
hape the Geography of the Middle East. They are 
only intermediaries. It is not easy reaching the 
truth without seeing the big Picture”. “If we can 
fight against the PKK today, it could have been 
done 30 years ago as well, but the mechanisms 
were different then”.

“Daesh Has Nothing To Do With Islam”
Mehdi Eker who stated that DAESH is an an-

ti-Islamic terrorist organization said “DAESH is a 
terrorist organization established to spread isla-
mophobia and hatred against Islam. They have 
nothing to do with Islam. Similar to PKK”.
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İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmet-
leri MYO Otopsi Teknikerliği bölümünde 
çalışmalarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Nurdan 
Sezgin ile adli tıpta ani ölümlerin yeri ve 

önemi konusunda  bir röportaj gerçekleştirdik. 
Dr. Sezgin, lisans öğrenimini Ankara Üniver-
sitesi Fizik Antropoloji Anabilim Dalı'nda ta-
mamlayarak 2007 yılında mezun olarak aynı 
yıl da İstanbul Adli Tıp Enstitüsü’nde yüksek 
lisansına başladı. 2012 yılında ise aynı yerde 
doktoraya devam ederek eğitimini tamamla-
dıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Otopsi 
Teknikerliği bölümünde çalışmalarına başladı. 
Yrd. Doç. Dr. Nurdan Sezgin 2016 yılından iti-
baren İAÜ'de eğitimlerine devam etmektedir.

Adli tıpta otopsiye katıldınız mı? 
 İlk otopside ne hissettiniz?

Ders aşamasında bir kez katılmıştım. 
Duygusal anlamda çok yorulmadım, ora-
da görülebilecek vakaları bilerek ve re-
simlerini görerek katıldığımdan çok et-
kilenmedim.  Fiziksel anlamda ağır bir 
kokuya sahip bir alandı, en zorlayan kısmı 
genel olarak burası olduğunu düşünüyo-
rum. Tabi ki zamanla bu işi sürekli yapanlar 
koku yorgunluğuna maruz kaldıklarından 
ve alıştıklarında çok etkilenmeyebiliyor.

BİR SUÇ NE KADAR DİKKATLİ İşLENİRSE 
İşLENSİN, ARKASINDA BİR İZ BIRAKIR

Adli tıp genel olarak nedir?
Çok geniş bir tanıma sahip multidisip-

liner bir alandır. Adli vakalar ve medikal 
vakalar bir arada değerlendiriliyor tanı-
mı şeklinde düşünebiliriz. 'Bir suç ne kadar 
dikkatli işlenirse işlensin, arkasında bir iz 
bırakır' ifadesini de unutmamak gerekir. 

OTOpSİNİNDE BÖLÜMLERİ VARDIR

Adli tıpta otopsi nedir? Önemi nedir?
Adli otopside, otopsinin yapılabilmesi için 

bir şikâyette  bulunulması gerekir. Normal 
ölümün dışında ki şüpheli durumlar değer-
lendirilir. Vaka artık bir adli vaka olarak de-
ğerlendirilir. Savcılık üzerinden gerekli araş-

tırmalarla inceleme yapılarak otopsiye gidilir. 
Şüpheli ölümün ortaya çıkması açısından, adli 
süreç olarak önem taşır. Otopsinin de bölüm-
leri vardır. Adli otopsi dediğimiz otopsi, şüpheli 
ölümlerin değerlendirilmesinde kullanılır.  Bu-
nun yanı sıra özel otopsilerde bulunmaktadır. 

TANILAR DARBE şEKLİYLE ANLAşILIR.

Adli tıp tanıları neye göre konulur?
Temel otopside 3 boşluktan değerlen-

dirme yapılır: Kafa, göz ve karın boşluğu 
değerlendirilişi. Spesifik bir soru fakat kısa 
ve örnek olay üzerinden anlatacak olursam 

bıçaklama vakasının öldürücü darbe-
nin gerçekten bıçaklanmadan 

mı yoksa kişinin önceden bir 
hastalığı olabileceğinden 

mi veya düştüğünde ka-
fasını çarpmadan mı 

kaynaklı olabileceğini 
düşünerek    hangi 
darbenin öldürücü 
olduğunu tespit ve 
ayırt etmede kul-
lanılarak tanı ko-
nur. Tanıyı koyarken 

bazı dokularda bazı 
değişiklikler zaman-

la oluşur, uzmanlar-
da tanıyı bu sıralamaya 

koyarak ayırt ediyorlar.

Ani ölümlerin kaynakları adli tıpta 
nasıl bulunur?

Adli tıp hekiminin yanıtlaması gere-
ken bir soru diye düşünüyorum. Özet olarak 
bahsedersek genelde Kardiyovasküler (Kalp 
Damar Hastalıkları) ile bağdaştırılır. Tabi ki 
olayın altında yatan etken farklı nedenler 
olabilir. Hekim ölümde şüpheli bulgu gördüğü 
takdirde savcılığa bildirimde bulunur.  Veya 
örnekten gidecek olursak normal ölüm rapo-
ru çıkarılmış defin edilecek kişinin herhangi 
bir yakını veya komşusu savcılığa bu normal 
ölüm değildir, miras davası vardır diyerek 
normal ölüm raporunun ortadan kalkması-
nı ve ölümün araştırılmasını talep edebilir. 

OTOpSi  SONUcU ÖLÜM TÜRÜNE gÖRE  
SAATLER VEYA gÜNLER SÜRER

Ani ölümlerin nedenini bulmak uzun zaman 
alır mı?

Rutin ölüm vakalarında otopsi işlemi-
nin yapılmasındaki fiziksel işlemler çok uzun 
zaman almazlar. Vakanın özelliğine göre 1-2 
saat içinde veya daha erken olacak şekil-
de fiziksel işlem bitebilir. Yani ölüm sebebine 
bağlı olarak fiziksel işlem süresi değişmek-
te. Ayrıca, fiziksel işlemlerden sonraki asıl 
süreç materyalin laboratuvarda incelenme-
si. Bunlarda yine farklılık görülebilmektedir.

Feth-i kabirde ise durum daha farklı-
dır; gelecek ceset çürümüşte olabilir, çü-
rümeye yüz tutmuş da olabilir. Bu du-
rumlarda defin edilen kabirden varsa saç 
örneği veya toprak örnekleri de alınabilir. 
Onların süreleri daha da uzar. Yahut uzun 
süre su içinde kalarak hayatını kaybedenle-
rinde bekleme süreleri otopside işlemi uzatır.

cİNAYET VE cİNSEL İSTİSMAR OTOpSİDE 
AĞIRLIKLI İNcELENMEKTE.

Adli tıpta hangi tür ölümler ağırlıklı incelenir?
Somut olarak bir bilgi vermeyi isterdim 

fakat bu konuda istatistiklerde elle tutulur 
bir veri yok. 1980 yılında yapılmış bir ma-
kale var. Bu makaleye göre konuşmak an-
lamsız olabilir. Çünkü aradaki geçen zaman 
dilimi uzun bir süre.  Adli tıpta bulunduğum 
süre içinde kendimce, 2009 yılındaki süre-
yi değerlendirdiğimde cinsel istismar ve ci-
nayet vakaları ağırlıklı. Günümüzde de bu 
konular daha ağırlıklı olarak incelenmekte.

Adli tıpta ölümlerin nedenini belirlemek için 
süre var mıdır? 5-10 yıl önce ölen birinin ölüm 
nedenini şuan inceleyebilir miyiz?

Bazı maddeler iskelette tutulum göste-
rip kalabilmekte. Tabi bunlarında süreleri var. 
Bazı maddeler iskeletten, kabirdeki topraktan 
veya saç analizinden elde edilir.  Kaç saat önce 
ölümün gerçekleştiği cesedin kendi, muaye-
nesinden veya ceset pozisyonundan elde edi-
lebilir. Bu işlemler daha da uzun sürebilir. Ara-

OTOPSİ SONUCU ÖLÜM TÜRÜNE GÖRE 
SAATLER VEYA GÜNLER SÜRER

AUTOpSY RESULTS MAY TAKE HOURS OR DAYS 
AccORDINg TO TYpE OF DEATH  

Rutin ölüm vakalarında otopsi işleminin yapılmasındaki fiziksel işlemler çok uzun zaman almasa da ölüm sebebine bağlı olaraktan fiziksel 
işlem süresinin değiştiğini belirten İAÜ öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurdan Sezgin, feth-i kabirde ise durumun çok daha farklı olduğunu söylüyor.

Assoc. Dr. Nurdan Sezgin states that although the physical process in autopsy of routine death cases does not take a long time, the IAU faculty member stated 
that the physical process time changes due to the cause of death. Assoc. Dr. Nurdan Sezgin also says that the situations involving exhuming are much different. 

Röportaj: Uğur Durak

We interviewed Assist. Assoc. Dr. 
Nurdan Sezgin from IAU Health 
Services Vocational School - De-
partment of Autopsy Technician 

about the place and the importance of sudden 
deaths in forensic pathology. Dr. Sezgin graduated 
from Ankara University, Department of Physics 
and Anthropology in 2007. In the same year, she 
started her master’s degree in Istanbul Institute 
of Forensic Pathology. In 2012, she continued her 
studies at the same place and started to work in 
Istanbul Aydin University Autopsy Technician de-
partment. She continues to work in IAU since 2016. 

 Have you ever joined an au-
topsy in forensics?

 What did you feel at 
your first autopsy?

I attended once in 
the class. I was not 
very tired in emotio-
nal sense and I was 
not very affected by 
my participation sin-
ce I already knew and 
saw the pictures that 
can be seen there. I think 
the hardest part was the 
smell, it was really bad and 
heavy. Of course, those who 
have been doing this work over time 
may not be very affected because they are 
exposed to olfactory fatigue.

“NO MATTER HOW CAREFUL A CRIME IS 
COMMITTED, IT LEAvES A TRACE BEHIND IT”

What is forensic pathology in general?
It is a multidisciplinary field with a very wide 

definition. I think we can say that it is a place 
where forensic and medical cases are inspected 
together. We need to keep in mind that 'no mat-
ter how careful a crime is committed, it leaves a 
trace behind it'.

AUTOPSY HAS DIvISIONS

What is autopsy in forensic medicine? What is 
its importance?

In forensics, there needs to be a complaint to 
do autopsy. Suspicious situations other than nor-
mal death are assessed. And the case is now re-
garded as judicial, the prosecution is investigated 
through the necessary investigations, to define 
the suspicious death, judicial process is important. 
Autopsy has divisions as well.  Forensic autopsy is 
used to evaluate suspicious deaths. And there are 
other special autopsies on top of that. 

DIAGNOSE IS MADE BY IDENTIFYING THE 
SIGNS OF BEATING 

How do you diagnose in forensic medicine? 
Basic autopsy is evaluated from 3 parts of the 

body: head, eyes and abdominal cavity. And the di-
agnose is made by evaluating these body parts, for 
examples: if someone is stabbed to death, we try 
to diagnose the cause of death due to the stabbing, 
a possible previous illness or condition or the im-
pact when the victim fell down to the ground and 
hit their head. some changes in some tissues oc-
cur over time, experts distinguish these by putting 
them in this order.

How do you identify the cause of sudden de-
ath in forensics?

I think this should be answered by a forensics 
doctor, but to speak briefly it is usually associated 
with Cardiovascularity. Of course there may be 
different reasons and factors underlying the de-
ath. Or for example: a relative or a close friend of 
the deceased may write a complaint by saying that 
this might be a murder related to inheritance case 
and this leads to the forensics to step in. 

AUTOPSY RESULTS MAY TAKE HOURS OR 
DAYS ACCORDING TO TYPE OF DEATH 

Does it take much time to find out the cause 
of death?

the physical process in autopsy of routine de-
ath cases does not take a long time. The process 

would be over in 1-2 hours, depending o the case. 
The physical process time changes according to 
cause of death. In addition, examination of the 
actual process after the physical processes in 
the laboratory may differ again. 

But exhuming takes a different process, the 
body may be decomposed or about to decompo-
sed. Such cases require a dna sample from the 
grave or a sample from the soil. Though these 
process may take even longer. Drowned victims 
also have a longer waiting process in autopsy. 

DEEP INSPECTION IN OF THE AUTOPSY OF 
MURDER AND SEXUAL ABUSE CASES 

What types of that are inspected more de-
eply in forensic pathology? 

I would like to give you a tangible informati-
on but unfortunately there are no statistics re-
garding to this subject. There is an article written 
in 1980. It would be senseless to base this artic-
le because a long time have passed since then. 
Anyway, if I speak from experience I would say 
murder and sexual abuse cases are at the top 
of the list. Today, these topics are being studied 
more deeply.

Is there a time limit to define the cause of de-
ath in forensic pathology? Can we find the cause 
of death of a person who died 5-10 years ago? 

Some materials may be stuck and preser-

ved in the skeleton. Of course there are certain 
time limits. We can analyze the skeleton, soil and 
hair for information. Time passed since the death 
may be defined upon the inspection of the body 
or its position. These may take even longer and 
the results may be misleading due to time passed 
since the death. 

How are the statistics in regard of age and 
gender? 

I will be answering this question based on 
the research made between 2011-2013 by Izmir 
Forensic Medicine Institute Morgue Specialty. 
The research showed that in total 2664 cases, 
2067 (%77,6) was male, 597 (%22,4) female, ma-
le-female ratio is 3,46. 

According to the research, age distribution 
grouped as 18-49, 50-64 and 65+. When the dist-
ribution of the cases according to age groups and 
sexes is evaluated, it shows that 18-49 (%41,1) 
age group is the highest in both sexes.

What are these topics considered as natural 
death and forced death?

Types of death called natural death; cardi-
ovascular system, respiratory system, central 
nervous system, gastrointestinal system, geni-
tourinary system, malignancy, multisystemic di-
seases and other diseases. Types of forced death 
are blunt traumatic injuries, asphyxias, intoxica-
tions, burning, electricity and lightning strike etc.

dan geçen uzun zaman farklılıklarından dolayı 
sonuçlar negatif olarak da değerlendirilebilir.

  
Adli tıpta yaş ve cinsiyet olgusu ayrımında 
hangi yaş ve cinsiyet ağırlıklıdır? 

Bu sorunun cevabını kurum tarafından 
hazırlanıp ispatlanmış örnek üzerinden vere-
cek olursam Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Baş-
kanlığı Morg İhtisas Dairesi’nde 2011 – 2013 yıl-
ları arasında çalışmaya alınan 2664 adli ölüm 
olgusunun 2067’si (%77,6) erkek, 597’si (%22,4) 
kadın olup, erkek-kadın oranı ise 3,46’dır.

Çalışmaya göre olguların yaş dağılım-
ları 18-49, 50-64 ve 65 yaş ve üzeri şeklin-
de gruplandırıldı. Olguların yaş gruplarına ve 
cinsiyete göre dağılımı değerlendirildiğin-
de, her iki cinsiyette de 18-49 yaş grubunun 
ilk sırada (%41,1) izlendiği tespit edilmiştir.

Doğal ölüm ve zorlamalı ölüm olarak ele 
alınan bu konular nelerdir, neye göre ayırt 
edilir?

Doğal ölüm olarak adlandırılan ölüm tür-
leri; kardiyovasküler sistem, solunum sis-
temi, santral sinir sistemi, gastrointestinal 
sistem, genitoüriner sistem, malignite, mul-
tisistemik hastalıklar ve diğer hastalıklar ol-
mak üzere ölüm sebepleri olarak adlandırılır.

Zorlamalı ölüm olarak adlandırılan ölüm 
türleri ise künt travmatik yaralanmalar, as-
fiksiler, İntoksikasyonlar, yanma, elektrik  ve 
yıldırım  çarpması vb. şeklinde ele alınabilecek  
başlıklardır.

Ye ni yı la gir di ği miz şu gün ler de plan 
ya par ken, en ve rim li ol du ğu muz 
dö nem le re da ir ne bi li yo ruz? Mer-

ke zi Ca li for nia’da olan Red bo oth ad lı bir 
pro je yö ne ti mi plat for mu, yüz bin ler ce 
kul la nı cı dan top la dı ğı ve ri le ri Ka sım ayın-
da ya yın la dı. Bu na gö re, ça lı şan la rın en ve-
rim li ol du ğu sa at, gün ve ay be lir len di.

Ve ri ler Ekim ayı, Pa zar te si gü nü ve 
sa at 11’i en ve rim li an ola rak gös te ri yor. 
Araş tır ma da pa zar la ma dan mi mar lı ğa, 
sağ lık tan mu ha se be ye ve avu kat lı ğa ka-
dar bir çok sek tör in ce len di. Va rı lan so-
nuç lar sa de ce bel li bir plat for mu kul la nan 
mes lek sa hip le rin den yo la çık mış ol sa da 
ba zı gös ter ge ler ge nel leş ti ri le bi lir.

To ron to Üni ver si te si’nden ör güt sel 
dav ra nış do çen ti John Tro uga kos’a gö re, 
bu so nuç lar “geç miş te ener ji ve ve rim li lik 
ala nın da ya pı lan araş tır ma lar da el de edi-
len ler le uyum lu”.

Ör ne ğin, vü cut sa ati rit mi esas alın-
dı ğın da, in san la rın yüz de 75’inin zi hin sel 
ola rak en can lı ol du ğu sa at ler sa bah 9-11 
ara sı.”

Vü cut sa ati, 24 sa at lik gün için de ne 
za man kalk ma mız, ne za man ye mek yi-
yip uyu ma mız ge rek ti ği ni bi ze dik te eden 
rit mi be lir li yor. Araş tır ma lar, vü cut sa ati 
ile uyum lu iş ler de da ha faz la ve rim li lik, 
da ha az yor gun luk ol du ğu nu gös te ri yor. 
NA SA bi le as tro not la rın sağ lık ve ve rim li-
li ği ni ge liş tir mek için vü cut sa ati ni dik ka te 
alı yor. Tro uga kos’a gö re, “Işe ilk baş lan dı-
ğın da in san lar bel li bir sü re yi yer leş mek 
ve e-pos ta la rı na bak mak için kul la nı yor. 
Ça lış tık la rı ko nu üze ri ne yo ğun laş ma la rı 
da bel li bir za man alı yor. Bu ne den le sa bah 
sa at 11 ya pı lan işin ta mam lan ma sı ba kı-
mın dan en ve rim li an ola rak gö rü nü yor.”

Öğ le den son ra 2-3 ara sı ener ji nin düş-
tü ğü sa at ler. “Bir çok böl ge de öğ le den son-
ra uyuk la ma ge le ne ği bu ne den le an la şı lır 
bir şey” di yor Tro uga kos.

EN VERİMLİ OLDUĞUMUZ ZAMAN HANGİSİ?
WhEN ARE WE ThE MOST PRODUCTIVE?

Mer ke zi ca li for nia’da olan Red bo oth ad lı bir pro je yö ne ti mi plat for mu, yüz bin ler ce kul la nı cı dan top la dı ğı ve ri le ri Ka sım ayın da ya yın la dı. 
Bu na gö re, ça lı şan la rın en ve rim li ol du ğu sa at, gün ve ay be lir len di.

California based project management platform has released the data in November, collected from hundreds of thousands of users.  
Data used to detect the most productive hour, day and month of employees.

Zih nin en açık ol du ğu za man
Pe ki gün ve ay ola rak du rum ne? To ron-

to’da ki Qu uen’s Üni ver si te si’nde eko no mist 
Don Drum mond, bu ko nu da ki bul gu la rın zi-
hin sel kes kin lik te göz le nen iniş çı kış lar la 
uyum lu ol du ğu nu söy lü yor.

“In san la rın zi hin sel ve fi zik sel ola rak ta ze 
ol du ğu, ilk iş gü nü ola rak Pa zar te si gün le ri en 
ve rim li gün dür de ne bi lir; bu ve rim li lik haf ta 
için de gi de rek aza lır.”

Yaz ta ti lin den dö nüş son ra sı in san-
lar ta ze len miş ola rak işe baş la dı ğı için son-
ba har ve rim li bir mev sim, Ekim ise en ve-
rim li ay dır. Kı şın gün ler er ken ka rar dı ğı 
için zi hin sel can lı lık ve ruh ha lin de dü şüş 
olur. Drum mond’a gö re, in san la rın en ve-
rim li ol duk la rı gün ve sa at ler sı kı cı top lan-
tı lar la ge çi ril me me li, ça lı şan la ra ya ra tı cı-
lık la rı nı kul la na cak la rı za man ta nın ma lı.  
(BBC Ca pi tal, 4 Ocak 2018)

W hat do we now about our most pro-
ductive time periods in these last days 

of the year? 
California based project management platf-

rom has released the data in November, collec-
ted from hundreds of thousands of users. Data 
used to detect the most productive hour, day 
and month of employees. Data shows October, 
Monday and 11 PM as the most productive times. 
Researchers have analyzed many professions 
including architecture, health, finance and law. 
Although the results are only derived from pro-
fessional owners who use a particular platform, 
some of the indicators can be generalized.

According to John Trougakos, Associate Pro-
fessor of Organizational Behavior at the Univer-
sity of Toronto, these results are “consistent with 
those obtained in past research in energy and 
productivity”.

For example, when the body clock rhythm 
is based on, 75 % of people feel more energetic 
between 9 and 11 am.

The body clock dictates the rhythm that 
determines when to wake up, eat and sleep in 
a period of 24-hours. The research shows that 
there is more efficiency and less fatigue in jobs 
that is compatible with the individual’s body 
clock. Even NASA considers body clocks to imp-
rove the health and efficiency of astronauts. Ac-
cording to Trougakos, “When people first start 
the day, they need a certain period of time to 
settle down and look at their e-mails. It also ta-
kes a certain amount of time to concentrate on 
the subject they are studying. For this reason, 
11 o’clock in the morning seems to be the most 
productive moment in terms of completing the 
work. “

The hours when the energy falls are betwe-
en 2-3 afternoon. Trougakos says, “That’s why 
the tradition of sleeping after lunch in many re-
gions is understandable.”

The time when mind is most clear
What is the situation in terms of day and 

month? Don Drummond, an economist at 
Quuen’s University in Toronto, says the findings 
are consistent with the ups and downs of men-
tal sharpness”Monday is the most productive 
day of the first working day, when people are 
mentally and physically fresh; this efficiency 
gradually decreases over the course of the 
week”.

Autumn is a productive season, and Octo-
ber is the most productive month since people 
start working refreshed after they return from 
summer vacation. In the winter days, mental 
vitality and mood fall because it gets darker 
earlier than the other seasons. According to 
Drummond, the days and hours when people 
are most productive should not be spent in bo-
ring meetings, and they should be given time to 
use their creativity.

(BBC Ca pi tal, 4 January 2018)
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DR. MUSTAFA AYDIN’A  
‘GELECEĞİN EĞİTİMCİSİ’ ÖDÜLÜ

DR. MUSTAFA AYDIN WAS gIVEN FUTURE EDUcATOR AWARD

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Başkanı Dr. 
Mustafa Aydın, guangming Studying Abroad dergisi 

tarafından ‘geleceğin Eğitimcisi’ ödülü verildi

Eurasian Universities Union President Dr. Mustafa Aydin, was 
given Future Educator award by Guangming Studying Abroad 

Avrasya bölgesinde yer alan üniversiteler 
arasındaki eğitim diplomasisini geliş-
tirmek amacıyla İstanbul Aydın Üniver-

sitesi öncülüğünde 2009 yılında kurulan Avras-
ya Üniversiteler Birliğinin (EURAS) başkanlığını 
yürüten İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Çin’in önde 
gelen yayın kuruluşlarından “Guangming Stud-
ying Abroad Magazine” adlı yurt dışı eğitim 
dergisi tarafından, uluslararası eğitime yapmış 
olduğu katkılardan ötürü ‘Geleceğin Eğitimcisi’ 
ödülü verildi.

Ödül şehitlere
Çin’in başkenti Pekin’de, “Geleceğin Eğitim 

Eğilimi” temasıyla gerçekleştirilen ve “Gelece-
ğin Eğitimi” konulu açılış konuşmasını Dr. Mus-
tafa Aydın'ın yaptığı törene, uluslararası eğitime 
tanık olmak, geliştirmek, geleceğini planlamak 
için ulusal konsolosluk çalışanları, endüstri li-
derleri, medya partnerleri, denizaşırı öğrenci ve 
ailelerinden oluşan 400’ü aşkın davetli katıldı. 
Öte yandan Dr. Mustafa Aydın, takdim edilen 
ödülü şehitlere ithaf ettiğini belirtti.

Avrasya Üniversiteler Birliği nedir?
Dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin 

yaşadığı ve birçok açıdan dünyanın gidişatını 
şekillendiren Avrasya coğrafyasında, 2009 yı-
lında İstanbul Aydın Üniversitesi öncülüğünde 
kurulan Avrasya Üniversiteler Birliği, (Eurasi-
an Universities Union-EURAS) bölgede eğitim 
diplomasisini geliştirmeyi ve üniversiteler ile 
diğer yükseköğretim kurumları arasındaki iş 
birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. EURAS bu 
amaçla, başta 2016’dan beri her yıl düzenlenen 
ve 100'den fazla ülkeden 2 binden fazla eğitim 
temsilcisini ağırlayan “Avrasya Yükseköğretim 
Zirvesi” (Eurasia Higher Education Summit-
EURIE) olmak üzere, yükseköğretimle ilgili bir-
çok etkinlik düzenliyor.

ccIEE’de Önemli Temaslar
EURAS Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Çin te-

masları sırasında yine Pekin’de gerçekleştirilen 
China Center for International Educational Exc-
hange (CCIEE) adlı yurt dışı eğitim olanakları 
etkinliğine katılarak temaslarda bulundu. Fuar 
ve paneller dizisinden oluşan etkinlik, uluslara-
rası öğrencilerin Çin’de eğitim alırken yararla-
nabilecekleri olanakları ortaya koyuyor.

Hedefe Birlikte Yürümeliyiz
Üniversitelerin, tüm küresel meseleleri göz 
önünde bulundurarak çözümler üretmesi, 
dünya bilim ve fikir süper liginde yerini alma-
sı gerektiğini söyleyen Dr. Mustafa Aydın, şu 
ifadeleri kullandı: "Ancak bunu üniversiteler 
olarak tek başımıza yapamayız. İlgili tüm ku-
ruluşlar bir araya gelmek ve ortak bir paydada 
buluşarak hedefe birlikte yürümek mecburi-
yetindedirler. Dolayısıyla yükseköğretimde se-
ferberlik ilan etmek zorunluluğundayız. Kendi 
değerlerimize sıkı sıkıya tutunarak, farklı kül-
tür, inanç ve değerlere saygılı bir yaklaşımla, 
birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Bütün hayatını 
gelecek nesillere adamış bir eğitimci olarak ge-
leceğin tüm eğitimcilerine sesleniyorum: Asla 
umutsuzluğa kapılmayın. Yeni fikirlere açık 
olun. Unutmayın ki gelecek, sizin ellerinizde  
kök salacaktır."

‘Katkılarını Örnek Alıyoruz’
Dr. Mustafa Aydın, bu yıl kuruluşunun dör-

düncü yılını kutlayan ve ödül törenini düzen-
leyen Guangming Studying Abroad Magazine 
dergisine de bir ziyaret gerçekleştirerek der-
ginin editörü Iceburing Zhao ile görüştü. Dr. 
Mustafa Aydın ile geçtiğimiz yıl 22-24 Mart 2017 
tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen 
EURIE 2017 zirvesinde bir araya geldiklerini 
ifade eden Zhao, “Kendisiyle EURIE zirvesi ve 
eğitimin küreselleşmesi hakkında yaptığımız 
röportajdan çok etkilenmiştik. Hatta sonrasın-
da İstanbul Aydın Üniversitesi ve EURIE 2017’yi 

konu alan 8 sayfalık bir rapor da hazırladık. Biz 
dergi olarak geçtiğimiz 4 yıl boyunca yurt dışı 
eğitime yoğunlaşmıştık. Şimdi gözümüzü ulus-
lararası eğitime çevirdik. Bu açıdan Dr. Mustafa 
Aydın’ın ‘eğitim diplomasisi’ şeklinde kavram-
laştırdığı uluslararası vizyona ve Avrasya’nın 
ötesinde, Türkiye ile Çin arasındaki yükseköğ-
retimin uluslararasılaşmasına sunduğu katkı-
ları örnek alıyoruz” diye konuştu.

Çin’e Eğitim Diplomasisi Çıkarması
Mustafa Aydın, Pekin temasları sırasında 

başkentin sayılı üniversitelerine de ziyaretler-
de bulundu. İlk olarak Pekin Üniversitesini 

ziyaret eden Dr. Aydın, burada İstan-
bul Aydın Üniversitesi ile Pekin 

Üniversitesi arasında gerçek-
leşecek geniş kapsamlı bir iş 

birliği anlaşması imzaladı. 
Aynı akşam Pekin Üni-
versitesinin farklı depart-
manlarının yöneticileriyle 
bir akşam yemeğinde bir 

araya gelen Dr. Aydın ay-
rıca, Çin Yükseköğretim 

Bakanlığı ile Çin Öğrenci 
Hareketliliği ve Değişim Daire 

Başkanlığından yetkililerle ay-
rıntılı bir toplantı yaptı. Toplantıda 

eğitim diplomasisi alanında daha yoğun 
ve geniş iş birliği kararı alındı.Yine Pekin’de 
yer alan Uluslararası Ekonomi ve İşletme Üni-
versitesi (University of International Business 
and Economics-UIBE) Mütevelli Heyet Başkanı 
ile de bir görüşme gerçekleştiren Dr. Mustafa 
Aydın, Türkiye’nin Çin Büyükelçisi Abdülka-
dir Emin Önen’e de makamında bir nezaket 
ziyaretinde bulundu. Söz konusu temasların 
Türkiye ile Çin arasındaki eğitim diplomasisini 
geliştirmesi ve öğrenci hareketliliğini daha da 
yoğunlaştırması bekleniyor.

P resident of the Board of Trustees of 
Istanbul Aydin University, who is also 
the chairman of the Eurasian Uni-

versity Association (EURAS) Mustafa 
Aydin, was awarded the “Future Educator" prize 
for his contribution to international education by 
“Guangming Studying Abroad Magazine", one of 
the leading broadcasting organizations in Chi-
na. EURAS was established in 2009 under the 
leadership of Istanbul Aydin University in order 
to improve the education diplomacy among the 
universities in the Eurasian region.

Dedicated To Martyrs
Mustafa Aydin made the ope-
ning speech of “Education of 
the Future", which was held 
in Beijing with the theme 
of “Future Education Ten-
dency" and more than 
400 invited guests, inc-
luding national consular 
staff, industry leaders, 
media partners, overseas 
students and their famili-
es, attended the ceremony 
to witness, develop and plan the 
future of international education. 
D.r Mustafa Aydın stated that he dedicated 
this award to our martyrs and their families.

What Is Euras?
The Eurasian Universities Union (Eurasian Uni-
versities Union - EURAS), which was founded 
in 2009 under the leadership of Istanbul Aydin 
University, aims to develop educational diplo-
macy in the region and strengthen cooperation 
between universities and other higher education 
institutions in the geography of Eurasia, where 

nearly two thirds of the world’s population lives 
and shapes the course of the world in many res-
pects. To this end, EURAS organizes many events 
related to higher education, especially the Eura-
sia Higher Education Summit (EURIE), which has 
been held annually since 2016 and hosted more 
than 2 thousands educational representatives 
from more than 100 countries.

Important Contacts in CCIEE
During his China visit, he also made important 
contacts through his participation to the over-
seas educational facilities called CCIEE (China 
Center for International Educational Exchange) 
in Beijing. The event which consists of various 
panels and expos reveals opportunities for inter-
national students to benefit from while studying 
in China.

We Must Walk Towards Our Goal Together
It is necessary for universities to take their pla-
ce in the super league of world science and idea, 
to produce solutions by considering all global 
affairs. But we can’t do this on our own as uni-
versities, every institute needs to come toget-
her and walk together towards this goal. So we 
have to declare mobilization in higher education. 
We must learn to live together with an approach 
that is respectful to different cultures, beliefs and 
values by holding firmly to our own values. As an 
educator dedicated his whole life to future gene-
rations, I address to all the educators of future: 
Never despair. Be open to new ideas. Remember 
that the future will be rooted in your hands.

‘We are following his steps 
 Dr. Mustafa Aydin made a visit to the magazine 
Guangming Studying Abroad Magazine, which 
celebrated its fourth anniversary and organized 
the award ceremony, and interviewed the edi-
tor of the magazine, Iceburing Zhao. Stating that 
they met with Dr. Mustafa Aydin at the EURIE 
2017 summit in Istanbul between 22-24 March 
2017, Zhao 
“We were very impressed by the interview we 
made with him on the EURIE summit and the 
globalization of education. We even prepared 
an 8 page report on Istanbul Aydin University 
and EURIE 2017. We spent four years as a ma-
gazine focusing on education abroad. Now we 
have turned our eyes to international education. 
From this point of view, Mustafa Aydin ‘educati-
on diplomacy’ Eurasia is shaped beyond the in-
ternational vision and conceptualization, higher 
education between Turkey and China, we follow 
the example of the contribution that internatio-
nalization of the offer “.

Education Diplomacy in China
Dr. Mustafa Aydin also visited some of the 
capital’s most important universities during his 
Beijing contacts. First visited the Beijing Uni-
versity. Aydin signed a comprehensive busi-
ness association agreement between Istanbul 
Aydin University and Beijing University. The 
same evening, he met with executives of dif-
ferent departments of Peking University for 
dinner. Aydin also held a detailed meeting with 
the Chinese Higher Education Ministry and offi-
cials from the Chinese Student Movement and 
Exchange Department. The decision of a more 
intensive and broad cooperation in the field of 
educational diploma was taken in the meeting. 
He also held an interview with the President of 
the Board of Trustees of the University of the 
International Business and Economics (UIBE) in 
Beijing. He then paid a courtesy visit to Turkey’s 
Ambassador to China Onen Abdulkadir in his 
office. These meetings are expected to improve 
the education diplomacy between Turkey and 
China, and intensify student mobility.

Bizler için alternatif bir geleceği 
mümkün kılacak tek aracımız ancak 
eğitim olabilir. Ne var ki son on yılda 
ilerleme kaydedilmiş olsa da bugün 

bölgemizdeki çatışma, savaş ve kaoslardan 
en büyük hasarı eğitim sistemi almaktadır. Bu 
durum da bölgede ortak bir gelecek inşa etme 
imkânını zorlaştırmaktadır. Ayrıca, içinde bu-
lunduğumuz küresel konjonktürde 1990’lar-
dan beri güçlü dünya devletleri tek yanlı çı-
karlarını gerçekleştirmek ve tek kutuplu bir 
dünya düzenini tesis etmek uğruna yarattık-
ları sistem bugün dünyaya yeni krizler ve ka-
oslardan başka bir şey vaat edememektedir. 

Eğitim sistemine ulaşmanın zorluğunun 
yanı sıra diğer bir mesele gençlerimize ka-
zandırdığımız becerilerin niteliğiyle ilişkilidir. 
Bizler eğitimi proje tabanlı ve uygulamalı bir 
temel üzerine bina etmeliyiz. Geçmiş yüzyıl-
lardan farklı olarak günümüzde teknolojinin 
yayılma hızı çok daha fazladır. Kabul etmek 
gerekir ki yeni bilgi teknolojileri, siyasal veya 
kültürel sınır tanımamaktadır. Teknoloji, dı-
şarıdan hayatımıza nüfuz eden bir unsur 
olarak bugün mevcut ekonomileri ve eğitim 
sistemlerini gözden geçirmeyi zorlamaktadır. 
Mevcut üretim yapılarını ve insan gücünün ni-
telikleri hızla yenilenmelidir. İnsanı merkeze 
alan bir eğitim anlayışı, bilgi tabanlı ekonomi, 
evrensel yapıların ve akıllı robotların yarattı-
ğı teknolojik dünyaya uyum sağlayacak küre-
sel insanı ortaya çıkarabilir. İslam coğrafyası 
olarak küresel insanı yetiştirmek zorundayız. 
Gençlerimizi küresel dünyanın gerçeklerini 
algılayabilen, dünyadaki her türlü teknolojiyi 
ve bilimsel yenilikleri özümseyebilen birey-
ler olarak yetiştirmek zorundayız. Aksi hâlde, 
coğrafyamızın, ekonomik, sosyal ve siya-
sı bağımsızlığı tehlikeye düşecek demektir.

Bugün, OECD ülkelerinde eğitim gö-
ren üniversite öğrencilerinin yaklaşık yüz-
de 6’sı uluslararası öğrencidir. Uluslararası 
hareketlilik hâlindeki öğrenciler ülkelerin, 
kültürlerin ve medeniyetlerin birbirlerine 
bakan yüzleridir. Güvenilir raporlar göster-
mektedir ki öğrenci hareketliliği geleneksel 

Doğu-Batı ekseninden kaymış ve bugünün 
dünya gerçekliğinde çok boyutlu bir aşa-
maya geçmiştir. Artık küresel dünyada 
eğitimin ve öğrenmenin sınırlarından söz 
etmek mümkün değildir. Eğitimin önün-
den kalkan bu sınırlar yalnızca ülkele-
rin coğrafyalarıyla sınırlı değil, tüm fiziki 
mekânların da sınırlarının kalktığı evrensel 
bir düzlem üzerinde durmaktadır. Bugün-
lerde tıpkı teknoloji gibi bilginin de sınırları 
ve kıtaları aşarak hızla yayıldığına tanıklık 
etmekteyiz. Bu ortam içinde yeni buluşlar 
yapacak ve yeni teknolojiler geliştirecek ku-
rumları oluşturmalı ve bu kurumların üretimi-
ni idâme ettirebilecek nesiller yetiştirmeliyiz.

İster kültürlerarası isterse medeniyetler 
arası ittifak ve ya diyalog olarak adlandıra-
lım, eğitimin küresel çaptaki bu dönüşümü-
nün başlıca amacı ve sonucu çok dinli, çok 
kültürlü bir değer ve eğitim sisteminin müm-
kün olabileceğini göstermektir. Hatırlatmak 
isterim ki bu coğrafyada eğitimin bizzat ken-
disi bir değerdir. Çünkü Doğu coğrafyasında 
ortak medeniyetimiz “İkra” (Oku) emrine ce-
vap olarak hayat bulmuştur. Tarih, bu coğraf-
yada barışa davet üzerine kurulmuş bir kitap 
medeniyetinin yükselişine tanıklık etmiştir. 
Dolayısıyla, bu aziz coğrafyayı yeniden bir 
barış ve istikrar adasına dönüştürmek yine 
bu coğrafyanın insanının elinde olacaktır. Ya-
şadığı toprağa aidiyet duyan insanlar olarak 
barış ve istikrar için çalışmak görevimizdir.

İran gibi tarih boyunca kadim medeni-
yetlerin ve farklı kültürlerin barış ve uyum 
içerisinde bir arada yaşadığı bir coğrafyada 
insanlar, kültürler ve dinler arasında barış 
tesis edildiğinde, sekiz asırdır Batı’yı aydın-
latmış Endülüs İslam medeniyeti, Doğu’yu 
aydınlatan Maveraünnehir medeniyeti ve 
Afrika’yı imar eden İslam medeniyetleri ye-
niden canlanacaktır. İslam dünyasının iki bü-
yük gücü olan İran ve Türkiye’nin her zaman-
kinden daha fazla kenetlenerek tüm dünyaya 
bir barış dersi verdiği bugünlerde, yarınları-
mızın daha refah dolu olacağına ve gençleri-
mizin huzur içinde yaşayacağına inanıyorum.

Dr. Mustafa Aydın

ASYA’DA EĞİTİM, DİYALOG VE 
YENİ İMKâNLAR

NEW OppORTUNITIES, EDUcATION AND DIALOg IN ASIA  

Yıllardan beri ülkeler arasındaki 
sosyal ve ekonomik eşitsizlik 
giderek artmaktadır. Bugün 
yaşanan mevcut düzensizlik 
ve krizler, halklar arasındaki 
etnik ve dini farklılıkları kanlı 
çatışmalara dönüştürmektedir. 
Bunların yanı sıra İslam 
dünyasını derinden etkileyen 
ötekileştirici anlayış İslam 
dünyasının kültürel çeşitliliğini 
altüst ederek coğrafyamızda da 
krizler üretmektedir

T he social and economic inequality bet-
ween countries are gradually increa-

sing over the years. Disarray and crises 
we have in the world today are trans-

forming ethnic and religious differences among 
people into bloody conflicts. In addition to these, 
the otherizing concept which deeply affects the 
Islamic world is creating crises in our geography 
by upsetting the cultural diversity of the Islamic 
world. Education is the only thing that makes an 
alternative future possible for us. Although prog-
ress has been made in the last decade, today our 
education system is receiving the the greatest 
damage from war and chaos in our region. And 
this situation makes it harder to build a common 
future in the region. Also, in the global conjunc-
ture we are in, the system that is created by the 
powerful world states since the 1990s in order to 
realize their one-sided interests and establish a 
unipolar world, can not promise anything new to 
the world today than new crises and chaos.

In addition to the difficulty of accessing the 
education system, another issue is related to the 
quality of the skills we bring to our youth. We 
should be building education on a project-based 
and practical basis. Unlike the past centuries, 
the rate of spread of technology today is much 
higher. Admittedly, new information technologi-
es do not recognize political or cultural bounda-
ries. Technology, as an element that penetrates 
into our lives from the outside, forces us to look 
at current economy and education systems. The 
existing production structures and the qualiti-
es of human power must be renewed swiftly. A 
sense of education that centers people can reve-
al global individuals who will adapt to the tech-
nological world created by knowledge-based 
economy, universal structures and intelligent 
robots. 

We need to train these global individuals as 
the Islamic geography. We need to educate our 
youth as individuals who are able to perceive the 
realities of the global world and absorb all kinds 
of technological and scientific innovations. Ot-
herwise the economical, social and political in-
dependence of our geography will be in danger. 

We need to educate our 
youth as individuals who 
are able to perceive the 
realities of the global world 
and absorb all kinds of 
technological and scientific 
innovations. Otherwise 
the economical, social and 
political independence of our 
geography will be in danger. 

Today, about 6% of the students studying in OECD 
countries are international students. Students in 
international mobility, are the faces of countries, 
cultures and civilizations facing each other. Reli-
able reports show that student mobility has shif-
ted from the traditional East-West axis and has 
moved into a multidimensional stage in today’s 
world reality. It is no longer possible to talk about 
the boundaries of education and learning in the 
global world. It is no longer possible to talk about 
the boundaries of education and learning in the 
global world. Today, we are witnessing the spre-
ad of information, such as technology, beyond 
the borders and continents. We must create ins-
titutions that will make new breakthroughs in 
this environment and develop new technologi-
es, and we must also raise generations that will 
enable the production of these institutions.

Whether we call it intercultural or inter-ci-
vilizational alliance or dialogue, the main objec-
tive and the result of this global transformation 
of education is that multilevel, multicultural va-
lues and educational systems are possible. I wo-
uld like to remind you that the education itself is 
a value in this geography. Because the common 
civilization in the east have been born as a result 
of the “read (İkra in Arabic)". History witnessed 
the rising of a civilization founded on an invita-
tion to peace, in this geography. So, turning this 
holy geography back into an island of peace and 
stability will again be in the hands of the people 
of this geography. It is our duty to work for pea-
ce and stability as people who feel they belong to 
these lands. the Islamic civilization of Andalusia 
illuminated the West for eight centuries, the ci-
vilization of the Maverana, which illuminated the 
East, and the Islamic civilizations that built Afri-
ca, will revive again. That is once peace between 
the people, cultures and religions is reestablis-
hed in Iran; a geographical region where history 
and civilization coexist in peace and harmony 
throughout history. In these days that the Islamic 
world’s two great powers Iran and Turkey are gi-
ving a lesson of peace by getting more engaging 
than ever I believe that our future will be more 
prosperous and that our youth will live in peace.
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İnternetin ge li şi mi nin 
ya şan dı ğı son yıl lar da 
çok-pay daş lı yö ne ti şim, 
İnternetin ça lış tı rıl ma sı na 
yar dım cı olan ve ge liş me si ni 
te min eden le rin ih ti yaç la rı na 
uyum sağ la mış tır. 
Ye ni ka tı lım cı la rı eğit mek 
su re tiy le bu sü re ce ka tı lı mın 
ge liş ti ril me si, ka lı cı lı ğı nı 
des tek le mek te ve ka tı lım cı la ra 
söz ko nu su mo del kap sa mın da 
ça lış mak üze re araç lar 
sağ la mak ta dır. Özel sek tör ve 
si vil top lu mun İnternet 
yö ne ti şi mi ne ka tı lı mı, ABD’yi 
et ki li ha le ge tir mek te. 

In recent years, when the 
development of the Internet 
has been experiencing, 
multi-stakeholder governance 
has adapted to the needs of 
those who are helping to operate 
the Internet and ensuring its 
development. The development 
of the participation in this 
process by training new entrants 
supports its permanence 
and provides entrants with 
tools to work within the model. 
The participation of the private 
sector and the civil society in 
Internet governance makes the 
US effective.

Megan Stifel* / CFR

çok paydaşlı yönetişim

İNTERNETİN YÖNETİMİNDE ABD’NİN 
LİDERLİĞİNİN SÜRDÜRÜLMESİ

MULTI-STAKEhOLDER GOVERNANCE
SUSTAININg US LEADERSHIp ON INTERNET MANAgEMENT

İn ter net’te isim len dir me ve ad res sis te mi ni 
yak la şık yir mi yıl de net le dik ten son ra ABD 
hü kü me ti bu so rum lu lu ğu 2016 yı lı Ekim 
ayın da en düs tri, si vil top lum ve hü kü met 

pay daş la rın dan olu şan bir koa lis yo na dev ret-
ti. ABD yük se len ül ke le re yö ne lik İnternetin 
yö ne ti min de güç lü bir özel sek tör ka tı lı mı ta-
ah hü dü gös ter me ro lün den vaz geç ti. Bu adım, 
en düs tri ve ben zer dü şü nen hü kü met ler den 
güç lü bir des tek al dı; an cak Do nald J. Trump 
gi bi ba zı po li ti ka ya pı cı lar, ABD Baş kan lı ğı için 
ya rı şır lar ken, söz ko nu su açık la ma yı, bu za-
ma na dek ya ra tıl mış en önem li ile ti şim araç la-
rı üze rin de doğ ru dan de ne ti min dü şün ce siz ce 
kay be dil me si ola rak ni te len dir di. 

Bu geçiş sü re ci ge ri dö nü le mez ni te lik te 
ol du ğu için, ABD’nin ye ni ku rum sal ve si ya si 
gerçek lik le re ya nıt ver me si ve İnternet yö-
ne ti şi mi üze rin de ki et ki si ni sür dür me nin al-
ter na tif yol la rı nı bul ma sı ge rek mek te dir. ABD 
hü kü me ti bu nu İnternetin gü ve ni lir li ği ve da-
ya nık lı lı ğı nı güç len dir mek üze re en düs tri ile 
iş bir li ği yap mak su re tiy le gerçek leş tir me li dir. 
Bu nu da, ya ban cı hü kü met le rin mev cut yö-
ne ti şim yak la şı mı nı sor gu la ma sı na izin ve ren 
za fi yet ler le ba şa çı ka rak gerçek leş ti re bi lir. 
Ay rı ca, yük se len İnternet pi ya sa la rın da li der-
le ri güç len di rip eğit me ye dö nük ça ba la rı da 
ar tır ma lı dır.  

Ar ka plan Bil gisi
İnternet Tah sis li Sa yı lar Ku ru mu (IA NA) 

ola rak bi li nen bir di zi tek nik gi ri şim; İnternetin 
ça lış ma sı nı sağ lı yor. ABD hü kü me ti, 2000 yı-
lın dan iti ba ren IA NA’nın iş lev le ri ni özel leş tir-
me ye yö nel di. Ama cı, ABD’nin fi nan se et ti ği 
araş tır ma an laş ma la rı, bi rey ler ve on lar dan 
so rum lu şir ket le rin ıvır zı vı rın dan on la rı so-
rum lu tut mak ve bu nu bir dü ze ne koy mak idi. 

An cak, hü kü met il gi li müh le ti kaçır dı ve ABD 
hü kü met ku ru mu olan Ulu sal Te le ko mü ni-
kas yon ve Bil gi len dir me Ida re si NTIA, İnternet 
Tah sis li Sa yı lar ve Isim ler Ku ru mu ICANN ile 
IA NA’nın iş lev le ri nin uy gu lan ma sı için söz-
leş me im za la dı. Söz leş me, ABD hü kü me ti nin 
İnternet’i kon trol et ti ği yö nün de bir ka nı do-
ğur du. 

Söz ko nu su al gı, ba zı teh li ke li de ği şik lik-
le rin de baş la ma sı na yol aç tı; İnternet yö ne-
ti şi mi ne da ir gö rüş le ri iki fark lı gru ba böl dü. 
Ba tı lı hü kü met ler ve özel sek tö rün ön cü lü-
ğün de ki ilk grup; İnternet’in çok-pay daş lı bir 
yak la şım la yö ne til me si ge rek ti ği ni ile ri sü-
rer ken; iş çev re si, ka mu çı kar grup la rı, tek nik 
uz man lar ve hü kü met ler gi bi pay daş la rı, uz-
la şı te mel li bir ka rar al ma sü re cin de bir ara-
ya ge tir di. Rus ya ve Çin’in li der li ğin de ki di ğer 
grup ise, İnternet’in yö ne til me si ko nu sun da 
hü kü met ler-ara sı bir yak la şım öner di ve bu-
na gö re ulu sal hü kü met ler, çev ri miçi dü zey de 
baş lı ca ka rar alı cı lar ola cak tı. Hü kü met le ra ra-
sı bir yak la şı mın de za van taj la rı ise baş ka yer-
ler de ta rif edil di: dur gun sey re den ino vas yon, 
kı sıt lan mış ifa de öz gür lü ğü, aza lan müş te rek 
ça lış ma ye te ne ği bun lar dan sa de ce bir kaçı. 
Her ne ka dar ABD her da im çok-pay daş lı bir 
yak la şı mı des tek le miş ol sa da,  geçiş dö ne mi-
ni tam ola rak uy gu la ya ma dı ğı için IA NA’nın 
iş lev le ri, ta nı tım ça ba la rı nı ze de le di ve hü kü-
met ler-ara sı bir yak la şı ma yö ne lik ar gü man-
la rı bes le di. 

2012 ve 2013 yıl la rın da ya şa nan birçok 
ge liş me, ABD’nin IA NA iş lev le riy le iliş ki si ni 
ye ni den de ğer len dir me si ne yol aç tı. 2012 yı-
lın da ABD, bir BM ku ru mu yo luy la İnternet’in 
hü kü met ta ra fın dan ar tan şe kil de kon tro lü ne 
yol aça ca ğı en di şe siy le bir ant laş ma yı im za-
la ma yı red det ti. Bu nun ne ti ce sin de im za cı-

lar ABD’yi iki yüz lü lük le suç la dı lar; ABD’nin 
İnternet ko nu sun da ka rar al ma ya da ir hak sız 
bir avan ta jı ol du ğu nu ile ri sür dü ler. Da ha sı, 
2013 yı lın da Ed ward Snow den’in ABD is tih ba-
rat prog ram la rı na da ir if şa atı, di ğer ül ke le rin, 
ABD’nin is tih ba rat ama cıy la İnternet tra fi ği nin 
bir oda ğı ola rak sa hip ol du ğu ay rı ca lık lı ko nu-
mu nu kul lan dı ğı nı ile ri sür me le ri ne yol aç tı. 

Bu ge liş me le rin ar dın dan, ABD hü kü me ti-
nin IA NA iş lev le ri ne mü da ha le si ni de ğiş tir me-
ye yö ne lik bir di zi çağ rı gün de me gel di. 2014 
yı lı Mart ayın da NTIA, IA NA iş lev le ri ni iz le me-
sin de bir in ti kal yap ma ni ye ti ol du ğu nu açık-
la dı. NTIA, ICANN’dan bir in ti kal tek li fi ge liş tir-
me le ri için İnternet pay daş la rı nı top la ma la rı nı 
ta lep et ti. Bu, hü kü met-te mel li bir çö züm ile 
ABD’nin ro lü nü de ğiş tir me ye cek ti. Çok-pay-
daş lı yak la şı mın des tekçi le ri bu açık la ma-
yı der hal mem nu ni yet le kar şı la dı lar. In ti kal 
sü re ci ne ül ke için de kar şı çı kan lar; ABD’nin 
ida re sin den fe ra gat edil me si nin oto ri ter hü-
kü met le re kon tro lü ele al ma la rı için bir fır sat 
do ğu ra ca ğı ko nu sun da en di şe le ri ni di le ge tir-
di ler. ABD’nin doğ ru dan de ne ti mi nin ol ma dı ğı 
du rum lar da bu hü kü met le rin İnternet yö ne ti-
şi mi me se le si ni doğ ru dan Bir leş miş Mil let ler’in 
ala nı na ta şı mak üze re ça lı şa cak la rı nı ile ri sür-
dü ler. Mev zu at ve ih ti laf lar ABD’nin ay rı ca-
lık lı po zis yo nun dan vaz geç me ye ce ği al gı sı nı 
güç len dir di. Iki yıl sü ren is ti şa re le rin ar dın dan 
ICANN’ın top la dı ğı grup, NTIA’nın kri ter le ri-
ni kar şı la yan bir in ti kal öne ri si ha zır la dı. 2016 
yı lı Ekim ayın da NTIA’nın IA NA iş lev le ri ne da ir 
söz leş me si nin müh le ti do lun ca, ABD’nin doğ-
ru dan yön len dir me si nin bu lun ma dı ğı ye ni bir 
İnternet yö ne ti şi mi ça ğı baş la dı. 

Çok pay daş lı Yö ne tişime Yö ne lik Zor luk lar
Re for me edil miş çok-pay daş lı İnternet 

yö ne ti şi mi yak la şı mı nın önün de önem li zor-
luk lar bu lu nu yor. Si ber suç la rın so fis ti kas-
yo nu art ma ya de vam edi yor – tıp kı dev let ler 
ta ra fın dan nü fuz sağ la mak, iş le yi şi ni dur dur-
mak ve ca sus luk yap mak ama cıy la bil gi sa yar 
sal dı rı la rı nın kul la nıl ma sı gi bi. 2016 yı lı Ekim 
ayın da, kim li ği tes pit edi le me yen ki şi ler, bin-
ler ce gü ven siz ci ha zı kul la na rak kap sam lı bir 
sal dı rı gerçek leş tir miş ve birçok kul la nı cı nın 
Twit ter, Ama zon ve di ğer bü yük web si te le re 
eri şi mi ni sı nır lan dır mış tır. 

Bu tür ar tan teh dit ler ve di ğer tek nik za-
fi yet ler de ne tim siz bı ra kıl dık la rın da İnternet’i 

fel ce uğ ra ta bi lir. Kal kın mak ta olan eko no-
mi ler şim di ler de bu zor luk lar la ba şa çık ma ya 
ye ni ye ni baş lı yor lar; ke za İnternet kul la nan 
va tan daş sa yı la rı gi de rek ar tı yor. Şa yet çok-
pay daş lı mo del si ber suç la ra im kan ve ren za-
fi yet le ri çöz me de et ki siz gö rü lür se ve ya bu 
ko nu ya ta ma men yü zey sel yak la şır sa, kal-
kın ma olan eko no mi ler bu nun meş ru iye ti ni 
sor gu la yıp çok-ta raf lı bir sis tem da hi lin de ya-
nıt lar ara ya bi lir. 

Bu na ek ola rak, bir ço ğu ken di sı nır la-
rı içe ri sin de İnternet fa ali ye ti ni de net le me ye 
dö nük ça ba la rı nı ar tır mış olan oto ri ter hü kü-
met ler de çok-pay daş lı yö ne ti şim mo del le-
ri ne kar şı çık ma ya de vam et mek te dir ler. Bu 
ül ke ler, dev let-mer kez li bir yö ne ti şim yak la-
şı mı nı teş vik et me si en ola sı gö rü nen çok-ta-
raf lı ve di ğer stan dart ku rum la rı nı seçe cek tir. 
İnternete bağ lı tüm araç la rın ka ta log lan dı rıl-
ma sı na yö ne lik tek nik bir stan dart ya rat ma ya 
dö nük son ça ba lar ba şa rı sız lı ğa uğ ra dı; an cak 
Rus ya, Çin ve di ğer ül ke le rin ino vas yo nu en-
gel le ye bi le cek tür den di ğer stan dart la rı teş-
vik et mek üze re ye ni fır sat lar bul ma la rı bek-
le ne bi lir. 

Baş kan Do nald Trump Ulu sal Gü ven lik 
Stra te ji si’ni açık la dı. Baş kan gö re ve 
gel me sin den bu ya na geçen 11 ay içe-

ri sin de ha zır la nan stra te ji bel ge si nin tüm 
ka bi ne üye le rin ce onay lan dı ğı nı söy le di. 
Stra te ji bel ge si, Trump’ın seçim va adi olan 
“Ön ce Ame ri ka” pren si bin den ha re ket le 
dört te mel un su ra da ya nı yor. Bu se bep le 
de Baş kan Trump söz le ri ne “ Ame ri ka ge ri 
ge li yor, Ame ri ka güç lü şe kil de ge ri ge li yor” 
ifa de le riy le baş la dı. Trump, ko nuş ma sın da 
bu il ke le ri açık la ma dan ön ce geç miş ABD 
yö ne tim le ri ni Ame ri kan hal kı nın çı kar la rı-
nı tam ola rak ko ru ma mak la suç la dı. Trans 
Pa si fik An laş ma sı ve Pa ris Ik lim An laş ma sı 
gi bi Ame ri ka’nın çı ka rı na ol ma yan an laş-
ma lar dan bu ne den le yö ne ti mi nin çe kil me 
ka ra rı al dı ğı nı söy le di.

Trump’ın ulu sal gü ven lik stra te ji si nin 
dört te mel ön ce li ğe da ya nı yor: Bun lar “ül ke 
sa vun ma sı, Ame ri ka’nın re fa hı nın ko ru nup 
güç len di ril me si, güç kul la na rak ba rı şı sür-
dür mek ve Ame ri ka’nın nü fu zu nu art tır-
mak.”

Çin ve Rus ya’yı Ame ri ka’nın önem li ve 
sı kı iki ra ki bi ola rak ni te len dir di. Baş kan 
Trump iki ül ke nin de he def e ri ne bağ lı lık la-
rı ko nu sun da ka rar lı ol duk la rı nı ama ben-
zer şe kil de Ame ri ka’nın da ken di he def e ri-
ne bağ lı lı ğı nı vur gu la dı. Trump, iki ül ke nin 
de dün ya sah ne sin de Ame ri ka’nın sa vun-
du ğu de ğer ler le, et ki si ve zen gin li ği ile cid di 
bir mü ca de le içe ri sin de ol duk la rı nı be lirt ti.

Trump yi ne de Ame ri ka’nın Rus ya, Çin 
ve di ğer ül ke ler le iliş ki ler kur ma ya, iş bir-
lik le ri yap ma ya de vam ede ce ği ni an cak 
atı la cak tüm bu adım lar da ön ce Ame ri-
ka’nın çı kar la rı nı ön pla na ko ya cak la rı-
nı söy le di. Ko nu ulu sal gü ven lik ti an cak 
Baş kan Do nald Trump uzun ca bir sü re dir 
tar tış ma ko nu su olan ve özel yet ki li sav cı 
Ro bert Mu el ler ve Se na to is tih ba rat Ko mis-
yo nu ta ra fın dan hak kın da so ruş tur ma-

TRUMP ULUSAL GÜVENLİK STRATEjİ BELGESİNİ AçIKLADI
TRUMP ANNOUNCES NATIONAL SECURITY STRATEGY DOCUMENT

lar sür dü rü len Rus ya’nın Ame ri ka seçim le ri ne 
mü da ha le et ti ği id di ala rı na de ğin me di. An cak 
Baş kan Trump ko nuş ma sın da de ğin me miş 
ol sa da yak la şık 70 say fa lık Ulu sal Gü ven lik 
Bel ge si içe ri sin de “Rus ya gi bi ba zı ak tör ler bil-
gi tek no lo ji le riy le bağ lan tı lı araç la rı de mok-
ra si le rin meş ru iyet le ri ne za rar ver mek için 
kul lan mak ta lar” ifa de si yer al dı. Iran’la va rı-
lan nük le er an laş ma yı bir kez da ha eleş ti ren 
Trump, Ku zey Ko re teh di di nin gö zar dı edil di ği ni 
de söy le di. Trump, ulu sal gü ven lik stra te ji si nin 

Ame ri kan eko no mi si ni de gü ven ce al tı-
na al ma yı he def e di ği ni söy le di. Pa-

kis tan’dan, te rö riz me kar şı da ha 
faz la ön lem al ma sı nı is te yen 

Trump, Was hing ton’un da 
Ku zey Ko re so ru nuy la ba şa 

çık mak tan baş ka ça re si 
ol ma dı ğı nı di le ge tir di.

Was hing ton’da, Po-
licy Exc han ge'de yaptığı 
konuşmasında McMas-

ter’in Tür ki ye’ye yö ne-
lik de ğer len dir me le ri ise 

An ka ra’nın tep ki si ne yol 
aç mış tı. Ulu sal Gü ven lik 

Da nış ma nı, Baş kan Trump’ın 
bu gün kü ko nuş ma sı na da ir 

ön bil gi ler ver di ği açık la ma sın da 
Rus ya’nın, “ku tup laş ma oluş tu ra cak 

so fis ti ke pro pa gan daları” gi bi ye ni dö nem sa-
vaş tek nik le riy le Ame ri ka’yı teh dit et ti ği ne de 
işa ret et ti. An cak, McMas ter, bu nok ta da, Rus-
ya’nın Ame ri kan seçim le ri ne mü da ha le et me-
si ne de ğin me di. McMas ter, Çin’in “eko no mik 
sal dır gan lı ğı nın” da yüz mil yon lar ca in sa nın 
yok sul luk tan çık ma sı nı sağ la yan ik ti sa di dü-
ze ni teh dit et ti ği ni söy le di ve bu iki ül ke ye kar şı 
“re ka betçi an gaj man la” mü ca de le edil me si ge-
rek ti ği ni vur gu la dı. Ulu sal Gü ven lik Da nış ma-
nı, ti ca ret an laş ma la rı nın ye ni den mü za ke re ye 
açıl ma sı nın da Ame ri ka’nın ye ni Ulu sal Gü ven-
lik Stra te ji si’nin parça sı ola bi le ce ği ni vur gu la dı.

P resident Donald Trump announced the 
National Security Strategy. President 
said that the strategy document pre-

pared within the last 11 months since the 
election was approved by all cabinet members. 

The strategy document is based on four key 
elements of Trump’s election campaign, “First 
America" principle. For this reason, President 
Trump began with the words “America is coming 
back, America is coming back strongIn his spe-
ech, Trump accused past US administrations 
of not fully protecting the interests of 
the American people before dec-
laring these principles. He said 
that his administration’s de-
cision to withdraw from 
Trans-Pacific Agreement 
and the Paris Climate Tre-
aty, because such agree-
ments are not in the inte-
rests of the United States.

Trump’s national se-
curity strategy is based 
on four key priorities: The-
se are “country’s defense, 
preserving and strengthening 
the prosperity of America, sus-
taining peace using force and incre-
asing America’s population."

He stated China and Russia as two most im-
portant and tight competitors of the US. 

President Trump emphasized that both co-
untries are committed to their commitment to 
their goals, but likewise America is also commit-
ted to its own goals. Trump said the two countri-
es are in a serious fight against America’s values, 
influence and wealth on the world scene.

Trump said that nevertheless America will 
continue to cooperate with Russia, China and ot-
her countries, but will put America’s interests at 
the forefront of all steps. 

The topic was National Security, but Pre-
sident Donald Trump did not mention the al-
legations that Russia, which has been under 
investigation by special prosecutor Robert 
Mueller and the Senate Intelligence Commis-
sion, interfered with US elections. However, 
even though President Trump did not men-
tion it in his speech, within the nearly 70-
page National Security Document, there was 
this statement: “some actors, such as Russia, 
took advantage of tools related to information 
technology to harm the legitimacy of democ-
racy.” Once again criticizing the nuclear ag-
reement reached with Iran, Trump also said 
that North Korea threat was being ignored. He 
also said the national security strategy aims 
to secure the American economy. President 
Trump, who asked Pakistan to take more pre-
cautions against terrorism, also stated that 
Washington was no other choice than to deal 
with North Korea.

McMaster’s considerations towards Tur-
key in his speech he made in Po licy Exc han-
ge, Was hing ton caused eyebrows to raise in 
Ankara. The National Security Advisor expla-
ined that Russia is threatening America with 
new-term war techniques such as “sophis-
ticated propaganda that would create pola-
rization”, in his speech which also included 
preliminary information on President Donald 
Trump’s speech. But McMaster did not menti-
on about Russia’s interference in the US elec-
tions. McMaster said China’s “economic agg-
ression” threatens the economic order that 
led to hundreds of millions of people getting 
out of poverty, and stressed the need to fight 
“competitive engagement” against these 
two countries. The National Security Advisor 
emphasized that re-negotiating trade agre-
ements could also be part of America’s new 
National Security Strategy.

After nearly twenty years of controlling 
the naming and the addressing system 
on the Internet, the US government 
transferred this responsibility to a co-

alition of industrial, civil society and government 
stakeholders in October 2016. The US has given up 
its role of showing a strong commitment to private 
sector participation in Internet management for 
rising countries. This step received strong sup-
port from the industry and the similar-minded 
governments; but some policy makers such as 
Donald J. Trump while competing for the US pre-
sidency described it as inconsiderate loss of direct 
control over the most important communications 
tools ever created. Since this transition process is 
irreversible, it is necessary for the United States to 
respond to the new institutional and political re-
alities and find alternative ways of sustaining the 
impact on Internet governance. The US govern-
ment should do this by cooperating with the in-
dustry to strengthen the reliability and durability 
of the Internet. This can be done by dealing with 
the weaknesses that allow foreign governments 
to question the current governance approach. It 
should also increase efforts to strengthen and 
train leaders in emerging Internet markets.

Background Information
A number of technical initiatives known as 

the Internet Assigned Numbers Authority (IANA) 
makes the Internet work. Since 2000, the US go-
vernment has sought to privatize the functions of 
IANA. The aim was to keep them responsible from 
US-funded research agreements, the individuals 
and the jarring of the companies responsible for 
them and to regularize it. However, the govern-
ment has missed the relevant deadline and the US 
government agency, National Telecommunicati-
ons and Information Administration (NTIA), has 
signed a contract for the implementation of the 
functions of IANA with the Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers (ICANN). The 
agreement gave rise to the belief that the US go-

vernment is controlling the Internet. The percepti-
on has also led to the beginning of some dangero-
us changes; the opinions on Internet governance 
were divided into two different groups. While the 
first group under the leadership of Western go-
vernments and private sector was advocating 
that the Internet should be governed by a mul-
ti-stakeholder approach, it brought stakeholders 
such as business environment, public interest 
groups, technical experts and governments to-
gether in a consensual decision making process. 
The other group led by Russia and China proposed 
an intergovernmental approach to Internet go-
vernance and accordingly national governments 
would be the main decision-makers at the online 
level. The disadvantages of the intergovernmental 
approach have been described elsewhere: stag-
nant innovation, limited freedom of expression, 
and reduced cooperative work are just a few of 
them. Although the United States has supported 
a multi-stakeholder approach, since they couldn’t 
fully implement the transition period, the IANA’s 
functions have damaged the publicity efforts and 
led to arguments for an intergovernmental appro-
ach. Many developments in 2012 and 2013 led the 
US to reassess its relationship with IANA functi-
ons. In 2012, the US refused to sign an agreement, 
worried about increased control of the Internet by 
the government through a UN agency. As a result, 
the signers accused the United States of being 
hypocrite; they claimed the United States has an 
unfair advantage in making decisions about the 
Internet. What’s more, in 2013, Edward Snowden’s 
disclosure of US intelligence programs led other 
countries to claim that the United States used its 
privileged position as a center of the internet traf-
fic for intelligence purposes.

Following these developments, there has 
been a series of calls for the US government to 
change its intervention in IANA functions. In 
March 2014, NTIA announced that it intends to 
take over the functions of IANA. NTIA requested 
ICANN to gather together its Internet stakeholders 

to develop an offer. This would not change the US 
role with a government-based solution. The sup-
porters of the multi-stakeholder approach welco-
med this take-over statement immediately. Those 
who opposed to the take-over process in the co-
untry voiced their concern that the waiving of the 
US administration would create an opportunity 
for the authoritarian governments to take control. 
In the absence of direct US control, they asserted 
that these governments would work to bring the 
Internet governance issue directly to the United 
Nations. Legislations and disputes strengthened 
the perception that the United States would not 
give up its privileged position. After two years of 
consultations, ICANN’s group prepared a propo-
sal to meet NTIA’s criteria. In October 2016, when 
NTIA’s contract on IANA functions was expired, a 
new era of Internet governance with no direct di-
rective from the United States began.

Challenges For Multı-Stakeholders 
Govarnance 

There are significant challenges ahead of the 
reformed multi-stakeholder Internet governance 
approach. The sophistication of cybercrime con-
tinues to increase - just as states use computer 
attacks to penetrate, stop operations and spy. In 

October of 2016, unidentified people carried out a 
comprehensive attack using thousands of inse-
cure devices, limiting the access of many users to 
Twitter, Amazon and other major web sites. Such 
increasing threats and other technical weaknes-
ses can cause the Internet to fail if left unchecked. 
Since the number of the citizens using the Inter-
net is increasing, the emerging economies are just 
beginning to deal with these challenges now. If the 
multi-stakeholder model is ineffective at solving 
the weaknesses that allow cybercrime, or if it is 
completely superficial to this problem, then de-
veloping economies may question its legitimacy 
and seek answers within a multi-sided system. In 
addition, many of the authoritarian governments 
have increased their efforts to monitor Internet 
activity within their borders continue to oppose 
multi-stakeholder governance models. These co-
untries will choose the multilateral and the other 
standard bodies which are the most likely to en-
courage a state-centered governance approach. 
Recent efforts to create a technical standard for 
the cataloging of all tools connected to the Inter-
net have been unsuccessful; but Russia, China 
and other countries could be expected to find new 
opportunities to promote other standards that co-
uld prevent innovation. 
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İAÜ’LÜ şAMPİYON SPORCULAR 
AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ OLDU!

IAU’S cHAMpION ATHLETES ARE THE BEST IN EUROpE!

Avrupa çapında üniversitelerara-
sı spor müsabakalarını organize 
eden Avrupa Üniversite Sporları 
Birliğinin (European University 

Sports Association-EUSA) 2017 yılında dü-
zenlediği yarışma sonuçlarına göre İstanbul 
Aydın Üniversitesi, “Avrupa’nın En İyi Üni-
versitesi” oldu. Üç ayrı branş ve altı ayrı kate-
goride, bireysel ve takım halinde ulaşılan iki 
şampiyonluk, bir ikincilik, dört üçüncülük ve 
iki dördüncülükle Avrupa’nın zirvesine çıkan 
üniversitenin bu başarısı, Türkiye üniversite 
sporları tarihinde ilk olma özelliğini taşıyor.

Yurt İçindeki Başarı Avrupa’da Zirveyi 
getirdi

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki 
spor takımları, 2017 yılı içinde Türkiye çapın-
da düzenlenen, Türkiye Üniversite Sporları 
Federasyonu (TÜSF) bünyesinde gerçekleş-
tirilen müsabakalarda kazandıkları büyük 
başarılarla adeta Avrupa’da gelecek zirvenin 
haberini önceden vermiş oldu. İAÜ ekipleri 
2017 yılı içerisinde yurt içinde gerçekleştiri-
len müsabakalarda, ferdi ve takım kategori-
lerinde 5 birincilik, 7 ikincilik 4 de üçüncü-
lük kupasını müzesine götürdü. İAÜ ekipleri 
ayrıca 8 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalya 
alarak, toplamda 28 madalyayla TÜSF’de ya-
rışan 147 üniversite arasında 26’ncı oldu.

Ödül Töreni Nisan'da Madrid’de Yapılacak
Avrupa’nın dört bir yanından 73 üniver-

sitenin katıldığı müsabakalara, çeşitli branş-
larda yarışan toplam 40 sporcudan oluşan 
dev bir ekiple iştirak eden İAÜ’ye “Avrupa’nın 
En İyi Üniversitesi” ödülü, 12-14 Nisan’da 
İspanya'nın Madrid kentinde gerçekleşecek 
olan gala töreninde takdim edilecek.

“Bütün Türkiye’nin Başarısı”
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli 

Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, konuy-
la ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: 
“İstanbul Aydın Üniversitesi olarak bugüne 
değin kaliteli eğitim ve akademik başarılar 
kadar sportif alanlardaki başarılarla da öne 
çıkan bireyler yetiştirmeyi amaçladık. Yük-
seköğretimle ilgili birçok alanda Türkiye’nin 
lider üniversitelerinden biriyiz. Spor da bu 
alanlardan biri. İstanbul Aydın Üniversitesi 
olarak kuruluşumuzdan bugüne öğrenci-
lerimizin spora ve sanata olan ilgisini üst 
seviyelerde tutmayı hedefliyoruz. Öğrenci-
lerimizi bu alanlarda yüreklendirmek adına 
da yüzde 100’e varan burs imkanları sunu-
yoruz. Bu girişimlerimizin ulaştığı başarı-
yı bugün gurur ve mutluluk içinde görüyoruz. 
Avrupa Üniversite Sporları Birliğinin (EUSA) 
bizi Avrupa’nın en başarılı üniversitesi seçmesi 
bizim olduğu kadar Türkiye’nin başarısıdır. Bizi 
bu ödüle taşıyan genç sporcularımızı candan 
tebrik ediyorum.”

“Sporda Türkiye’de İlkleri Başarıyoruz”
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Yadigâr İzmirli ise, “Sporu ve sporcuları sı-
nırsız destekleyen üniversitemiz, bugüne ka-
dar, aralarında 2016 yılında İAÜ Tenis Kadın 
Takımı’nın elde ettiği ve Türkiye için ‘ilk’ sayı-
labilecek Avrupa şampiyonluğu gibi sonuçların 
da olduğu pek çok sportif başarılara imza at-
mıştır. EUSA tarafından Avrupa’da 2017 yılının 
en iyi üniversitesi olarak ödüllendirilmemiz 
de yine üniversitelerimiz ve ülkemiz için bir 
ilk olarak Türkiye üniversite sporları tarihinde 
yerini alacaktır. Bu noktada hemen ifade et-
mek isterim ki, bütün bu başarılar bizim için 
asla sürpriz değildir. Sporcularımıza verdiğimiz 
desteğin ve sporcularımızın emeğinin, inancı-
nın ve azminin ürünüdür” ifadelerini kullandı.

Avrupa Üniversite Sporları Birliğinin verilerine göre 2017 yılında Avrupa’nın 
en iyisi İstanbul Aydın Üniversitesi oldu

According to data of European University Sport Association, 2017’s the best 
university in Europe is Istanbul Aydin University

“geleceğin Dünya ve Olimpiyat şampiyonları”
İstanbul Aydın Üniversitesi takımlarının 

kazandığı başarının öncelikle Türkiye’nin, 
yani tüm 80 milyonun başarısı olduğunu ifade 
eden İAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Öz-
yılmaz, “Böyle bir başarıyı ülkemize kazandır-
mış bir üniversite olarak bizim mutluluğumuz 
ise iki kat fazladır. Ancak bu noktadan sonra 
artık öğrencilerimize Avrupa şampiyonlukları 
yeterli gelmez. İAÜ’ye bu başarıları kazandıran 
öğrenciler, yakın gelecekte Türkiye’ye dünya 
ve olimpiyat şampiyonlukları kazandıracaktır. 
Bu konuda öğrencilerimize inancımız ve güve-
nimiz tamdır” dedi.

According to the results of the competi-
tion organized by the European Univer-
sity Sports Association (EUSA) in 2017, 
Istanbul Aydın University is the “Best 

University in Europe". This result is the first of its 
kind in Turkey’s history of college sports, with 
championship in three separate branches and six 
different categories, two championships achieved 
both individually and as a team and one 2nd, four 
3rd and two 4th places acquired. 

Success In Europe Comes From The Success In 
Turkey

Sports team within Istanbul Aydin University 
has given notice in advance with the success they 
achieved in the competitions held by the Turkish 
University Sports Federation (TUSF) all across 
Turkey in 2017. IAU teams achieved five 1st place 
in the individual and team categories, seven 2nd 
places and four 3rd places in the competitions held 
all across Turkey. IAU teams also achieved the 26th 
place among 147 universities competed in TUSF by 
having 8 gold, 11 silver and 9 bronze medals totaling 
28 medals altogether.

Award Ceremony Will Be Held In Madrid
Participated by 73 universities from all over 

Europe, IAU participated in a giant organization 
consisting of a total of 40 athletes competing in 
various branches. IAU’s “Best University of Europe" 
prize will be presented at the gala ceremony in 
Madrid, Spain, on April 12-14.

“Success of Whole Turkey”
Istanbul Aydin University - President of the 

Board of Trustees Mustafa Aydin, said in his state-
ment on the subject: “As Istanbul Aydin University, 
to this day we aimed to train individuals who are 
prominent in the achievements of sportive areas 
as well as quality education and academic achieve-
ments. We are one of Turkey’s leading universities 
in many areas of higher education. Sports are one 
of these fields. As Istanbul Aydin University, we aim 
to keep our students’ interests in sports and arts 
in high level since they day one. We are offering 
scholarship opportunities up to 100% to encourage 
our students in these fields. Today, we are reaping 
the proud and happy rewards of our efforts. The 
European University Sports Association (EUSA) 
has chosen us as the most successful university 
in Europe, and this achievement belongs to whole 
Turkey as much as it belongs to our university. I 
congratulate our young athletes who delivered us 
this achievement with all my heart. 

DÜNYADA İLK KEZ BİR SİNCABA PROTEZ “KOL” TAKILDI
FIRST SQUIRREL PROSThETIC ARM OPERATION IN ThE WORLD 

ARE REFUGEES INCREASING ThE CRIME RATE?

Batman’da yabani hayvankapanına yakalanarak ağır yaralanan sincap Karamel’in protezleri İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu  Ortopedik protez ve Ortez programı laboratuvarı tarafından yapıdı.

The squirrel Caramel’s prosthesis, which was seriously injured by being caught in wildlife in Batman, has been done by Orthopedic 
Prosthetics and Orthosis Program laboratory of İstanbul Aydın University Health Services Vocational School.

Al man ya’da ya pı lan ye ni araş tır-
ma ya gö re suç ora nın da ki ar tış-
ta sı ğın ma cı nü fu sun da ki ar tış 
rol oy nu yor. An cak uz man lar ra-

kam la rın ya nıl tı cı ola bi le ce ği gö rü şün de. 
Po li sin ve ri le ri ne gö re, eya let te 2015-2016 
yıl la rı ara sın da iş le nen şid det suç la rın da 
yüz de 92.1’i göç men ler le iliş ki len di ri le bi le-
cek yüz de 10.4’lük bir ar tış gö rül dü. An cak 
ra po ru oluş tu ran uz man la ra gö re göç men-
ler ta ra fın dan iş le nen suç la rın Al man va tan-
daş la rı ta ra fın dan iş le nen suç la ra oran la ra 
iki ka tı da ha faz la ka yıt al tı na alın ma sı bu 
ar tış ta rol oy na dı.

Uz man la rın dik kat çek ti ği bir di ğer nok-
ta ise özel lik le sı ğın ma cı lar ta ra fın dan iş le-
nen suç la rın kur ban la rı nın di ğer sı ğın ma-
cı lar ol ma sı. DW’nin so ru la rı nı ya nıt la yan 
araş tır ma cı lar dan Sö ren Kli em, ka yıt al tı na 
alın ma yan va ka la rın sa yı sı nın faz la lı ğı nı 
vur gu la ya rak, ‘’Bu in san lar da bi zim il gi mi zi 
hak edi yor. Özel lik le de sa vun ma sız ka dın ve 
ço cuk sı ğın ma cı lar’’ ifa de le ri ni kul lan dı.

Ra po ru ha zır la yan uz man lar, uy gu la-
na bi le cek ba zı teş vik prog ram la rı nın da sı-
ğın ma cı la rın uyum sü re ci ne kat kı da bu lun-
ma sı nın ya nı sı ra, bu prog ram la rın sü re siz 
otu rum al ma ih ti mal le ri dü şük olan la rın ül-
ke le ri ne dö nüş sü reç le rin de de on la ra yar-
dım cı ola bi le ce ği nin al tı nı çiz di. Kli em, özel-
lik le bu sı ğın ma cı la rın ül ke le ri ne ya pı la cak 
ka mu yar dım la rı nın, ül ke le ri ni terk et me-
me le ri için fay da lı ola bi le ce ği ni söy ler ken; 
mem le ket le ri ne dön mek zo run da ka lan lar 
için de ge le cek pers pek tif le ri ka zan dı ra ca-
ğı nı vur gu la dı.

SIĞINMACILAR SUç ORANINI ARTIRIYOR MU?

Ra po run bir di ğer ya za rı Dirk Ba ier’e gö-
re ise uyu mun anah tar ke li me si ‘’dil’’. Di li öğ-
ren me nin ön ce lik ol ma sı ge rek ti ği nin al tı nı 
çi zen Ba ier, ‘’Zi ra, dil her da im bir top lu ma 
uyu mun anah ta rı dır, eğer di li bil mi yor sa nız 
top lu mun par ça sı ol mak ol duk ça zor bir ha le 
ge lir’’ di ye ko nuş tu.

Zü rih Uy gu la ma lı Bi lim ler Üni ver si te si’nden suç bi lim le ri uz man la rı nın  
yap tı ğı araş tır ma, Al man ya’da son iki yıl için de ar tan şid det suç la rı nı  

mer cek al tı na al dı, araş tır ma so nuç la rı, Aşa ğı Sak son ya eya le tin de ar tan 
suç oran la rıy la sı ğın ma cı sa yı sı ara sın da bir iliş ki ol du ğu nu or ta ya ko yu yor.

A research carried out by criminal scientists at the University of Applied 
Sciences in Zurich, investigated the increasing violence crimes in Germany over 

the past two years. The research results suggest that there is a relationship 
between increased crime rates and the number of refugees in Lower Saxony.

Batman’da yabani hayvanlar için 
kurulan kapana sıkışarak ağır 
yaralanan “Karamel" isimli sin-

cap, hayvansever Tayfun Demir’in yar-
dımı ile tedavi ettirildi. Kollarında ciddi 
hasar oluşan ‘Karamel’ zorlu iki ame-
liyatın ardından hayata tutunurken, 
kolları kesilmek zorunda kaldı. Sincap 
Karamel’in durumunu öğrenen İstan-
bul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksek Okulu öğretim görevli-
leri Karamel’e protez kol için ilk kont-
rollerini gerçekleştirdi.

Dünyada İlk!
Evinde kurtardığı bir sincapla ya-

şayan ve yıllardır sincaplara karşı özel 
ilgisi olan bilgisayar mühendisi Tayfun 
Demir, ‘dünyada ilk kez’ bir sincaba 
protez kol takılması için İstanbul Aydın 
Üniversitesi SHMYO’nun uzman ekibi 
ile bir araya geldi Ortopedik Protez ve 
Ortez Teknikeri Usta Öğretici Mustafa 
Gültekin, Ortopedi ve Travmatoloji Uz-
manı Dr. Tolgay Şatana ve Öğretim Gö-
revlisi Fizyoterapist Eylem Küçük’ten 
oluşan ekip Sincap Karamel’in ilk ölçü-
sünü aldı.  

Hayvansever Tayfun Demir, Ka-
ramel adlı sincabın öyküsünü şöyle 
anlattı: "Sincaplar ameliyatı ve genel 
anesteziyi kaldıramazlar ama Karamel  
6 saat anestezide kaldı, iki koluna bir-
den pin takıldı. Ancak kolları maalesef 
ampute edildi. Daha sonra özel bir kliği-

ne götürmeye başladık. 15 gün açık yara te-
davisi gördü. Şimdi çok iyi, kendi yemeğini 
yiyebiliyor, suyunu içebiliyor."

İnsanlara ve hayvanlara protez yaptık-
larını, ancak ilk kez bir sincaba uygulama 
yaptıklarını ifade eden Usta Öğretici Mus-
tafa Gültekin "Sincabın yaşaması için hare-
ket etmesi gerekli, bu hareketi sağlayacak 
bir düzenek kurmamız lazım. Bu düzeneği 
kurduğumuzda kendi temel ihtiyaçlarını 
görecek. Yapacağımız protezin tekerlekli ve 
amortisörlü olmasını planlıyoruz" dedi. Sin-
cap Karamel’e hazırlanan ilk geçici protez 
takıldı. Bu geçici proteze Karamel’in tepkisi 
ve uyumu gözlenecek, ardından da sürekli 
kullanacağı asıl proteze son şekli verilecek. 

“We achieve the firsts in Sports in Turkey”
Istanbul Aydin University Rector Dr. Yadigâr 

İzmirli said, “Our university, that supports sports 
and athletes unlimitedly, has made significant 
achievements in sports including  the European 
championship of IAU Women’s Tennis Team in 
2016 which can be considered a “first” for Turkey. 
Being awarded as the Best University of Europe in 
2017 is also have its place as one of the firsts in the 
history of college sports of Turkey.

Though I would like to say that, these ac-
hievement s are not surprising at all. They 
are merely the results of our atletes’ hardwork, 
faith and determination and of course our support 
for them. 

“Future World and Olympic Champions”
IAU Vice Rector Prof. Dr. Omer Ozyılmaz, said 

that the success of IAU sports teams is the suc-
cess of 80 million, the whole Turkey and added:  

 “As the university that has brought such 
success to our country, our happiness is twice 
as much. But I believe after this point, Euro-
pean Championships won’t be enough for our 
students. These students, who achieved this 
success, will be earning World and Olympics 
championships to Turkey. We have no doubts of 
our students in this regard.”

increase of 10.4 per cent in violence crimes 
committed between 2015-2016, of which 
92.1 per cent could be attributed to immig-
rants. However, according to the experts, 
the crimes committed by immigrants were 
twice as likely to be recorded, than pro-
portion of to crimes committed by German 
citizens have impacted the results. 

Another point that specialists note 
is that victims of crimes committed by 
refugees are other refugees. Sören Kliem, 
a researher who answered the questions 
of DW said, ‘’ These people too deserve our 
interest. especially vulnerable women and 
children refugees‘’ by emphasizing the ex-
cess of the number of cases not recorded.

Experts who prepared the report said 
Ra po ru ha zır la yan uz man lar, some 

incentive schemes that can be applied also 
contribute to refugees’ adaptation process 
and this program can help refugees who 
can’t get a residence permit go back to 
their countries. Kliem said that public aid 
to the countries of these refugees may be 
useful for not leaving their country; and 
also that those who have to return to their 
homelands will gain future perspectives.

According to another researcher who 
prepared the report Dirk Baier, the key 
word here is “language”. Underlining that 
language learning should be a priority, 
Baier said, “Since language is the key to a 
collective harmony, if you do not know the 
language, it becomes very difficult to be a 
part of society”

According to a new study in Ger-
many, the increase in the refu-
gee population plays an impor-
tant role in the increase in the 

crime rates . However, experts believe that 
the figures may be misleading. According 
to police reports, the state reported an 

T he squirrel named “Caramel”, who 
was seriously injured by getting trap-
ped in the trap set for wild animals in 

Batman, was treated with the help of animal 
lover Tayfun Demir. After two hard operati-
ons, caramel’s arms were had to cut off due 
to the severe injuries. Instructors of Istanbul 
Aydın University Health Services Vocational 
High School, who learned the situation of 
Squirrel Caramel, made his first checks for 
prosthetic arms to Caramel.

First Time In The World!
Tayfun Demir, a computer engineer who 

has a special interest for squirrels for many 
years lives with a squirrel he has saved and 
taking care of it at his home. He came to-
gether with a team of experts from Istanbul 
Aydın University SHMYO for the installation 
of prosthesis arms for the ‘first time in the 
world’. A team consists of Orthopedic Prost-
hetics and Orthotics Technician Qualified 
Instructor Mustafa Gültekin, Orthopedics 
and Traumatology Specialist Dr. Tolgay 
Şatana and Lecturer Physiotherapist Eylem 
Küçük has taken the first measurements 
for the prosthesis.  

Animal lover Tayfun Demir, told the 
story of Caramel: Squirrels can’t handle the 
operations or the anesthesia but Caramel 
held on for 6 hours, with pins attached both 
of his arms. But unfortunately, his arms 
were had to amputated. Later we start 
taking him to a nursing home. He had a 15 
days open wound treatment. Now he is re-

ally well, he can eat or drink by itself”.
Qualified Instructor Mustafa Gül-

tekin who stated that this is the first 
time they are preparing prosthetics for 
a squirrel said: “Squirrels need to move 
to survive, we need to prepare a mecha-
nism that will provide this movement. 
Caramel will be able to able to meet its 
own needs after we apply the prosthe-
tics. We are planning to build one with 
wheels and shock absorbers”. First 
temporary denture had been put on 
Caramel. The team will be observing the 
movements and Caramel’s reaction to 
this prosthesis, this process will decide 
the final mechanism. 
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Afrin operasyonunun başarılı bir şekilde 
sonuçlanacağından eminim. Fakat başarılı bir 
şekilde uygulanan ve bitirilen Afrin operasyo-
nundan sonra acaba siyasilerin politik hedeferi 
karşılanacak mı? Maalesef karşılanmayacak. 
Çünkü Menbiç’te de PKK ve PYD var. Menbiç’te 
Türkiye ve ABD arasında uzlaşmaya varılaca-
ğını değerlendiriyorum ben. ABD, Türkiye’ye 
‘Menbiç’teki PKK ve PYD’yi Fırat’ın doğusuna 
gönderiyoruz ve Menbiç’i de boşaltıyoruz. Zaten 
senin istediğin bu’ diyecek Türkiye’ye muhte-
melen. Fakat Münbiç’ten PYD/PKK gönderilse 
bile politik hedef yine karşılanmış olmayacak. 

TÜRKİYE, FIRAT’IN DOĞUSUNA MUTLAKA 
EL ATMAK ZORUNDADIR

Fırat’ın doğusunun Türkiye’yle sınırı 600 
kilometre uzunlukta. Bu alanda Suriye coğraf-
yasının yaklaşık yüzde 30’u var. Ayrıca, Suri-
ye’deki enerji kaynaklarının yaklaşık yüzde 
70’i bu alanda bulunuyor. Aynı şekilde, ABD 
tarafından işgal ettirilerek Fırat’ın doğusuna 
yerleştiren PKK/PYD burada var. Fırat’ın doğu-
sunda 60 bin kişilik güce ulaşan PYD/PKK’nın 
600 kilometrelik sınırdaki gücünü etkisiz hâle 
getirmeden Türkiye’nin politik hedeferi kar-
şılanmaz. O hâlde Türkiye mutlaka Menbiç’ten 
önce veya sonra Fırat’ın doğusuna el atmak zo-
rundadır. Fırat’ın doğusuna el atmayan bir Tür-
kiye Suriye’de gerçekleştirilen operasyonun 
ana hedefini maalesef gerçekleştiremez.

Zeytin Dalı Harekâtı’nın esas kazanımı as-
keri operasyonlarla sahada mı gerçekleşecek, 
yoksa diplomasi masasında mı? Harekât de-
vam ederken, Türkiye sahada yeni kazanım-
lar elde ettikçe Türkiye’nin ABD ve Rusya’yla 
yaptığı müzakerelerde elinin kuvvetlendiğini 
görüyoruz bir yandan da…

Elbette, askeri operasyon sonucunda elde 
edilecek başarı siyasi kazanımlar sağlar ve 
diplomatik olarak masaya oturduğunuz zaman 
size ek bir güç sağlar. Ancak şunu da unutma-
yalım. Size ek bir güç sağlasa da Fırat’ın doğu-
sunu ‘kırmızı çizgi’ olarak ilan eden bir ABD’ye 
siyasi güçle Fırat’ın doğusunu PKK/PYD’den 
temizletemezsiniz. Yani, ağırlığınız olsa da 
Fırat’ın doğusu olduğu gibi PKK/PYD bölücü 
terör örgütünün elinde ve sizi sürekli tehdit 
eder. Her gün güçlenen bir PKK/PYD’den bah-
sediyoruz. ABD’de Fırat’ın doğusunda PYD’ye 

silah, donatım ve eğitim desteği 
sağlıyor. Öte yandan Rusya’ya 

gelince, Rusya hem PKK’yı 
hem de PYD’yi terör örgü-

tü olarak görmüyor. ABD 
PKK’yı terör örgütü ola-
rak görüyor fakat silah 
desteği sağlıyor. Sonuç 
olarak, Suriye’de artık 
bir vakıa olarak Suriye 
Devleti’yle değil, ABD 

ve Rusya’yla komşu-
sunuz. Maalesef PKK’yla 

komşusunuz. Dolayısıyla 
komşu olan aktörleriniz 

değişti. Dolayısıyla, yeni bir 
durum değerlendirmesine or-

taya çıktı. 'ABD’ye, Rusya’ya karşı 
hareket tarzımız ne olmalıdır?' sorusuna 

yeni cevaplar bulmalıyız.
ABD’nin hedefleri belli: İsrail’in güvenliği 

ve enerji kaynaklarının kontrolü için Suriye’yi 
ve Irak’ı bölmek ve parçalamak. Yine, İran’a ge-
lecekte yapılması düşünülen olası bir operas-
yona karşı Hizbullah’la ve Suriye’yle İran ara-
sındaki bağlantıyı kesmek için birçok maksadı 
var. ABD’nin Suriye’deki asıl maksadı parça-
lamak fakat bu Türkiye’nin ulusal çıkarlarına 
aykırı. Şu an Suriye’nin toprak bütünlüğünü 
savunan Rusya’yla o hâlde işbirliği yapmak du-

rumundasınız. Küresel güçler kolaylıkla ittifak 
değiştirme lüksüne sahiptir. Fakat orta ölçekli 
Türkiye gibi ülkelerin kolayca ittifak değiştirme 
imkânı olamayabilir. Dolayısıyla, Rusya’nın size 
karşı politikası değişinceye kadar Rusya’yla it-
tifak yapmak zorundasınız.

Türkiye’nin şu anda Rusya, İran ve Irak’la 
yaptığı işbirliği olumludur ve devam etmelidir. 
Biraz daha ileri gidersek, Türkiye umarım Suri-
ye rejimiyle de işbirliği yapar. Suriye’yle işbir-
liği yaparsanız Türkiye Suriye’de bulunmasına 
meşruluk kazandırır, uluslararası kamuoyunun 
Türkiye’ye iddia ettiği Türk askerinin işgalci 
durumu ortadan kalkar ve PKK/PYD’yi etkisiz 
hâle getirmek için bir işbirliği durumu ortaya çı-
kar.

şAM YÖNETİMİYLE gÖRÜşMEK 
RUSYA’YLA İLİşKİLERİ DE gELİşTİRİR

Biliyoruz ki sahada asıl belirleyici güçler 
ABD ve Rusya. Türkiye’nin Suriye’deki Esad re-
jimiyle hiç görüşmeksizin Rusya’yla görüşmesi 
sahada ihtiyaç duydukları için yeterli değil mi?

Dolaylı olarak görüşmüş oluyor tabi. ABD 
ve Rusya’nın asıl belirleyici güçler olduğu da 
doğru. Fakat Rusya’nın Türkiye’yi Şam yöne-
timiyle uzlaşmaya zorladığını unutmayalım. 
Şam’la uzlaşırsanız Rusya’yla da ilişkileriniz 
daha olumlu bir şekilde gelişebilir. Bu faktör de 
var. Türkiye’nin Şam yönetimiyle görüşmesi-
ni ABD istemiyor fakat Rusya istiyor. Bizim 911 
kilometrelik sınırımızın olduğu bir komşu Suri-
ye vardı. Şimdi, komşumuz değil. Komşularımız 
ABD, Rusya ve PKK. Vaziyet bu iken Birleşmiş 
Milletler’in kabul ettiği Suriye Devleti’yle işbir-
liği yapmanın ne zararı var? Zararı yok fakat 
olumlu yönleri var.

Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtına kalkış-
ması bir anlamda Rusya’yla yapılan bir işbirli-
ğiyle, Rusya’nın özellikle de hava sahasındaki 
koordinesiyle gerçekleşti. Fakat ABD Dışişleri 
Bakanı Rex Tillerson’un Ankara ziyaretinde 
ABD’yle birtakım olumlu niyetler beyan edildi. 
Yeni bir işbirliği söz konusu olabileceği yönün-
de sinyaller geldi. Türkiye, Suriye’de müttefiki-
ni mi değiştiriyor?

ABD’yle yakınlaşma başlayınca Rusya 
Afrin’in güneyinden Suriye rejimini destekleyen 
milis güçleri Afrin’e göndererek Türkiye’yi ikaz 
etti. Rusya, Şam’la Türkiye’nin PKK/PYD’yle de 
Şam yönetiminin uzlaşmasını istiyor.

Rusya’yla Türkiye işbirliği yapmalı deme-
nizle, Türkiye ve ABD uzlaşacak demeniz bir 
çelişki değil mi?

Türkiye ve ABD uzlaşmayacak. Türkiye ve 
ABD sadece Menbiç konusunda uzlaşacaktır. 
Yoksa, Türkiye ve ABD’nin ulusal çıkarları bir-
birine tamamen aykırı. ABD, önce İran’ı sonra 
da Türkiye’yi bölmek istiyor. Bunu saklamanın 
bir gereği yok. ABD hiçbir zaman stratejik müt-
tefik olmadı. ABD’nin şu anda Suriye, Irak ve 
Ortadoğu’da politikaları Türkiye’nin ulusal çı-
karlarına aykırı. Fakat dönemsel olarak Menbiç 
gibi taktik hedeferde ABD ve Türkiye uzlaşabi-
lir.

Salih Müslim’in Çek cumhuriyeti’nde gö-
zaltına alınıp ardından serbest bırakılmasıyla 
Türkiye’ye mesaj verilmiş gibi görülüyor. Kim 
bu mesajı vermek istedi?

Bu hadisenin ABD’yle ilgili olduğunu değer-
lendiriyorum. Önce aldırdı ve sonra Çek Cumhu-
riyeti serbest bıraktı. Dolayısıyla iade konusun-
da bir sonuç yok. Zaten Salih Müslim dediğiniz 
kişi 2017’de eş başkanlıktan ayrıldı. Şu anda bir 
yetkisi yok. Çok da önemli değil fakat sonuçta 
bir terörist. Bu şu demek Avrupa Birliği ülkeleri 
bu kapsamdaki suçluların hiçbirini iade etme-
yecek demektir. Türkiye buna hazır olmalı.

EKSEN KAYMADI FAKAT TÜRKİYE 
DÖNEMSEL İşBİRLİĞİ YApIYOR

Eksen kayması tartışmaları Arap Baharı 
sonrasında, özellikle Ahmet Davutoğlu’nun Dı-
şişleri Bakanlığı yürüttüğü dönemde çok dile 
getiriliyordu. Fakat 2016’dan itibaren aslında 
Türkiye gerçek manada uluslararası siyaset di-
namiklerinde farklı bir eksene yaklaştı. Bunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Yıllarca NATO’nun 
ve ABD’nin müttefiki olarak hareket etmiş bir 
Türkiye için bu yeni durum sürdürülebilir mi?

Tabi, Türkiye 2016 yılına kadar ABD ve ko-
alisyon ortaklarıyla birlikte hareket etti. Keşke 
hareket etmeseydi. Çünkü Suriye’yi ve Irak’ı 
bölmeye çalışan ülke ABD. Türkiye, baktı ki bu 
durum ulusal çıkarlarına aykırı ve 2016’da it-
tifak demeyelim fakat işbirliği yaptığı ülkeleri 
değiştirerek Rusya, İran ve Irak’a yanaştı. Türki-
ye böyle yaparak doğru da yaptı. Çünkü Rusya, 
İran ve Irak Suriye’nin ve Irak’ın toprak bütün-

lüğünden yana. ABD başta olmak üzere İsrail, 
Suudi Arabistan ve Fransa Suriye’nin ve Irak’ın 
parçalanmasından yana. Buna eksen kayması 
denmesi zor fakat dönemsel bir işbirliği olarak 
değerlendirilebilir. Çünkü ittifak değişmemiş-
tir. Türkiye, NATO’da yine üyedir ve Avrupa’yla 
ilişkiler devam etmektedir. Ancak bu şekilde 
dönemsel olarak kendi ulusal çıkarlarına yöne-
lik işbirliğinde bir sapma göstermiştir. Bunu da 
yapması gerekir, keşke daha önceden yapmaya 
başlasaydı.

Sürdürülebilir olması meselesine gelince 
dönemsel bir işbirliği olduğu unutulmamalı-
dır. Öte yandan, bir iç savaşın her şey olumlu 
giderse yaklaşık 15-20 yıl sürüyor. Demek ki 
2030’lara kadar Suriye’yi bu şekilde göreceğiz. 
2030’a kadar güney sınırınız ateş çemberi için-
deyken bazı ülkelerle ittifaklarınızın ve işbirli-
ğinizin sağlam olması lazım. Onun için 1937’de 
büyük Atatürk’ün yaptığı Sadabat Paktı benzeri 
Rusya, İran, Irak ve Suriye’yle bir ittifak yapmak 
gerekir. Çünkü ABD’nin kırmızı çizgisi Fırat’ın 
doğusuna el atmak istediğinizde bu işbirliğini 
yaparsanız Fırat’ın doğusuna ABD’ye rağmen el 
atmanız kolaylaşır. Suriye sizi orada meşru gö-
rür ve Birleşmiş Milletler’e işgalci olarak şikâyet 
etmez. ABD de bu durumu kullanamamış olur.

YENİ DÜZENİ TÜRKİYE KURAcAK
TSK ve ÖSO güçleri iki aydan kısa sürede ele 

geçirdiği ve ABD destekli teröristleri temizlediği 
Afrin’de yeni dönem başlıyor. Türkiye, Afrin’in 
yeniden inşası için aktif rol oynayacak.

YÖNETİM
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör ör-

gütü PYD/PKK’dan temizlenen Afrin bölge-
sinde Afrin’de ilk hedef yeni yönetim kurmak. 
Yerel meclisin kurulmasının ardından ileri gelen 
bir temsilci Türkiye tarafından vali olarak belir-
lenecek.

EĞİTİM
Sadece yönetim değil eğitimde de çalışma-

lar hız kazandı. Çocukların eğitim-öğretimden 
geri kalmaması ve geleceğe en iyi şekilde hazır-
lanması için birçok okul, Türkiye’nin desteğiyle 
onarılıyor.

gÜVENLİK
Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı kapsa-

mında Afrin merkezini teröristlerden temizle-
mesinin ardından halkın can ve mal güvenliği-
nin korunmasına yönelik tedbirleri artırdı. Bu 
kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, ilçe 
merkezinde gece devriye görevine başladı.

Öte yandan ÖSO şehrin güvenliğiyle ilgili 
çalışmalar yürütmeye başladı. Şehirdeki gü-
venliği ÖSO ile sağlanacağı, bu sırada yerel polis 
güçlerinin eğitileceği ifade ediliyor.
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İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve emekli tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, Fırat’ın Doğusuna Türkiye’nin mutlak surette 
müdahale etmesi gerektiğini düşünüyor. Dr. Babüroğlu’na göre Doğu Fırat’taki terör tehdidi temizlenmedikçe Zeytin Dalı Harekâtı 

amacına ulaşmış olmayacak. Öte yandan, TSK ve ÖSO güçleri iki aydan kısa sürede ele geçirdiği ve ABD destekli teröristleri temizlediği 
Afrin’de yeni dönem başlıyor. Türkiye, Afrin’in yeniden inşası için aktif rol oynayacak.

Istanbul Aydin University Lecturer and Retired Brigadier Dr. Naim Baburoglu thinks that Turkey definitely needs to step into the Eastside 
of Firat. According to Dr. Naim Baburoglu, unless the terror threat in Eastern Firat is cleared, operation Olive Branch will not reach its aim. 

A new era begins in Afrin where TAF and FSA forces have cleared up the US-backed terrorists and captured the region in less than two 
months. Turkey will be playing an important role in rebuilding Afrin.

I am sure the Afrin operation will be succes-
fully completed. But, will the political goals of the 
politicians fulfilled after the succesful completion 
of the Afrin operation? Unfortunately not. Because 
PKK and PYD is present in Menbic as well. I believe 
a consensus will be reached between Turkey and 
USA in Menbic. USA will probably say  “We are pus-
hing PKK and PYD in Menbic to the eastside of Fi-
rat and Menbic will be cleared. Which is what you 
want” to Turkey. But even then –when 
Munbic is cleared of any PYD/PKK 
activity, the political goal will 
not be fulfilled. 

TURKEY NEEDS TO 
STEP IN THE EASTSIDE 
OF FIRAT 

Border between Tur-
key and the eastside of Fi-
rat is 600 kilometers long. 
This area contains about 30 
percent of Syrian geography. 
Moreover, approximately 70% 
of Syria’s energy resources are lo-
cated in this area. And also, PKK/PYD 
forces invaded the country and placed eastside 
of Firat by USA are located here as well. 

Turkey’s political goals will not be fulfilled 
unless the 60000 people PKK/PYD forces nested 
alongside the 600 kilometers long border are deac-
tivated. This means that Turkey definitely needs to 
step into the eastside of Firat, either before or after 
Menbic. If that fails to happen, Turkey will not have 
completed the main goal of the operation in Syria. 

Will the real victory of Operation Olive Branch 
realized in military field or diplomatic field? While 

the operation goes on, we are also seeing that as 
Turkey achieves victory and is getting more po-
werful in the negotiations with USA and Russia. 

Being the victor of a military operation will 
also bring political advantages and that will give 
you the upper hand in a diplomatic negotiation. But 
let us not forget this: even if it provides additional 
power, you can not trust USA that declared east-
side of Firat as “red line” to cleanse the eastside of 
Firat from PKK/PYD with only political power.

Meaning, even if you have the upper hand, 
the eastside of Firat is completely on the hands of 
PKK/PYD which threatens you constantly. We are 
talking about the PKK/PDY that is getting stronger 
everyday. And USA provides guns, equipment and 
training to PYD in the eastside of Firat. Meanwhile 
Russia doesn’t recognize neither PKK nor PYD as 
terrorist organizations. USA however, recognizes 
PKK as a terrorist organizaton but provides guns 
to them regardless. As a result, you are neighbors 
with USA and Russia, no more with Syria. Unfor-
tunately, you are neighbors with PKK. So your ne-
ighboring actors have changed. Therefore, a new 
situation assessment appeared. We need to seek 
new answers to this question: “What should be our 
attitude towards USA and Russia?”.

USA’s purpose is clear: to seperate Syria to 
ensure the safety of Israel and the control of the 
energy resources. There are many reasons to cut 
off the connection between Hezbollah and Syria 
and Iran against a possible operation planning to 
be done in the future in Iran. The main purpose 
of USA in Syria is to seperate but this is against 
Turkey’s national interests. Then it seems to be 
that you need to cooperate with Russia who ad-
vocates the territorial integrity of Syria. Global 
Powers are able to change allies easily. But middle 
level countries such as Turkey may not be able to 
do so.  So you have to ally with Russia until their 
policy against you is changed.

Turkey’s cooperations with Russia, Syria and 
Iraq continues in a positive manner. If we go a little 
bit further, I hope Turkey will also cooperate with 
Syrian regime as well. If you do cooperate with 
Syria, Turkey gains legitimacy about their positi-
on in Syria, the “invader” status of Turkish troops 
claimed by the international public opinion will be 
removed and there grows a chance to cooperate to 
end PKK/PYD.

NEGOTIATING WITH DAMASCUS WOULD 
ALSO IMPROvE RELATIONS WITH RUSSIA 

We know that Russia and USA are the real 
determinant forces in the field. For Turkey is it 
not sufficient for what they need in the field to re-
concile with Russia without ever negotiating with 
Assad’s regime in Syria? 

Of course that would be negotiating indi-
rectly. And it is true that USA and Russia are the 
real determinant forces. But let us not forget that 
Russia forced Turkey to compromise with Damas-
cus regime. There is also this factor: If you comp-
romise with Damascus, relations with Russia may 
also improve. USA doesn’t want Turkey to negoti-
ate with Damascus government, but Russia does. 
We used to have Syria as a neighbor with a border 
of 911 kilometers long. Not anymore. Instead, we 
have USA, Russia and PKK as our new neighbors. 
In this case, what harm there is to reconcile with 
Syrian State that US recognizes. No harm, only be-
nefits.

Turkey’s attempt to start the Operation Olive 
Branch was, in a way, realized with the collabora-
tion with Russia especially with Russia’s coordi-
nation in airspace.

But there were several positive intentions 
that expressed to USA in Minister of Foreign Af-
fairs Rex Tillerson’s Ankara visit. There are signs 
that there may be a new collaboration. Is Turkey 
changing allies in Syria?

When our relations with USA started to imp-
rove, Russia warned Turkey by sending Syria sup-
porting militia forces to Afrin from the southside. 
Russia wants Turkey and Damascus to reconcile 
as well as PKK/PYD and Damascus government. 

Isnt’t there a contradiction between these 
two sentences: “Turkey and Russia needs to re-
concile” and “Turkey and USA will reconcile”?

Turkey and USA will not be reconciling. Tur-
key and USA will only come to terms about Men-
bic. Because, the national interests of Turkey and 
USA are completely contrary to each other. USA 
wants to seperate Iran first and Turkey next. The-
re is no need to hide this. USA was never a strate-
gic ally. Current policies of USA in Syria, Iraq and 
Middle East are contrary to Turkey’s national inte-

rests. But, USA and Turkey can come to terms pe-
riodically on strategical interests such as Menbic.

It seems like that there is a message to Tur-
key by taking Salih Muslim into custody and then 
releasing him. Who are the ones wanting to send 
this message?

I interpret this incident to be related to USA. 
First they ordered a custody, then Czech Republic 
released him. As you can see they had no inten-
tion to turn him in. Besides, Salih Muslim left the 
co-chair in 2017. He has no authority at the mo-
ment. Not that it matters; though he is a terrorist 
after all. And this matter shows us that EU count-
ries will not be turning in any of the criminals in 
this regard. Turkey needs to be prepared for that. 

NO AXIS SHIFT, ONLY PERIODICAL COOPE-
RATION 

Axis shift discussions were often spoken af-
ter the Arab Spring, especially when the Ministry 
of Foreign Affairs was under the direction of Ah-
met Davutoglu. But, starting in 2016 Turkey has 
been approaching to a different dynamic axis in 
international politics. What do you think about 
this? Is this approach sustainable for Turkey that 
was an ally of NATO and USA for many years? 

Turkey indeed acted together with USA and 
coalition partners until 2016. I wish we did not. 
Because the country that is trying to divide Syria 
and Iraq is USA. And Turkey realized that this si-
tuation was contrary to their national interests, 
they changed their, let’s say the countries they 
collaborated, instead of allies, and started get-
ting closer with Russia, Iran and Iraq. And it was 
a right decision. Because Russia, Iran and Iraq are 
favoring the territorial integrity of Syria and Iraq. 
And on the other hand, mainly USA, Israel, Sau-
di Arabia and France are favoring the seperation 
of Syria and Iraq. This is hard to call an axis shift 
but it can be regarded as a periodical cooperation. 
Because there is no change in allies. Turkey is still 
a member of NATO and still has ongoing relations 
with Europe. Turkey has only focused in coopera-
tion for their own national interests periodically. 
And this needs to be done, and I wish it was done 
earlier. 

And about the sustainability; let us not for-
get that this cooperation is only periodical. On the 
other hand, a ciwil war takes at approximately 
10-15 years considering everything goes favo-
rable during the war. Which means Syria won’t be 
changing until 2030. And we need to have strong 
collaborations and relations with some countries 
until 2030 while our southside is in a ring of fire. 
And for that we need to make an alliance with 
Russia, Iran, Iraq and Syria. Just like the Sa’dabad 
Pact signed by the great Ataturk in 1937. Because 
if there is a cooperation of this kind, it will be ea-
sier to step into the red line of USA, the southside 
of Firat, despite of the presence of USA there. Syria 
sees you there legitimately and does not compla-
in to the United Nations as an invader. Therefore, 
USA won’t be able to take advantage of the situ-
ation.

NEW ORDER WILL BE BUILT BY TURKEY
A new era begins in Afrin where TAF and FSA 

forces have cleaned up the US-backed terrorists 
and captured the region in less than two months. 
Turkey will be playing an important role in rebuil-
ding Afrin.

GOvERNANCE
The first goal in Afrin which has been clea-

ned of PYD/PKK terrorists with Operation Olive 
Branch is to establish a new administration. A 
representative governor will be determined by 
Turkey, after the establishment of local councils.

EDUCATION
Not only works in governance but also in edu-

cation has gained speed. Many schools are being 
restored with the help of Turkey to ensure child-
ren are not falling behind in terms of education 
and getting prepared for future in the best way 
possible. 

SECURITY
Within Operation Olive Branch, Mehmetçik 

has increased the measures in order to ensure 
the safety people and property, after clearing the 
region from terrorists. Turkish Armed Forces have 
started night patrols in the county town, in this re-
gard. 

On the other hand, FSA have started works in 
order to increase the safety in the region. The se-
curity in the region will be ensured by FSA, while 
new local police forces will be trained.

TÜRKİYE, DOĞU FIRAT’I 
TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEMELİDİR

TURKEY SHOULD LIBERATE EASTERN FIRAT FROM TERRORISTS 

“The photographs are taken from the official website of Turkish Armed Forces (www.tsk.tr)”
“Fotoğraflar Türk Silahlı Kuvvetleri resmi web sitesi www.tsk.tr’den alınmıştır.”
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AMB Baş ka nı Ma rio Drag hi ser-
ma ye pi ya sa sın da yan lış bek-
len ti le re yol aç ma ma ya dik kat 
et mek zo run da. Fi nans pi ya sa sı 

ak tör le ri nin ger gin li ği ar tı yor. Ame ri kan 
Mer kez Ban ka sı (Fed) son ba har da pa ra 
po li ti ka sı nı sı kı laş tır ma ya baş la dı. Av-
ru pa Mer kez Ban ka sı (AMB) ise Av ru pa 
eko no mi sin de ki gi di şa tın pa ra po li ti ka sı 
du ru şun da bir de ği şik lik yap ma yı hak-
lı çı kar ma dı ğı nı sa vu nu yor. An cak Eu ro 
Böl ge si’nde eko no mik can lan ma nın his-
se dil me ye baş la dı ğı da göz den kaç mı yor. 
Dün ya nın en bü yük si gor ta cı lık şir ket le-
rin den Al li anz Av ru pa Mer kez Ban ka sı’nın 
adım at ma za ma nı nın çok tan gel di ği gö-
rü şün de. Ger çek ten de kon jonk tür le il gi li 
ra kam lar ol duk ça par lak. Eu ro Böl ge si sa-
na yi ve hiz met ler sek tö rü nün sa tın al ma 
en dek si Ocak ayın da 2006 son ra sı nın en 
yük sek se vi ye si ne tır ma na rak 58,6 pu-
ana yük sel di. Com merz bank baş eko no-
mis ti Chris toph We il, “Geç miş te yük sek 
PMI’la ra re el Gay ri Sa fi Yur ti çi Ha sı la’da ki 
(GSYH) 0,75’lik bü yü me eş lik eder di” di-
ye rek bü yü me nin de bek le nen den faz la 
çık ma sı nın sür priz ol ma ya ca ğı nı söy le di. 
An cak AMB’nin ge niş le me ci pa ra po li ti-
ka sı nın re el eko no mi de ki et ki si de ar ta-
rak de vam edi yor. Ön ce lik le gü ney Av ru-
pa or tak pa ra böl ge si ül ke le rin de iş siz lik 
azal ma dı. Fe de ral hü kü me tin eko no mik 
da nış ma ku ru lu üye le rin den Pro fe sör Pe-
ter Bo fin ger, AMB’nin tah vil alım la rı na 
de vam et me si ne yük sek iş siz li ği ge rek çe 
gös ter di ği ni ha tır la tı yor.

An cak güç lü bir eko no mik bü yü me 
dö ne min de de Eu ro’nun de ğer len me si 
ra hat sız et me me li. We il kü re sel ta lep te-
ki can lı lı ğın kur de za van ta jı nı den ge le ye-

AVRUPA’DA UCUZ PARA DÖNEMİ SONA MI ERİYOR?
IS ThE PERIOD OF ChEAP MONEY IN EUROPE COMING TO AN END?

ce ği ni ve or ta va de de enf as yo nu art tı ra ca ğı 
gö rü şün de. Bu ger çek ten olum lu bir ge liş me. 
Böy le de vam eder se AMB tah vil alım la rı nı bu 
yıl son lan dı ra bi lir. Bo fin ger de Eu ro Böl ge-
si enf as yon ora nı nın AMB he de fi olan yüz de 
2’ye yak laş ma sı du ru mun da tah vil alım la rı 
için gös te ri len ge rek çe nin or ta dan kal ka ca ğı 
ve Ey lül ayın da tah vil alım la rı nın son lan dı-
rı la bi le ce ği gö rü şün de. Frei burg Üni ver si te-
si Eko no mi Po li ti ka sı Pro fe sö rü ve eko no mik 

da nış ma ku ru lu üye si Lars Feld ise şim-
di lik ge niş le me ci pa ra po li ti ka sı na 

de vam edi le ce ği ni sa vu nu yor. 
Feld, yıl so nu na doğ ru tah vil 

alım la rı na son ve ril me si-
nin ise sür priz ol ma ya-

ca ğı nı söy lü yor. Pro fe-
sör Feld po li ti ka fa izi nin 
2019 or ta la rın dan ön ce 
yük sel ti le ce ği ne ise ih-
ti mal ver mi yor.

An cak Av ru pa Mer-
kez Ban ka sı ge niş le me ci 

pa ra po li ti ka sı nı son lan-
dı rır ken bu nun ile ti şi mi ni 

son de re ce dik kat li yap mak 
du ru mun da. AMB yö ne tim ku-

ru lu pro to kol le rin de kul la nı lan di-
lin ti tiz lik le se çil me si ge re ki yor. Son ba sın 

top lan tı sın da me tin den sa pıl ma sı pa ra mus-
luk la rı nın sa nıl dı ğın dan da ha er ken kı sı la ca-
ğı iz le ni mi nin doğ ma sı na yol açın ca, fi nans 
pi ya sa sın da alarm zil le ri çal ma ya baş la mış tı. 
Uz man lar tah vil alım la rı ve fa iz po li ti ka sıy-
la il gi li ifa de le rin es nek tu tul ma sı nın mer kez 
ban ka sı na ha re ket ala nı ka zan dı ra ca ğı nı ama 
ay nı za man da pi ya sa la rın AMB’den ön ce ha-
re ke te ge çip ön den git me si ne de fır sat ve ril-
me me si ge rek ti ği ni be lir ti yor lar.  

(dwelle.de - 25.01.2018)

E CB President Mario Draghi has to be 
careful not to lead to incorrect ex-
pectations in the capital market. The 
tension of financial market actors is 

increasing. The US Federal Reserve (Fed) be-
gan tightening monetary policy in the autumn. 
The European Central Bank (ECB) argues that 
the course of the European economy does not 
justify a change in the monetary policy stan-
ce. However, it can be seen that the economic 
revival in the Eurozone is beginning 
to be felt. Allianz, one of the big-
gest insurance companies in 
the world, thinks its time to 
step in for the European 
Central Bank. Indeed, the 
conjuncture figures are 
very bright. The Eurozo-
ne procurement index 
for the industrial and 
services sector climbed 
to its highest level sin-
ce January 2006 and rose 
to 58.6 points in January. 
Christoph Weil, chief econo-
mist at Commerzbank, said, “In 
the past, high PMIs were accompanied 
by a growth of 0.75 percent of the real GDP”, 
saying that growth would not be a surprise. 
However, the EMB’s expansionary monetary 
policy continues to increase in real economy. 
First of all, unemployment did not decrease 
in southern European common currency co-
untries.  Professor Peter Bofinger, a member 
of the economic advisory board of the federal 
government, reminds the ECB that it is citing 
high unemployment due to buying stocks.

However, in the period of strong econo-

mic growth, the growth of Euro should not 
be disturbing. Weil believes that global vo-
latility will offset the exchange rate disad-
vantage and increase inflation in the mid-
term. This really is a positive development. 
If it goes like this, ECB could end its stock 
purchases this year. Bofinger believes that 
if the Euro zone inflation rate approaches 2 
percent, which is the ECB target, then the 
rationale for bond purchases will come to 
an end and bond purchases in September 
may come to an end. Lars Feld, Professor of 
Economic Policy at the University of Frei-
burg and member of the economic advisory 
board, thinks, for the time being, that the 
expanding monetary policy will continue. 
He also says that it will not be a surprise to 
end the purchase of the bonds at the end 
of the year. Professor Feld thinks that it is 
unlikely for the policy rate to raise before 
mid-2019.

However, when the European Central 
Bank terminates the expanding monetary 
policy, it must be very careful in terms of 
communication. The language used in the 
ECB board protocols needs to be carefully 
selected. When the last press conference 
deviated from the text caused the impres-
sion that the money taps were prematurely 
suppressed, the alarm bells began to ring in 
the financial market. Experts say that kee-
ping the bonds and the interest rate policy 
flexible will give the central bank room to 
move but at the same time but at the same 
time they say that markets should not be 
allowed to go ahead and take action before 
ECB does.  (dwelle.de - 25.01.2018)

T he first American President who offi-
cially recognized Black History Month 

was President Gerald Ford in 1976 and 
ever since then every American pre-

sident has designated February as Black His-
tory Month. “African Americans in Times of 
War”, the theme of Black History Month in 
2018, marks the 100th anniversary of the end 
of World War I and honors the roles that black 
Americans have played in warfare, from the 
American Revolution to the present day.

The story of Black History Month begins 
in 1915, half a century after the Thirteenth 
Amendment abolished slavery in the United 
States. But it wasn’t until later that the society 
started accepting the Black community openly. 
Malcolm X, Dr. Martin Luther King Jr. and Rosa 
Parks are few of the many activists that mar-
ked the American History at the peak of Civil 
Rights Movement in the 1950s. Maya Angelou 
and James Baldwin are the names of authors 
who were influenced and contributed to the 
movement after the assassination of Malcolm 
X and Dr. Martin Luther King Jr.

The first black president Barack Oba-
ma was elected in 2009 and this led people to 
think that the black community might get safer 
and the oppressions would lessen. Sadly, that 
wasn’t the case. Trayvon Martin, an unarmed 
black teenager was killed by a neighborhood 
watch captain, who claims he acted in self-
defense. The Black Lives Matter movement 
started off in 2015 in response to the acquittal 
of Martin’s murderer, George Zimmerman. The 
community of Black Lives Matter movement 

şUBAT: AFRO-AMERİKALILARIN MÜCADELE AYI
FEBRUARY: BLAcK HISTORY MONTH

1976 yılında ilk kez yasal olarak Afro-
Amerikalıların mücadele ayını kabul 
eden Amerikan Başkan Gerald Ford’dur. 
O tarihten itibaren her Amerikan baş-

kanı Şubat ayını Afro-Amerikalılar mücadele 
ayı olarak belirlemiştir. Bu yılın teması olan, 
“Afro-Amerikalılar Savaş Zamanında”, Birinci 
Dünya Savaşının 100. Yıldönümü törenlerinde 
Amerikan İhtilalinden günümüze kadar siyahi 
Amerikalıların savaştaki rollerini onurlandırıldı.

1915’te on üçüncü dönem başkanı tarafın-
dan kölelik kaldırılmıştır. Bu karar yârim asır 
sonra Afro-Amerikalılar mücadelesine yeni bir 
soluk getirmiştir. Daha sonraları toplum tara-
fından da siyahiler kabul görmeye başlamıştır. 
1950 yılında Malcolm X, Dr. Martin Luther King 
Jr. ve Rosa Parks adlarında birkaç belirgin isim 
tarafından sivil haklarının korunması hareketi-
nin doruk noktasına geçilmiştir. Fakat Malcolm 
X ve Dr. Martin Luther King Jr.’nin öldürülme-
sinden sonra Maya Angelou ve James Baldwin 
adında iki yazar harekete katkıda bulunmuş-
lardır.

İlk siyahi başbakan Barack Obama 2009 
yılında göreve getirildi ve insanlar siyahilerin 
artık daha güvende olabileceğini ve baskıla-
rın azalacağını düşündü. Ne yazık ki, durum 
böyle olmadı. Silahsız siyahi genç Travyon 
Martin meşru müdafaa yaptığını ileri süren bir 
mahalle bekçisi tarafından öldürüldü. Siyahi-
lerin Hayatı Önemlidir hareketi Martin'in katili 
George Zimmerman›ın aklanmasının ardından 
kuruldu. Siyahilerin Hayatı Önemlidir topluluğu 
«Siyahilerin Hayatı Önemlidir, sadece siyahile-
rin hayatının önemli olduğu değil bazı hayat-

ların daha çok tehlike içinde olduğu anlamına 
geldiğine inanıyor.

Sonuç olarak, sivil toplum örgütleri kültü-
rümüzün, tarihimizin ve politikamızın şekillen-
mesinde daima önemli bir rol oynamıştır. 2015 
yılında Amerikan kültürünü derinden etkileyen 
çok geniş bir sivil toplum hareketine dönü-
şen #BlackLivesMatter “hashtag"i siyahilerin 
hayatları hakkında daha çok konuşulmasını 
sağladı ve büyük bir alana yayılan ırkçılığın 
farkına varılmasının önünü açtı.

believes that “Black Lives Matter does not 
mean all lives don’t matter, but that some lives 
are more at risk.”

Briefly, social justice movements have al-
ways played a large role in shaping our count-
ries culture, history and politics. The hashtag 
#BlackLivesMatter, which began a widespread 
social justice movement defined the culture of 
America in 2015, ignited conversations about 
black lives, and paved the way to address exis-
ting racism on a large platform.

Dominique Lieven *

DEVRİM, SAVAş VE İMPARATORLUĞUN 
ULUSLARARASI BAĞLAMI

INTERNATIONAL cONTExT OF REVOLUTION, WAR AND EMpIRE

1914 yı lın dan çok ön ce, dün ya nın et nik-
ide olo jik-je opo li tik blok la ra bö lün dü-
ğü ne da ir güç lü bir ka nıt var dı. Bun la rın 
en güç lü sü ise; Bri tan ya Im pa ra tor lu ğu 

ve ABD’nin de va sa kay nak la rı nı po tan si yel 
ola rak bir ara ya ge tir miş olan In gi liz-Ame-
ri kan blo ğu idi. Or ta Av ru pa’da ki Ger ma nik 
blok po tan si yel ola rak da ha az güç lüy dü; an-
cak dip lo ma tik ve as ke ri bir li ği da ha şim di-
den ant laş ma ile be lir len miş ti ve ay nı du rum 
In gi liz-Ame ri ka lı lar için ge çer li de ğil di. Hem 
In gi liz ce ko nu şan hem de Ger ma nik dil le ri-
ni ko nu şan blok lar ye ni bir ol guy du: On do-
ku zun cu yüz yı lın son çey re ğin den ön ce Bri-
tan ya ve ABD hem je opo li tik hem de ide olo jik 
ra kip ler di. Bri tan ya eli ti nin önem li bir kıs mı 
“kar ma mo nar şi ye” bağ lıy dı ve de mok ra si yi 
sos yal dü zen ve ulus la ra ra sı ba rış ve is tik-
rar kar şı sın da bir teh li ke ola rak gör müş ler di. 
Avus tur ya ile Prus ya ara sın da ki di ni ve si ya-
si re ka bet çok da ha de rin le re in di. Bu iki ye ni 
ulus-üs tü blo ğun ku rul ma sı nın kö ken le rin-
de, on do ku zun cu yüz yıl so nu nun zih ni yet le-
ri ne da ir et nik-dil sel ve ırk sal yak la şım la rın 
ar tan et ki si var dı. An cak eğer bu blok lar ha-
yal gü cü nün ürü nüy se, ay nı za man da ol duk-
ça önem li bi rer güç ve si ya si ger çek lik ti ler. 
Yir min ci yüz yıl da ki ulus la ra ra sı re ka be tin ve 
ça tış ma nın önem li bir kıs mı, bu blok la rı bir-
bir le riy le ve or tak bir Slav ve da ha son ra da 
or tak sos ya list il ke ler üze ri ne te mel len miş, 
Rus la rın ön cü lü ğün de ki bir blo ğa kar şı re-
ka be te sü rük le di. Et nik-ide olo jik da ya nış ma, 
özel lik le yir min ci yüz yı lın bu re ka be tin den 
mu zaf fer çı kan In gi liz-Ame ri kan blo ğu nun 
tu tar lı lı ğı nı bü yük öl çü de güç len dir di.  

Rus ya’nın He def le ri Ve Araç la rı 
“Sert güç” ve ulus la ra ra sı si ya se te ba kıl dı-

ğın da; çar lık Rus ya’sı nın yö ne ti ci le ri nin baş 
ön ce li ği, ül ke le ri nin bir Av ru pa bü yük gü cü 
ola rak po zis yo nu nu gü ven ce al tı na al mak tı. 
Rus ya, on se ki zin ci yüz yıl da bu sta tü yü el de 
et ti ve on do ku zun cu yüz yıl da da elin de tut-
tu. Rus ya’da eko no mi, hü kü met ve top lum, 

bu ön ce lik ten çok faz la et ki len di ler. Rus gü-
cü nün kö ken le rin de Av ru pa lı bir as ke ri-ma li 
dev let ile bir Av ras ya im pa ra tor lu ğu ara sın da 
eşi ben ze ri gö rül me miş bir ev li lik yat mak-
ta dır. Çar lık Rus ya sı’nın ulus la ra ra sı gü cü 
ve pres ti ji, 1812-1815 yıl la rın da Na pol yon’un 
mağ lu bi ye tin de oy na dı ğı te mel rol ile zir-
ve nok ta sı na ulaş tı. Rus la rın as ke ri gü cü nün 
anah ta rı; Av ru pa tar zı bir le şik si lah (top çu/
pi ya de/sü va ri) or du su idi ve bu or du, ya na şık 
dü zen for mas yo nun da ma nev ra ya pıp, ko or-
di ne olup sa vaş mak üze re eği tim al mış tı. An-
cak, Rus la rın gü cü, Av ras ya as ke ri ge le ne ği 
açı sın dan ti pik olan un sur lar la da ya kın dan 
bağ lan tı lı dır. 

Özel lik le Av ru pa’nın bü yük güç le ri ara sın-
da, Na pol yon Sa vaş la rı’nda bü yük et ki gös te-
re cek şe kil de “sö mür ge ci” bi rim le ri kul lan dı: 
bun lar ge le nek le ri Av ru pa step le rin de sa vaş 
yap ma ya uy gun olan Ka zak lar idi. Os man-
lı Im pa ra tor lu ğu ile ya pı lan kı yas la ma lar ol-
duk ça ay dın la tı cı dır. Rus hal kı çar lık dev le ti-
nin gü cü ne çok faz la önem at fet miş se de, Os-
man lı Im pa ra tor lu ğu’nun Müs lü man halk la rı 
da dev let le ri nin za yıf lık la rı na en az o ka dar 
dik kat et miş ler di. Yir min ci yüz yıl dan iti ba ren 
bu nun be de li, bü yük çap lı et nik te miz lik ve 
im pa ra tor lu ğun ku zey ve do ğu sı nır top rak-
la rın da ki Müs lü man nü fu sun kat li amı ve hat-
ta Av ru pa’nın Is lam’ın ana kal bin de ki top rak-
la rın bir kıs mı nı sö mür ge leş tir me si şek lin de 
ken di ni gös ter di.  

Ben ce, on se ki zin ci yüz yıl çar lık dev le ti nin 
Os man lı lar kar şı sın da ki za fe ri nin iki te mel 
se be bi; em per ya list elit le rin Ba tı lı laş ma sı ve 
it ti fa kı mo nar şi ile üst ta ba ka da ki seç kin ler 
ara sın da sağ la ma bağ la yan ve as ke ri-ma li 
ma ki ne nin te me li ni oluş tu ran acı ma sız kö-
le lik sis te mi ol du. Hiç kuş ku yok ki 1917, ay-
nı za man da dev le tin hal kı ge nel lik le acı ma sız 
bir şe kil de sö mür me si ne ve Ro ma nov la rın 
ma li-as ke ri dev le ti ile de va sa im pa ra tor luk-
la rı nın ku rul ma sın da ge rek li ve el zem bir un-
sur olan kö le lik ve otok ra si nin bi leş ke si nin 
uzu va de li et ki si ne ve ri len bir ya nıt tı.

Long before 1914, there was a strong evidence 
that the world was divided into ethno-ideo-
logical-geopolitical blocks. The strongest of 

these was an English-American block that poten-
tially brought together the enormous resources of 
the British Empire and the United States. The Ger-
manic block in Central Europe was potentially less 
powerful but its diplomatic and military unions 
were already settled by a treaty, and the same was 
not true for the British-Americans. The blocks that 
spoke both English and Germanic languages were 
a new phenomenon: Before the last quarter of the 
nineteenth century, Britain and the United States 
were both geopolitical and ideological competitors. 
An important part of the British elite was suppor-
ting “mixed monarchy" and considered democracy 
as a threat to social order, international peace and 
stability. The religious and political rivalry betwe-
en Austria and Prussia has become much deeper. 
In the roots of the establishment of these two new 
supranational blooms, there was an increasing inf-
luence of ethnic-linguistic and racial approaches to 
the mentalities of the late nineteenth century. But if 
these blocks were the product of imagination, they 
were also very important forces and political reali-
ties. A significant part of the international compe-
tition and conflict in the twentieth century dragged 
these blocks to a competition based on each other 
and a common Slav principles and then Socialist 
principles against to a bloc in the lead of the Rus-
sians. Ethno-ideological solidarity has especially 
strengthened the consistency of the British-Ame-
rican blog which was victorious from this rivalry of 
the twentieth century.

Objectıves And Tools Of Russia
When you look at the “hard power" and the inter-
national politics; the chief priority of the rulers of 
Tsarist Russia was securing the position of the co-
untry as a great power of Europe. Russia achieved 
this status in the eighteenth century and held it in 
the nineteenth century. In Russia, the economy, the 
government and the society were very much inf-
luenced by this priority. In the roots of the Russian 
power lies an unprecedented marriage between a 
European military-financial state and a Eurasian 
empire. The international power and prestige of the 
Tsarist Russia reached its peak with the main role 
played at the defeat of Napoleon between 1812-
1815. The key to military power of the Russians; 
the European-style combined army (artillery / in-
fantry / cavalry) had been trained to maneuver in 

coordinated formation, to coordinate and to fight. 
However, the power of the Russians is closely lin-
ked to the elements typical of the Eurasian military 
tradition. Colonialist units have been used, especi-
ally among the great political powers in Europe, as it 
was shown effective in Napoleon Wars. These units 
were Cossacks whose traditions are suited to fight 
in European streaks. In pre-modern warfare, the 
horse was the counterpart of the modern tank, the 
plane, the mobile artillery class, and the truck. In ot-
her words, it had utmost importance for discovery, 
shock, pursuit and mobile firepower.
The comparisons made with the Ottoman Empire 
are quite illuminating. The Romanovs and Otto-
mans ruled the empires of the periphery of Euro-
pe in an era which Europe’s power has increased 
and spread worldwide. In the fifteenth century, the 
Ottomans followed the policies that Russia took 
as an example – for instance; they have created a 
navy from scratch by importing staff and techno-
logy from Europe. However, in the eighteenth cen-
tury, the Ottomans lost in competition with Russia 
because they could not develop a timely European 
military-financial state model. The debate about 
the causes of success and failure includes essential 
issues, such as the comparison of Russian Ortho-
doxy with Islam as conservative and anti-Western 
political and cultural forces. Although the Russian 
people gave too much importance to the power of 
the tsarist state, the Muslim peoples of the Ottoman 
Empire paid the most attention to the weakness of 
their states. From the twentieth century onwards, 
it showed itself as a massive ethnic cleansing and 
massacre of the Muslim population on the northern 
and eastern border lands of the empire, and even 
the colonization some of the lands in the main heart 
of Islam by Europe. But the price paid by Russia goes 
back to the 1917 revolution and even beyond.
I think the two main reasons for the victory of the 
tsarist state against the Ottomans in the eighteen 
century; the westernization of imperialist elites and 
a relentless slavery system that links the alliance 
between the monarchy and the elite in the upper 
layer and forms the basis of the military-financial 
machine. There is no doubt that 1917 was also a res-
ponse to the exploitation of the people in a relent-
less manner by the state and the long-term effect 
of the composition of slavery and autocracy, which 
was a necessary and essential element in the es-
tablishment of Romanovs’ financial-military state 
and gigantic empire. 

Ta rih sel im pa ra tor luk la rın yö ne til me si her za man zor ol muş tur; çün kü de va sa öl çek le ri var dır ve çok çe şit li dir ler.  
An cak yö ne ti ci ler en faz la elit le rin fi kir le ri ni önem ser ler. Elit ler ise, ye rel pat ro naj ve bas kı ya da ya lı ye rel sis tem ler yo luy la  

kit le le ri ge nel lik le kon trol al tın da tu tar lar. Kit le sel okur ya zar lık ve si ya se tin ol du ğu gü nü müz de, din le ye cek ve den ge le ne cek 
çok da ha faz la ses var dır. Ulus la ra ra sı iliş ki le ri be lir le yen kı ta sal çap ta dev let le rin yö ne til me si gi de rek zor laş mak ta dır.  

Bir bi riy le ça tı şan iç bas kı lar, dış po li ti ka da man tık lı ka rar alın ma sı nı gi de rek da ha zor lu ha le ge tir mek te dir.

Amerika Birleşik Devletlerinde, her yıl şubat ayında Afro-Amerikalıların Mücadele ayı olarak anmalar yapılır. 
Tarih boyunca Afro-Amerikalılar yaptıkları büyük katkılarını ve başarılarını hatırlamak adına ayrılmış tarihi bir aydır.

The management of historical empires has always been difficult; because they have huge scales and are very diverse. However, 
the administrators are most interested in the ideas of the elites. Elites usually keep masses under control through local patronage 

and pressure based local systems. In today’s world of mass literacy and politics, there is much more to listen and balance. It is 
increasingly difficult to manage governments across continental boundaries that determine international relations. Conflicting 

internal pressures make it increasingly difficult to make logical decisions in foreign policy. 

In the United States of America, the month of February is observed as Black History Month or National African American History 
Month, and it is to remember the important contributions and achievements of African Americans throughout the nation’s history. 

The European Central Bank (ECB) is at the crossroads. Economic revival could be the result of cheap monetary policy
Av ru pa Mer kez Ban ka sı (AMB) yol ay rı mın da. Eko no mik can lan ma ucuz pa ra po li ti ka sı nın so nu ola bi lir
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Klasik Amerikan siyasal hegemonya-
sının artık fazlasıyla sarsıldığı, Av-
rupa Birliği’nin artık kendi içerisinde 
‘iyi niyet’ konsorsiyumunun ötesine 

geçemediği, Çin’in siyasi, iktisadi ve en önemlisi 
de kültürel olarak yükselen bir değer hâline gel-
diği, Rusya-Çin-İran işbirliğinin çok daha işlev-
sel ve etkili olduğu; kısacası Avrupa karşısında 
Avrasya’nın kendini gösterdiği küresel siyaset 
sahnesinde, Soğuk Savaş terminolojisiyle ifade 
edilecek olursa, yakın ve orta gelecekte küresel 
dünyanın ‘kızarmaya’ mı, ‘mavileşmeye’ mi daha 
meyilli olduğuna yönelik soruşturmalar pekâlâ 
anlamlı bir soru olarak karşımızda duruyor.

Dünyanın nereye gittiği sorusunu cevap-
landırabilmek için öncelikle Batı’nın dinamik-
lerini anlamak gerekiyor. Amerika Birleşik 
Devletleri’ni Avrupa’nın Frankeştayn’ı olarak 
nitelemenin doğru olduğunu düşünüyorum. Bu-
nun bazı sebepleri var. Türkiye merkezli dünyaya 
bakıldığında ‘Batı’ denildiğinde akla gelenin ABD, 
İngiltere ve Kıta Avrupası olması tesadüf değil. 
Coğrafi olarak ne Türkiye’ye göre ne de birbirle-
rine göre pek de batıya düşmeyen bu üç kültür 
merkezinin aynı kazanda kaynaması tarihsel bir 
aktarım sürecinden kaynaklanıyor. Bu ilişkiler 
ağı aslında zımnî olarak bilinen durumlar ve top-
lumsal tepkilerimizi de arkaplanda belirliyor.

Avrupa ile ABD arasında ciddi bir sahicilik/
yapaylık farkı var. Orta Çağ sefilliğini görmüş, 
Rönesans bereketiyle zenginleşmiş, diktatörlük-
lerin ve iki dünya savaşının travmasını yaşamış 
Avrupa karşısında, ABD’nin kurduğu devlet ve 
değer sistemi kâğıttan bir imparatorluktan iba-
ret. Tıpkı Frankeştayn’ın hikâyesinde olduğu gibi 
Avrupa’nın aydınlanmacı ve ilerlemeci aklı niha-
yetinde kendisini ‘ihtiyar baba’ya dönüştürecek 
yeni bir organizmaya can verdi. Önce, 19. yüzyıl 
sonunda Avrupa’nın aydınlanma birikimi ABD 
kültür ve değer sistemine iktibas edildi, ardından 
1944’de Bretton Woods hadisesi ABD ekonomisi-
nin zirveye ulaşmasına sebep oldu ve Soğuk Sa-
vaş sonrasında ABD’nin küresel liderliğinin uzun 
yıllar devam edileceği sanılıyordu. Fakat hiçbir 
yapısal kökü olmayan bu düzenin yapaylığı gö-
rüldüğünden dolayı ABD sistemi ifasın eşiğinde.

Buna mukabil, Mao’dan sonra Deng 
Xiaoping’in Çin’e getirdiği yeni kapitalizm yo-
rumunun (ya da sosyalizm yorumu demek de 
mümkün) son yıllarda teknoloji temelinde fikir 
ve inovasyona da dönüşmesi, Çin’i nitelikli bir güç 
hâline getirdi. Diğer taraftan, Rusya, sıcak deniz-
lere inerek Akdeniz’de varlık gösterme amacına 
bugün hiç olmadığı kadar yakın.

Bugün, geçmişten farklı olarak Transatlantik 
hattındaki kırılmadan, hegemonyası sorgulanan 
Amerika Birleşik Devletleri’nden, özgüvenini 
kaybetmiş bir Avrupa Birliği’nden söz ediyo-
ruz. Bütün bunların konuşulabiliyor olması bile 
Avrasya’nın ve Doğu’nun nüfuz alanını söylem 
düzleminde ne denli güçlendirmeyi başardığını 
esasında gösteriyor. Rusya’nın entelektüel ve 
derin beyinlerinden Aleksandr Dugin’in geçtiği-
miz hafta verdiği mülâkatında “artık çok kutuplu 
bir dünyaya giriyoruz ve kutupların dengesi ta-
mamen değişti” dedi. Çok kutuplu güç dengeleri 
geriye dönüşün hem kendisini var ediyor hem 
de Soğuk Savaş’tan farklılığını oluşturuyor. Yani, 
Doğu’nun tekrar güçlenmesi ve ABD’nin siyasi ve 
iktisadi tekelliğinin ciddi ölçüde zayıfamasıyla 
bir taraftan haritalar kırmızı-mavi ayrımına ge-
beyken, diğer taraftan da yeri geldiğinde Rusya 
ve ABD’nin politikalarına da çomak sokan böl-
gesel aktörler var. Bunun manası şu: Son 100 yıla 
kıyasla bugünün küresel dünyası hiç olmadığı 
kadar koalisyonlara gebe.

Türkiye, kısa bir süredir küresel dengelerin 
bu dönüşümü karşısında müzâkere eden, tartan 
ve bu çerçevede bildiğini yapan bir bölgesel güç 
konumunda. Şüphe yok ki bunun oluşmasında 
hâlen bir ölçüde devam eden Batı’yla karşı kar-

şıya gelme ve farklı düşünme durumunun etki-
si var. Bu süreçte, Türkiye belki zaman zaman 
tartışıldığı gibi Avrasya eksenine kayan bir ülke 
olmadı. Ancak tarihsel ve kültürel özellikleriyle 
Doğu’ya ne denli kolay bir şekilde uzanabildi-
ğini ve oradan da beslenebildiğini Avrupa’ya ve 
ABD’ye göstermiş oldu. Bu coğrafyanın yaklaşık 
600 senedir Batı’yla münasebeti var. 1800’ler-
den bu yana Avrupa’yla süregelen ilişki tedricen 
dozu artarak eşitler ilişkisi olmaktan uzaklaştı.

Avrupa Birliği AB Genişlemeden Sorum-
lu Eski Komiseri Günter Verheugen, katıldığı bir 
konferansta, “Bazı güçler Türkiye’yi Avrupa’dan 
dışlamaya çalışıyor. Türkiye’yi oyuna getiri-

yorlar. Ben Türk dostlarıma sakın bu 
tuzağa düşmeyin çağrısında 

bulunuyorum. Zaman deği-
şecek” diye uyardı. İki üç 

sene evvel Avrupa’yla 
ilk krizler doğdu-

ğunda durum bu 
değildi, fakat 
şu an Türkiye, 
Verheugen’in 
uyarısının far-
kında bir bilinç-
le hareket edi-

yor. Bu bilinçten 
ötürü Türkiye’nin 

Batı’ya yönelişleri ve 
Batı’yla kurduğu ilişki-

ler bundan 10 sene önce-
sinden çok daha farklı ve eşit 

bir zeminde ilerliyor.
Dolayısıyla, Türkiye’nin bugün ulusla-

rarası alanda herhangi bir lokomotif arayışı ol-
madığını ve muhataplarıyla eşitler arası bir ilişki 
kurduğunu düşünüyorum. Türkiye, ne Doğu’ya 
ne Batı’ya kayıyor. Gerektiği zaman icap etti-
ği yöne doğru ilerliyor. Bir tür II. Abdülhamid’in 
denge siyaseti, yani. Bu doğru mu? İlkeli mi? 
Çokça kritik edilebilir, ediliyor da. Tek parti dö-
neminde de denge siyaseti kullanışlı bir enstrü-
mandı fakat Cumhuriyet Türkiyesi daha uzun 
erimli politikalara alışkın. Bu sebepten ötürü 
birçok kimse bocalama yaşıyor. Makro dünyada 
önemli olan lehine ve aleyhine olanların farkında 
olarak oyunda oynayan bir aktör olmak değil mi?

DÖNÜşEN DÜNYADA TÜRKİYE’NİN YERİ
TURKEY’S pLAcE IN THE cHANgINg WORLD

Türkiye, kısa bir süredir küresel dengelerin bu dönüşümü karşısında 
müzâkere eden, tartan ve bu çerçevede bildiğini yapan bir bölgesel 

güç konumunda. ürkiye, ne Doğu’ya ne Batı’ya kayıyor. gerektiği 
zaman icap ettiği yöne doğru ilerliyor.

Turkey recently is at a regional power who negotiates, weighs, and acts 
in this regard in the face of this transformation of global balances.  

Turkey is neither sliding towards West nor east, instead, it is moving 
towards the necessary direction

Gazi Giray Günaydın

In this global politics seen where the clas-
sic American political hegemony is now 
shaken, the European Union can no lon-
ger go beyond its ‘goodwill’ consortium, 

China’s political, economic, and most impor-
tantly culturally rising value, Russia-China-
Iran cooperation is much more functional and 
effective; in short, the global politics scene in 
which Eurasia stands out, we are faced with 
the question of “Is the world going towards 
Red or Blue?” in the context of Cold War termi-
nology.  But we need to understand the mec-
hanics of the West to be able to answer this 
question. I think it would be right to call the 
US as Europe’s Frankenstein’s Monster. And 
I have my reasons. Looking at the 
world from Turkey,  ‘Western’ 
brings the mind the US, the 
UK and the Continental 
Eu- rope, and that is 
no coincidence. 
Alt- hough they 
are not exactly 

“West” to 
Turkey or when 
we look geograp-
hically, the same 
incarnation of 
these three cultu-
ral centers is due to 
a historical transfer 
process. This network 
of relationships actually 
determines the implicit situ-
ations and social reactions in the 
background. 

There is a serious difference in authen-
ticity/artificiality between Europe and the 
United States. Against Europe, which had ex-
perienced the miserableness of Middle Ages, 
enriched by the Renaissance abundance, 
and suffered the tragedy of the dictatorships 
and the two world wars, The state and value 
system established by the US consists of a pa-
per empire. Europe’s enlightened and progres-
sive mind finally gave life to a new organism 
that would turn itself into an ‘old father’, much 
like in the story of Frankenstein’s Monster. 
First, at the end of the 19th century, Europe’s 
enlightenment was credited to the US cultu-

re and value system, then in 1944 the Bretton 
Woods report led the US economy to reach its 
peak and after the Cold War the US’s global 
leadership was supposed to last for many ye-
ars. However,  the US system is on the brink of 
bankruptcy, since the world now sees that this 
structure without any structural roots.

In contrast, after Mao, the interpretation of 
the new capitalism (or socialism interpretati-
on, which is more correct) brought to China by 
Deng Xiaoping has been transformed into ide-
as and innovation on the basis of technology in 
recent years made China a qualified power. On 
the other hand, Russia is as close as ever to to-
day, in descending into the hot seas and show 
itself in Mediterranean.

Today, unlike the past, we are talking about 
the breaking in the Transatlantic line, a United 
States which its hegemony is questioned, a Eu-
ropean Union that lost its confidence. All these 
things can be talked about shows how Eurasia 
and the population of the East  have succee-
ded in strengthening in the field of influence 
in terms of discourse. Alexander Dugin, one of 
Russia’s intellectual and profound brains, said  
“We are now entering a very polar world and 
the polarity of the poles has changed comple-
tely," in his weekly interview. The multipolar 
power balances are both creating itself and 
stating its difference from the Cold War. Mea-
ning, while as the re-empowerment of the East 
happens and the political and economic mono-
poly of the United States severely weakened, 
maps divide in terms of blue and red, there are 
also regional actors who, when they come from 
the other side, disrupt policies of Russia and the 
United States. This means that compared to the 
last 100 years, today’s global world conceives 
more coalitions than ever.

Turkey recently is at a regional power who 
negotiates, weighs, and acts in this regard in the 
face of this transformation of global balances. 
There is no doubt that this is the result of conf-
rontation with the West, which still continues 
to some extent, and the effect of different thin-
king. In this process, Turkey have never been a 
country that slides towards the Eurasian axis, 
as it was discussed from time to time.  Howe-
ver, with historical and cultural characteristics, 
it showed to Europe and the United States that 
how easily he could reach and feed on the East. 
This geography has about 600 years old history 
with the West. Since 1800, the ongoing relati-
onship with Europe has gradually drifter away 
from a relationship of equality.

The EU Old Enlargement Commissioner 
Günter Verheugen has warned Turkey by sa-
ying, “Some forces are trying to exclude Turkey 
from Europe. They are trying to trick Turkey. I 
am trying to warn my Turkish friends, plea-
se do not fall into this trap. Times will change. 
“  in a conference he participated. This was not 
the case two-three years ago when the first 
crisis with Europe was emerged, but now Tur-
key is moving with a consciousness aware of 
Verheugen’s warning. Due to this awareness, 
Turkey’s drifting towards the West and the re-
lationships established are moving on a much 
different basis on an equal ground. 

Thus, I believe that Turkey is not seeking 
any locomotive in the international arena to-
day and it has established an equal relationship 
between with its interlocutors. Turkey is neit-
her sliding towards West nor east, instead, it is 
moving towards the necessary direction. Some 
kind of balance politics of Abdulhamid the 2nd, 
we can say. Is this right? Principled? It can be 
criticized, and it is. Political balance was a use-
ful instrument in the single-party period but 
the Republic of Turkey is more accustomed to 
long-term policies. For this reason, many pe-
ople are confused. Being an actor that differen-
tiates good and bad in the game played in the 
macro world; Isn’t that what is important? 

şair, yazar, çevirmen, akademisyen…  Kısacası yazıya adanmış bir hayat. 
52 yıldır yazın hayatına devam eden Ataol Behramoğluyla geleceğin 

teminatı olan çocuklar üzerine konuştuk. Tabii edebiyat da  işin içerisinde…
Poet, writer, translator, academician… A life dedicated to writing. Ataol 

Behramoglu, who continues his writing life for 52 years have talked about 
our future; children. Of course, along with literature… 

Günümüzde kime hobilerini sorsanız, ilk 
aldığınız yanıtlardan biri kitap okumak 
oluyor. Ancak bu konuda yapılan araştır-
malar kitap okuma oranının çok düşük ol-

duğunu gösteriyor. Küçük yaşlardan itibaren kitap 
okuma alışkanlığı olmayan bir bireyin ileri yaşlarda 
bu alışkanlığı kazanması da her zaman kolay olmu-
yor tabii ki. Eğitim sistemi ise bu sorunun tam mer-
kezinde yer almakta. Behramoğlu, eğitimin ciddi 
bir konu olduğunu ve gençler üzerindeki etkisinin 
uzun yıllar devam ettiğini söylerken sözlerini şöyle 
sürdürüyor: “Maalesef günümüz gençleri edebiyatı 
önemsemiyor. Aslında bu durum eğitimle alakalı. 
İnsanlar bir konuda eğilim duymaya çocukluk dö-
nemlerinde başlarlar. Bizim eğitim sistemimizde 
de çocuklarımızı edebiyata yönlendirecek herhan-
gi bir eğilim ve böyle bir ölçü görmüyorum. Bir ço-
cuğun edebiyata meraklı olması tamamen eğitimin 
konusudur.  Her şey eğitimle başlar. Eğitim ciddi bir 
konudur. Eğer bir ülkenin gençleri edebiyata sana-
ta ilgi duymuyorsa kültüre ilgi duymuyor demektir. 
Çünkü edebiyat kültürün ayrılmaz bir parçasıdır.”

Çocuğun edebiyata ilgi duyması için ortaokul 
döneminde okuma alışkanlığı edinmesi gerekiyor. 
Çünkü okumayı yeni öğrenen çocuk yeni bir şeyler 
okumaya meraklı oluyor. Çocuk kitaplarının ço-
cuğun ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayan zihinsel, duy-
gusal ve ruhsal gelişimini de destekleyen biçimde 
olması gerekiyor. Çocuk edebiyatının ülkemizdeki 
durumunu ise Behramoğlu şu şekilde değerlen-
diriyor: “Çocuk edebiyatı konusunda Türkiye’de 
görebildiğim kadarıyla herhangi bir ciddi bir çalış-
ma yok. Yetenekli yazarlarımız var ve onlar kendi 
sağduyularıyla ellerinden geleni yapmaktadırlar. 
Örneğin; Gülten Dayıoğlu, Yalvaç Ural ve pek çok 
önemli çocuk edebiyatı yazarımız var. Çocuk ede-
biyatına daha çok yönelmeliyiz ve çocuk edebiya-
tını önemsemeliyiz.”

Çocuk edebiyatı çocukların duygusal, zihin-
sel ve sosyal gelişimine katkı sağlamakta. Masal, 
hikâye ve fabl çocuk edebiyatının içinde yer alırken 
şiiri ise diğer türlerden ayırmak gerekmekte. Şiir, 
bambaşka dünyalarının kapısını aralar. Çocukla-
rın hayata farklı bakış açılarıyla bakabilmesi adına 
şiir önemli bir unsur. “Karacaoğlan’dan ve Orhan 
Veli’den bir şiir ezberlemeden geçen bir çocukluk 
bana göre boşa geçmiş demektir.”  diyen Behra-
moğlu çocuk ve şiir üzerine açıklamalarda bulu-
nuyor: “Çocuk ve şiir denildiğinde aklıma ilk olarak 
dil olgusu geliyor. Anadil en yoğun anlatımını şiirde 
bulur. İyi şiir ise ana dilin en yoğun ve ifade gücü en 
yüksek biçimde dile getirilmiş olmasıdır. Eser hem 
içerik olarak evrensel değer taşımalı hem de ulusal 
değerleri yansıtmalıdır. Bu bütün diller için geçerli 
bir olgudur. Türkçe’nin en olağanüstü en özlü biçi-
mini geleneksel şiirimizde Karacaoğlan'da, modern 
şiirimizde ise Orhan Veli'de görürüz."

Dil, edebiyatın temel taşı olduğu gibi kültürün 
de taşıyıcısıdır. Bir milletin yarattığı edebiyat, o mil-
letin kültür birikiminin bir yansımasıdır. Dil olma-
dan ne kültür ne de edebiyat olur. Dilin en yoğun 
anlatımının şiirde olduğunu söyleyen Behramoğlu, 
şiiri olmayan bir toplumun geleceği hakkında-
ki görüşlerini aktarıyor: “Şiiri olmayan toplumun 
dili yozlaşmış olur. Dili yozlaştığı içinde düşünme 
yeteneği azalır. Duygulanma yeteneği azalır. Duy-
gusal derinliği sığlaşır. Kültür bilinci zayıfar. Bilimi 
olmayan toplum gibi şiir olmayan toplum da ikinci, 
üçüncü sınıf toplum olur. Gün geçtikçe de silinip gi-
der.”

Geçmişle gelecek arasında bir köprü olan ede-
biyat, kültürün aktarılmasında önemli bir rol oynar. 
Geçmişini bilmeyenin de geleceğinden söz edile-
mez. Türk edebiyatı binlerce yıllık bir geçmişe sahip. 
Masallar ise Türk Edebiyatı'ndaki en eski türlerden. 
Masallar hem eğitici hem de eğlendirici yapısıyla 
çocuğun gelişimi açısından önemli olmakta. Masa-
lı düz yazıyla değil de şiir tadında anlatmayı tercih 
eden Behramoğlu Yiğitler Yiğiti ve Uçan At Masa-
lı kitabı hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getiri-
yor: “Ölümsüz yaşam ve sonsuz gençlik arayışının 
hep böyle bir düş kırıklığıyla sona ermesi üzerinde 
bir efsanedir. Bu efsaneyi bize uyarlayarak yeniden 
yorumladım. Yorumlarken akıcı bir form kullan-
maya çalıştım. Daha da önemlisi bizim yaşama kül-
türümüzün öğelerini kullanmaya çalıştım. Sonun-
da ise  ölümsüz yaşam ve sonsuz gençliğin insanın 

bulunduğu yerde derinleşmesiyle ulaşabilecek 
amaçlar olduğunu ve hiçte bir belirsizlikte arama-
nın anlamsızlığını vurgulamaya çalıştım.”

Kuşaklar arasında uçurumlar olduğu yadsına-
maz. 1980 dönemi çocukları ile günümüz çocukları 
arasında ciddi farklar olduğunu dile getiren Behra-
moğlu, “(…) olumsuzluklara engel olmak ve olum-
luyu geliştirmek gerekiyor. İnsani değerlerin ko-
ruyarak değişmek en doğrusudur. Bu da toplumu 
yönelten erkin bilincin elindedir. Çocuklara tabii ki 
teknolojiyi yasaklayamayız. Buna gerek de imkân 
da yoktur. Ama bilgi edinmeyi de pasif bir algıyila 
sınırlamamak gerek. Sadece bilgisayarla çocukla-
rı eğitemeyiz. Okumak son derece önemli aktif bir 
durumdur” diyor.

…Bırakalım sevdayla büyüsünler 
Serpilip gelişsinler fidan gibi 

/…/ …/ 
Bebeklerin ulusu yok 

Bebekler, çiçeği insanlığımızın 
/…/ 

Ve geleceğimizin biricik umudu…

"Bebekler ise safığı ve iyiliği temsil eder. Bir 
çocuğun ırkı, ulusu ve dini onu diğer çocuklardan 
ayırmıyor. Çünkü özünde hepsi aynı. İlerleyen yıl-
larda çevre faktörüyle değişime uğrayıp kişilik 
kazanıyorlar" diyen Behramoğlu Bebeklerin Ulu-
su  Yok şiirinin hikâyesini şöyle anlatıyor: “Bu şiiri 
somut bir yaşantı sonucunda yazdım. Bir arkadaş 
ziyareti için yabancı bir ülkeye (yabancı sözünü de 
sevmem) başka bir ülkeye gitmiştim. Annesinin 
kucağında ağlayan bir bebek gördüm. O yıllarda 
benim çocuğum da o yaşlardaydı. Tıpkı benim ço-
cuğum gibi ağlıyordu. Bütün mimikleri, çığlıkları, 
her şeyi aynıydı. O an dedim ki bu durumda şaşı-
rılacak bir şey yok aslında. Bebek, insanın özüdür. 
Dünyanın neresinde doğarsa doğsun diğerinden 
farkı yoktur. Bebek yaşamının ilerleyen süreçle-
rinde değişime uğrar. Değişim sonucu oluşan fark 
ise çevrenin etkisidir."

Masum bir meraktır taşar içlerinden  
Yanıtsız çoğu kez ve hazır bağışlamaya

Soralım kendi kendimize bazen
Layık mıyız çocuklarımıza? 

Çocuklarımıza lâyık olmamız için daha çok 
okumamız daha çok çalışmamız gerekiyor. Ataol 
Behramoğlu’nun da bu konuda yetişkinlere bir me-
sajı var: “Çocuklarımızı anlamaya çalışalım.”

BEHRAMOĞLU: 
KARACAOĞLAN VE ORHAN VELİ şİİRİ OLMAYAN BİR çOCUKLUK 

BOşA GEçMİş BİR ZAMAN DEMEKTİR
A cHILDHOOD WITHOUT KARAcAOgLAN AND 
ORHAN VELI pOEMS MEANS A WASTED TIME

Ask whomever what their hobbies are 
and the first answer you get is “to read”. 
But the researches made in this subject 
shows that reading rate is very low in our 

country. Of course, it is not always easy for an indi-
vidual to start reading later in their life if they did not 
have the habit of reading books from an early age. 
The education system is at the center of this prob-
lem. Behramoğlu Behramoglu says education is a 
serious issue and its effects on young people con-
tinues for many years and added: “Unfortunately, 
today’s young people do not care about literature. 
In fact, this situation is related to education. People 
start to show interest in something in childhood. I do 
not see any tendency and such a measure to direct 
our children to literature In our educational system. 
It is completely educational that a child is curious 
about literature.  Everything starts with education. 
It is a serious issue. If the young people of a country 
are not interested in literary and arts, then this me-
ans they are not interested in culture. Because lite-
rature is a crucial part of the cult.”

In order for the child to be interested in litera-
ture, it is necessary to acquire reading habits in se-
condary school. Because the child who is learning 
to read is curious to read something new. Children’s 
books need to support mental, emotional and spi-
ritual development that meets the interests and 
needs of the child. Behramoglu evaluates the situa-
tion of children’s literature in our country as follows: 
“There is no serious studies in children’s literature. 
İn our country, as far as I can see. We have talented 
writers and they are doing what they can about this 
matter For example; Gulten Dayioglu, Yalvac Ural 
and many other important writers. We should focus 
more and more on children’s literature.”

Children’s literature contributes to the child’s 
emotional, mental and social development. Whi-
le fairy tales, stories and fables are included in 
children’s literature, poetry needs to be distinguis-
hed from other types. Poetry runs through the do-
ors of different worlds. Poetry is an important ele-
ment that helps children look at different aspects 
of life. “I believe a childhood without Karacaoglan 
and Orhan Veli poems is wasted.”  Sas Behramoglu 
and makes statements about poems and children: 
“When I think about children and poetry language 
is the first thing that comes to mind. Language finds 
the most intense narrative in poetry. Good poetry is 
the language used in the most dense and expressi-
ve way. The work must both carry universal value 
as content and reflect national values. This is same 

for every language. We see the most extraordinary 
form of Turkish in traditional poetry in Karacaoglan, 
modern poetry in Orhan Veli. A childhood without 
learning a poem from Karacaoglan or Orhan Veli, is 
wasted.”

The language is also the carrier of the culture, 
as it is the cornerstone of literature. The literature 
created by a nation is a reflection of that nation’s 
cultural accumulation. Without language, neither 
culture nor literature can exist. Saying that poetry 
is the most intense expression of language, Behra-
moglu conveys his views on the future of a society 
without poetry: “Without poetry, he language of the 
society becomes degenerated. And this decreases 
to ability to think. Ability to feel. Emotional depth 
gets shallow. Culture-awareness weakens. Societi-
es without poetry becomes third class, just like so-
cieties without science. And they slowly fade away.”

The literature, which is a bridge between the 
past and the future, plays an important role in con-
veying the culture. If you do not know your past, 
you won’t know your future. Turkish literature has 
a history of thousands of years. Tales are the oldest 
forms in Turkish literature. With their educational 
and entertaining features, the tales are important 
for the development of the child. Behramoglu pre-
fers telling tales with poems instead of in a plain 
way and he talks about his thoughts on Yiğitler Yiğiti 
(The Bravest Brave) and Uçan At Masalı (Tale of the 
Flying Horse) books: “It is a legend on the search for 
eternal life and eternal youth and the inevitable sad 
endings they contain. I reimagined this legend and 
adapted to our culture. I tried to use a fluent langu-
age but more importantly, I tried to use our cultural 
items. In the end, I tried to explain that immortal life 
and eternal youth are the aims that can be achieved 
by deepening the place where we are and I tried to 
emphasize that it does not make sense to search for 
any ambiguity at all.”

Cliffs between generations can not be denied. 
He says that there are serious differences between 
the children of 1980 and children of today, says: “…
it is necessary to decrease negativity and increase 
positivity. Adapting while preserving humane va-
lues is the best way. And this is in the hands of the 
liberal consciousness that directs society. Of course 
we can’t deny children the technology. There is no 
need and it is not possible. But we need not limit 
getting information with a passive perception. We 
can’t educate children with only using computers. 
Reading is also critical”.

 
…Let them grow with love
Grow and get big like trees

/…/ …/
No nation for  babies

Babies, the flowers of our humanity
/…/

And the single hope of our future…

  Babies represent purity and wellness. A 
child’s race, nation and religion does not separate 
him from other children.  Because in essence they 
are all the same. In the following years, they gain 
personality by environmental. Behramoglu talks 
about the poem  ‘No Country for Babies’: “I wrote 
this poem as a result of a life experience. I went to 
a foreign country to visit a friend... (I don’t like the 
word “foreign") to another country. I saw a baby 
crying in her mother’s lap. He was about the age of 
my child. Crying just like my child. All his mimicry, 
his screams were all the same. At that moment I 
said that there is nothing to be surprised. Baby is 
the essence of man. No matter where they are in the 
world, they are no different from each other. Babies 
change in the later stages of life. And environmental 
factors are the reason of this change. 

An innocent curiosity overflows from them. 
Unanswered often and ready to forgive.

 Ask yourselves, 
are we worthy of our children? 

We need to read and educate ourselves more 
to be worthy of our children. Ataol Behramoglu has 
a message for adults regarding this matter: “Try to 
understand children”. 
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ARTIRILMIş GERçEKLİK:  
APPLE, GOOGLE NE YAPIYOR 

Augmented ReAlity:  WHAT ARE AppLE AND gOOgLE DOINg? “THE cOURT cRISIS MIgHT STRENgTHEN TRUMp”

Yeni iPhone’ların duyurulduğu Apple 
etkinliğinde, AR bölümüne oldukça 
geniş bir yer ayrıldı. Oyun gelişti-
ricilerinin hazırladığı demolar gös-

terildi, animasyonlu yeni emojiler tanıtıldı ve 
kısaca şirketin yeni telefonlar için asıl cazibe 
merkezinin AR özellikleri olacağı sinyali ve-
rildi. Mayıs ayında Apple, gerçek dünyaya sa-
nal objelerin entegrasyonunu sağlayan artı-
rılmış gerçeklik platformu ARkit’i tanıtmıştı. 
Bunu yaparken amacı yazılım ve oyun gelişti-
ricileri, hızla büyüyen bu platforma çekmekti. 
Başarılı oldu da.

Dünyanın dört bir yanından yazılımcılar 
platform için bir koltuğun kapıdan geçip ge-
çemeyeceğini hesaplayan basit mesafe ölçüm 
uygulamalarından, tabağınıza sanal hambur-
ger getiren restoran uygulamalarına kadar bir 
çok AR çözümü geliştirdiler. Ben de bu hafta 
Shoreditch’te Jamie Shoard’ın havalı ofisinin 
etrafında sanal güvercin kovalarken buldum. 
Shoard’ın 4 kişilik mütevazı ekibi, ARKit kul-
lanarak kendinizi yüzlerce sanal güvercinin 
arasında bulduğunuz “Güvercin Paniği” isimli 
muzip bir oyun geliştirmişler. Aslında artı-
rılmış gerçeklik, epeydir ortalıkta. Geçen yıl 
Pokemon Go adlı oyunla milyonlarca akıllı 
telefon kullanıcısının hayatına girdi. Shoard, 
ARKit çıkana dek AR uygulamalarının sadece 
büyük şirketlerin altından kalkabileceği bir 
iş olduğunu ama Apple’ın yeni platformunun 
bunu değiştirdiğini söylüyor: “Böyle bir tek-
nolojiyi geliştirmek yüzlerce kişilik bir ekip 
ve yıllar alabilirdi. Ama şimdi bizim gibi küçük 
ekipler bile aylar içinde hayata geçirilebilir.”

Shoard’ın yeni beklentisi giderek bayat-
layan mevcut uygulamaların daha yaratıcı iş-
lerle gelişmesi. Eğer Apple bu AR devriminin 
kıvılcımını ateşlemek istiyorsa birkaç engeli 
aşmak zorunda. Bunlardan ilki AR alanındaki 
rekabet. Google, yıllardır Tango adlı artırılmış 
gerçeklik platformunu geliştirmek için uğra-
şıyor. Apple’ın ARKit’i çıktığında rekabette 
kendisi için tehlike çanlarının çaldığını gördü. 
Tango’yu tarihin tozlu sayfalarına itip, ARCo-
re platformunu duyurdu. Bu platform, milyon-
larca Android telefonlar uyumlu olabilecek bir 
platformdu. Ayrıca, Google’ın kendi yazılımcı-
ları da ilk AR deneylerini bu platform üzerinde 
yaptılar. Mesela, Streetview (Sokak Görünü-
mü) adlı animasyonla Biritish Museum’a zum 
yapabiliyor, eğitim uygulamasıyla espresso 
makinasının nasıl çalıştığını öğrenebiliyor-
sunuz. Sektörün bir başka büyük oyuncusu 
Microsoft ise, Hololens setini tanıttı. Şirket 
bu setle artırılmış gerçekliği okullarda sınıf 
ortamlarına ve iş yerlerine sokmayı amaçlı-
yordu. Hololens gözlük seti, cep telefonlarının 
sunduğundan daha gerçekçi ve inandırıcı bir 
deneyim sunarken, bu setin pahalılığı yay-
gınlaşmasının önündeki en büyük engel ola-
rak görülüyor.

İngiltere’de 1gbit hızında internet geliyor
Bu arada Ingiltere’de altı bölgede hızı sa-

niyede 1 Gigabit’e ulaşan “full-fiber” internet 
denenecek. Full fiber internet Ingiltere’deki 
mevcut internet hızını 50 katına çıkaracak, 
HD bir film saniyeler içinde indirilebilecek. 
Hükümetin internet altyapısını iyileştirme 
çalışmaları kapsamında başlatılan projeyle 
hızlı internet, aralarında Manchester ve Bris-
tol kentlerinin de bulunduğu pilot bölgelerde 
ilk aşamada, iş yerleri, okullar ve hastane-
lerde denenecek. Ingiltere’de fiber kabloyla 
verilen mevcut internet hizmetinde, fiberop-
tik kablolar, sokaklardaki dağıtım kutularına 
kadar geliyor. Buradan sonra sinyaller, eski 
kablolarla taşınıyor. Bu da internetin hızı-
nı düşürüyor. Yeni sistemde fiberoptik kablo 
doğrudan kullanıcıya kadar gelecek.

En hızlı internet Singapur’da, Türkiye 
84’üncü. Internet hızı ölçen speedtest.net’in 
yayımladığı küresel rapora göre, Ağustos 
itibarıyla dünyada en hızlı internet saniyede 
156 megabit ile Singapur’da. Bu ülkeyi, 140 
megabitle Hong Kong, 126 megabitle Güney 
Kore, 125 megabitle Izlanda ve 94 megabitle 
Romanya izliyor. 134 ülkenin yer aldığı liste-
de 14.59 megabıtle 84’üncü sırada. Bu siteye 
göre, Türkiye’de mobil internet hızı ise sani-
yede ortalama 29.40 megabit

Yüz tanıma, OLED (ışık yayan diyot) özellikle ekran ve 999 dolar fiyat. 
Yeni iphone x, manşetlere bu üç kritik başlıkla girdi. Ancak yazılım 
geliştiricilerin gözü yeni Apple’ın duyuracağı yeni AR (Augmented 

Reality - artırılmış gerçeklik) özelliklerindeydi.

Face recognition, OLED screen and $999 price. New iPhone X have entered 
the headlines with these three features. But developer’s eyes were on the 

new AR (Augmented Reality) technology that Apple will announce. 
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I n the Apple event where new iPhones were 
announced, the AR had quite an audience. 
Game developers showcased demos they 

prepared, new animated emojis were presen-
ted and it was signaled that the new technology 
that will attract the most people is the AR feature. 
In May, Apple introduced ARkit, an enhanced re-
ality platform that enables the integration of vir-
tual objects into the real world. In doing so, they 
intended to attract software and game developers 
to this rapidly growing platform. And it was suc-
cessful.

Software developers around the world have 
developed a number of AR solutions ranging from 
simple distance measurement applications that 
calculate whether a seat can pass through the 
door, to restaurant applications that bring a vir-
tual hamburger to your table. I found myself this 
week in Shoreditch as I was chasing virtual pige-
ons around Jamie Shoard’s cool office. Shoard’s 
humble team of four, using ARKIT, have developed 
a mischievous game called “Pigeon Panic", which 
puts you among hundreds of virtual pigeons. To 
be honest AR is around for quite some time. Last 
year, a lot of smartphone users started playing 
Pokemon GO. Shoard says that AR applications 
are a business that only big companies can hand-
le, but Apple’s new platform is changing this: “De-
veloping such a technology could take years and 
a team of hundreds of people. But now even small 
teams like ours can manage this in months.“

Shoard’s new expectation is the progressive 
development of existing practices that are inc-
reasingly stale. If Apple wants to fire the spark of 
this AR revolution, it needs to overcome a few obs-
tacles. First of which is the competition in the AR 
field. Google is trying to develop their AR platform 
Tango for years and heard the alarm bell rang 
when Apple announced its own platform ARKit. 
So they closed the page for Tango and announced 
ARCore. A platform that can be compatible with 
millions of android phones. In addition, Google’s 
own software developers did their first AR expe-
riments on this platform. Streetview for example, 
you can zoom into British Museum using the app-
lication or learn how to use an espresso machine 
with the training application. Another big player 
on the game has announced Hololens set; Micro-
soft. With this set, the company aimed to introdu-
ce AR to classrooms and workplaces in schools. 
Although it offers a more realistic and convincing 
experience than the mobile phones offer, the price 
of the Hololens glasses set is seen as the biggest 
obstacle on its way.

England is Going to Have 1Gbit/s Internet 
Speed

In the meantime, in the UK, six regions will 
be tested for “full-fiber" internet, reaching 1 Gi-
gabit per second. Full fiber internet will bring the 
current internet speed in the UK up to 50 times, 
an HD movie will be downloadable in seconds. The 
internet speed project started within the scope of 
government’s efforts to improve the internet inf-
rastructure and will be tested in various pilot are-
as such as Manchester and Bristol; especially in 
workplaces, schools and hospitals in the first pla-
ce. In the UK, fiber-optic cables transfer distribu-
te internet by cables collected on the boxes on the 
streets. But after that the signals are carried with 
old cables, which drops the speed significantly. In 
the new system, the users will be receiving inter-
net via the new cables directly. 

Singapore has the fastest internet. Turkey is 
84th on the list. According to the research spe-
edtest.net has published in August, the fastest 
internet is in Singapore with 156Mbit/s. Then 
Hong Kong with 140 Mbit/s, South Korea with 126 
Mbit/s, Iceland with 125 Mbit/s and Romania with 
94 Mbit/s. Turkey is at the 84th place with 14.59 
Mbit/s. According to the website, mobile internet 
speed in Turkey is 29.40 Mbit/s on average. 

Dünya siyaseti ABD Başkanı Donald 
Trump hakkında verilen yargıla-
ma izni haberiyle bir anda karıştı. 
ABD’nin Maryland eyaleti yargıcı 

Peter Messitte’nin imzasını taşıyan yargıla-
ma izni, Trump’ın “yabancı ülkelerden hedi-
ye aldığı” iddiasıyla başlatılan dava sürecinin 
kısmen devam etmesi anlamına geliyor. Dava 
sonucunun Trump’ın azledilmesine kadar gi-
debileceği konuşuluyor.

Küresel dengeleri değiştirmeye aday ge-
lişmeyi değerlendiren İstanbul Aydın Üni-
versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Sedat Aybar, davayı, ABD’nin “yerleşik 
idari yapısı”nın bir hamlesi olarak gördüğünü 
ifade etti.

“Yerleşik güçler Trump’la Uğraşıyor”
Trump’ın “Önce Amerika” sloganıyla 

Başkan olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Aybar, 
“Trump şimdi de ‘Önce Ben’ dediği gerekçe-
siyle yargılanacak. Başkan Trump’ı Yüce Di-
vana götürecek hukuki süreç başlamış gibi 
görünüyor. Trump, kapalı kapılar ardında iş 
çeviren, kirli, elitist, yalan dolan ve aldatma-
calarla Amerikan halkını aldatan, ahlaki çürü-
meye uğramış “idareyi” temizlemek vaadiyle 
iktidara yürümüştü. Ancak Trump’ı, krizler 
içinde bırakarak idare eden, yöneten kurnaz 
ve deneyimli bir Amerikan “idari” yapısı var. 
Bu “establishment” (yerleşik güçler) zaman 
zaman Demokratlarla, bazen de Cumhuriyet-
çilerle hem Kongre’de hem de başka alanlarda 
işine gelen herkesle birlikte hareket edebili-
yor. Son hamleleri de bu oldu” diye konuştu.

“Hesaplaşma Zemini Sağlayabilir”
Trump’ın, önüne çıkartılan hukuki boyu-

tuyla zayıf olan bu güçlüğü aşacak gibi görün-
düğünü, davanın içeriğinin ve gerekçesinin 
Demokrat Parti’nin ve muhalefetin alternatif 
üretmekte ne kadar zayıfadığının da gös-
tergesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aybar, 
Mahkemeye izin verilmesinin Trump’a zorluk 
çıkartması beklenirken, bu Trump’a rakiple-
riyle hesaplaşma zemini de sağlayabilir” dedi.

“Davanın Siyasi Boyutu Sulandırılabilir”
Aybar, “ABD Başkanları, ABD Anayasası’na 

göre ‘önce ben’ değil ‘önce ABD’ demeliler. Da-
vayı açan savcılara göre Kongre’nin yapmadığı 
kavgayı hukuk sistemi içinde kendileri yapa-
rak, Başkan’ın mali işlerinin ne merkezde ol-
duğunu bilme hakkına sahip olan Maryland 
halkının bu hakkını korumak için Amerikan 
demokrasisindeki “checks and balances” 
(kuvvetler ayrılığı) mekanizmasının kendileri 
olduklarını iddia ediyorlar” diye konuştu. 

ABD Başkanının, bu tür açılan davalarda 
yargılanabilmesi için bir federal hakimin izni-
nin alınması gerektiğini hatırlatan Aybar, “En 
son yargılanmasına izin veren karara neden 
olana benzer iki ayrı dava daha açılmıştı Do-
nald Trump’a karşı geçen sene. Bunlardan ilki 
New York eyaletindeki bir Federal mahkeme 
tarafından reddedilen, Washington’da Sorum-
luluk ve Etik Değerler için Yurttaşlar (Citizens 
for Responsibility and Ethics in Washington 
- CREW) isimli bir STK tarafından açılan da-
vaydı. Diğeri ise Kongre’deki Demokrat Parti 
Senatörleri tarafından Connecticut Senatörü 
Richard Blumenthal önderliğinde açılmış ve 
reddedilmişti. Bu davanın siyasi bazı uzlaş-
mazlıklar nedeniyle açıldığı iddiası da yaygın. 
Trump’ın avukatları şirketlerinin yönetimini 
oğullarının idare ettiği bir vakfa devrettiği-
ni açıklayan Başkan’ın avukatları Trump’ın 
şirketleriyle ilgili getirilerin neden sır olarak 
saklanması gerektiği üzerinden savunma ya-

pacaklar. Bu çerçevede, Trump’a yöneltilen bir 
başka suçlama, oğullarından devrettiği şir-
ketlerinin durumu ile ilgili bilgi aldığıyla ilgili. 
Anayasa bu tür bir bağlantının etik olmadığı 
üzerine kurgulanmış. Siyasi boyutunun öne 
çıkarılmış olması davayı kısa sürede sulan-
dırılabilir. Aslında bu haliyle davanın kendisi 
de çok ilginç. Çünkü bu davanın açılması ve 
mahkeme süreci Donald Trump’a, Başkanlık 
koltuğuna oturduğundan bu yana kurulan 
ve özellikle kendisinin seçimi kazanmak için 
Ruslarla iş birliği yaptığı iddialarını inceleyen 
Kongredeki Özel Komiteler ve Robert Mueller 
gibi zamanında kendisiyle uğraşan özel da-
nışman gibilerle istediği bir düzlemde çatış-
ma başlatma imkanı da sağlayabilir. Böylece, 
Trump’ın bu krizden güçlenerek çıkma he-
sapları yaptığını da göz ardı etmemek gereki-
yor” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

“TRUMP MAHKEME KRİZİNDEN 
GÜçLENEREK çIKABİLİR”

ABD Başkanı Donald Trump için verilen yargılama iznini değerlendiren 
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar, 

“Trump önüne çıkartılan ve hukuki boyutuyla zayıf olan bu güçlüğü 
aşacak gibi duruyor. Trump’ın bu krizden güçlenerek çıkma hesapları 

yaptığını da göz ardı etmemek gerekiyor” dedi.

Istanbul Aydin University Lecturer Ahmet Sedat Aybar who evaluated 
the trial of USA President Donald Trump, said: “Trump seems to 

overcome this obstacle that has been brought to him which is weak 
in legal terms. It is also important to note that Trump planning to 

overcome this struggle while also getting stronger”.

W orld politics are shaken with 
a notice of trial on US Presi-
dent Donald Trump. Case no-
tice which is signed by Peter 

Messitte, the Judge of USA’s Maryland state, 
seems to be the follow up of the case in which 
Trump is accused of “getting presents from fo-
reign countries”. The case may result with the 
dismissal of Trump. Istanbul Aydın University, 
Head of Faculty of Economics and Administ-
rative Sciences - Economics and Finance De-
partment, evaluated the situation which might 
change the global balance and stated that he 
sees the case as a move of USA’s resident ad-
ministrative structure.

“Local Powers Are Takıng On Wıth Trump”
Prof. Dr. Aybar reminded that Trump has 

been elected with the slogan of “America 

First”, said: “And now he will be on trial for sa-
ying “Me first”. The judicial process that will 
take him to supreme court seems to be star-
ted. Trump walked in power with the promise 
of clearing the morally decayed, dirty, elitist, 
lie-filled, and deceiving “administration” 
thatdid their jobs behind closed doors. But 
there is a cunning and experienced Ameri-
can “establishment” structure that, leaving 
Trump in crises. These “establishments” can 
act with Democrats from time to time, some-
times with the Republicans or the Congress, 
and with everyone whoever they need in any 
other areas. And this was their last move”.

“It Mıght Provıde A Reckonıng”
Prof. Dr. Aybar said “It seems that Trump 

will overcome this legally weak obstacle, the 
content and the reason of the case shows 
that how weakened are the Democrat Party 
and oppositions in terms of creating alterna-
tives. It might create a chance for reckoning 
for Trump instead of raising difficulties for 
him.”

“The Polıtıcal Extent Of The Case Mıght 
Be Dıluted” 

Aybar said, “USA Presidents must say 
“America first”, not “Me first”, according to 
the US constitution. According to the pro-
secutors who filed the case, the Maryland 
people who have the right to know what the 
President’s financial affairs are at the cen-
ter and they see themselves in the fighting 
system as the “checks and balances” mec-
hanism in American democracy, which me-
ans that they are saying the Congress is not 
doing their job”. Aybar reminds that to be 
able to judge the President, they need a per-
mit from a federal judge, and added: “

“Two separate cases similar to the ruling 
that allowed his trial were filed against Do-
nald Trump last year. The first of these, filed 
by a CSO named Citizens for Responsibility 
and Ethics (CREW) in Washington, was rejec-
ted by a Federal Court in New York State. The 
other was opened by the Democratic Party 
Senators in Congress under the leadership of 
Connecticut Senator Richard Blumenthal and 
rejected. The allegation that this case was 
opened due to some political disagreement 
is also widespread. Explaining that his com-
panies were handed over a charity governed 
by his sons, the lawyers of the President will 
defend why the returns related to Trump’s 
companies should be remained as a secret. In 
this context, another accusation directed at 
Trump relates to the fact that he obtains in-
formation from his sons about the situation 
of the companies he handed over. The Cons-
titution is based on that such a connection 
is not ethical. The fact that the political di-
mension has been emphasized can dilute the 
case in a short time. Actually, the case itself 
is very interesting. Because, the opening of 
this case and the court process can also pro-
vide Donald Trump a possibility of conflict in 
a desired plane with the Special Committees 
in Congress examining allegations that he 
has cooperated with the Russians to win the 
election, and with people like Robert Muller, 
a private consultant and who has dealt with 
Trump in time. Thus, we have to keep in mind 
that Trump is planning to overcome this cri-
sis by becoming stronger”.
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Rus ya - Tür ki ye iliş ki le ri ta ri hi ni ye ni den ya za bi li riz. Bi zi or tak 
Tu ra ni kök le ri miz bir leş ti ri yor. Bi zi Bi zans bir leş ti ri yor. Tür ki ye de, 

Rus ya da Bi zans İm pa ra tor lu ğu’nun va ris le ri dir. Tür ki ye’de bir 
za man lar oluş tu rul muş olan “pa ra lel Dev let”, Rus ya’da da var. 

Biz de bu me se le yi hal let me ye ça lı şı yo ruz. Hem Kürt kar tı hem de 
pa ra lel Dev let ya pı lan ma sı Ame ri kan po li ti ka sı nın bi rer ara cı. 

We can rewrite the history of Turkey-Russia relations. Our common 
Turanian roots unite us. Byzantium unites us. Both Turkey and 

Russia are heirs of Byzantium Empire. “Parallel State", which once 
formed in Turkey also have formed in Russia. We are also trying to 
deal with the same situation. Both Kurdish card and Parallel States 

are tools of American politics. 

Aleksandr Dugin

cehennem iyi temenni ve arzularla doludur

BİRBİRİMİZİ ZAYIFLATMAYA  
SON VERELİM ARTIK!

hELL IS FILLED WITh GOOD WIShES AND DESIRES  
WE SHOULD STOp WEAKENINg EAcH OTHER!

Rus ya ile Tür ki ye; kı sa ve or ta va de de 
gerçekçi bir ba kış açı sı ile han gi alan-
lar da or tak lık ya pa bi lir hu su su nu çok 
da ha ge niş bir pen ce re den de ğer len-

dir mek ge re ki yor. Dün ya nın ge le ce ği ile il gi-
li iki bü yük mo del ara sın da ça tış ma var. Tek 
ku tup lu luk ve çok ku tup lu luk mo del le ri bir-
bi ri ara sın da ça tı şı yor. Rus ya çok ku tup lu bir 
dün ya yı sa vu nu yor. Gün geç tikçe Tür ki ye’nin 
de bu gö rü şe doğ ru yak laş tı ğı nı gö rü yo ruz. 
Ge liş me ler, or tak ge le ce ği mi zin çok ku tup-
lu luk tan geç ti ği ni gös te ri yor. Bu çok ku tup lu 
dün ya nın tem sil ci le ri nin sa de ce bil di ği miz an-
lam da ulus dev let ler ola ma ya ca ğı nı an lı yo ruz. 
Do la yı sıy la hem bir koa lis yon man tı ğı na ih ti-
ya cı mız var, hem de nü fuz alan la rı nın be lir-
len me si ne, tes pit edil me si ne ih ti ya cı mız var.

Da ha ye ni Ams ter dam’dan dön düm. Ams-
ter dam’da meş hur dü şü nür Ber nard Henry Levy 
ile ko nuş ma mız ol du. Ken di si Fran sa’nın ön de 
ge len li be ral dü şü nür le rin den bi ri si. Tek ku tup lu 
dün ya gö rü şü nü sa vu nu yor. Şu an Or ta do ğu’da 
ha ya let im pa ra tor luk la rın oluş tu ğu gö rü şü nü 
sa vu nu yor. Ona gö re bu ha ya let im pa ra tor luk-
lar, tek ku tup lu dün ya sis te mi ne mey dan oku-
yor. Levy, bu ha ya let im pa ra tor luk lar ara sın da 
üçü nü öne çı ka rı yor. Bun lar, Rus ya Im pa ra tor-
lu ğu’nun ye ni den do ğu şu, Os man lı Im pa ra tor-
lu ğu’nun ye ni den do ğu şu ve Iran Im pa ra tor lu-
ğu nun ye ni den do ğu şu... BHL ile ko nu şur ken 
ona, “Ben her üçü nü de şu an kar şı nız da tem sil 
et me ye ha zı rım ve de tem sil edi yo rum; çün kü 
ben sa de ce Rus Im pa ra tor lu ğu’nun, Rus dev le-
ti nin ye ni den do ğu şu nun, ye ni den yük sel me-
si nin de ğil ay nı za man da Tür ki ye’nin ve Iran’ın 
da ba ğım sız lık la rı nın ta raf ta rı yım” de dim. 

Ben bu bağ lam içe ri sin de ge le ce ğin şe kil-
len me si ge rek ti ği ni dü şü nü yo rum. Bu üç im pa-
ra tor luk ta rih sel ola rak, ara la rın da sü rek li, sık 
ola rak sa va şan im pa ra tor luk lar... Üçü de…Sün ni, 
Şii ve Or ta doks Hris ti yan lık im pa ra tor luk la rı... 
Ve biz bir bi ri mi zi za yıf a tı yor duk. Şim di, geç miş-
ten ders çı kar ma za ma nı ve or tak çı kar la rı mı-
zın, or tak men fa at le ri mi zin ol du ğu nu an la ma 
za ma nı. Üçü müz bir lik te sa de ce Or ta do ğu’nun 
de ğil, dün ya nın da ge le ce ği ni de ğiş tir me kuv-
ve ti ne sa hi biz. Tür ki ye-Rus ya iliş ki le ri nin ge le-
ce ği ni bu con text içe ri sin de de ğer len di ri yo rum. 

Rus fi lo zo fu Kons tan tin N. Le on ti-
ev (1831-1891), “Iki ge le nek sel dev let Tür-
ki ye ile Rus ya bir bi riy le sa va şı yor sa, bu, 
mut la ka üçün cü bir ta ra fın ya ra rı na dır. Sa-
vaş mak ye ri ne bir lik te ol ma yo lu na gi der-
ler se mut la ka ka za na cak lar dır.” di yor du. Ben 
şöy le dü şü nü yor ve il gi li ta raf a ra çağ rı da 
bu lu nu yo rum: Ge lin bu ha ya let im pa ra tor luk-
la rı, gerçek im pa ra tor luk la ra dö nüş tü re lim! 

Na to, Rus ya için teh dit mi?
Biz Var şo va Pak tı’nı da ğıt tık tan son-

ra NA TO ken di si ni il ga et me di, bu bi zim için 
çok önem liy di. An la dık ki; NA TO ide olo jik bir 
or ga ni zas yon de ğil Je opo li tik bir or ga ni zas-
yon muş! NA TO de mek ki, Sov yet ler Bi ril ği’ne 
kar şı de ğil Rus ya’ya kar şı bir or ga ni zas yon-
muş. Do la yı sıy la NA TO bi zim için bir teh dit.

Ana liz le ri mi ze ba kıl dı ğın da gö rü le cek tir, 
biz NA TO’nun sa de ce bi zim için de ğil, Tür ki ye 
için de bir teh dit ol du ğu nu dü şü nü yo ruz. Bu-
nun iki se be bi var, bi rin ci si: Na to içe ri sin de iş 
bö lü mü, gö rev bö lü mü var. Bu nun te me lin de 
de Na to üye si olan ül ke le rin or du la rı nın Ame-
ri ka’ya ba ğım lı ol ma sı yak la şı mı var. Üye ül-
ke le re dik kat le ba kı la cak olur sa, bir ül ke do-
nan ma sı nı ge liş ti ri yor, baş ka bir ül ke ha va cı lık 
ala nın da ge li şim gös te ri yor bir di ğe ri de ka ra 
güç le ri ni ge liş ti ri yor. Ama bu bir kaç ül ke nin 
dı şın da di ğer ül ke ler Na to’ya gü ve ne rek hiç bir 
şey le ri ni ge liş tir mi yor; do la yı sıy la ken di ba-
ğım sız lık la rı nı da hi ko ru ya mı yor lar. Bir ter cih te 
bu lun mak la zım; ya Na to, ya ba ğım sız lık! Ba-
ğım sız bir or du Na to’nun içe ri sin de yer ala maz; 
çün kü ora da ABD’nin ağır lı ğı ve sö zü geçer li dir.

Ikin ci me se le şu: Na to; üs le ri ara cı lı ğıy la, 
içer de bu lu nan ha ber al ma tek nik le ri ve as ke ri 
im kan la rı ara cı lı ğıy la o ül ke de ki si ya si du ru mu 
da kon trol edi yor. Bi zim eli miz de ki en for mas-

yo na gö re; In cir lik Üs sü bi zim uça ğı mı zın dü şü-
rül me si ola yın da da et ki liy di. Ve Na to’nun bel li 
bir lik le ri nin Er do ğan’a kar şı dü zen le nen dar be 
te şeb bü sün de de, plan la ma se vi ye sin de, yer al-
dı ğı nı bi li yo ruz. Tür ki ye eğer ba ğım sız bir dev-
let ol mak is ti yor sa; Na to bu na ta bii ki en gel dir. 
Na to, Tür ki ye’nin ken di ba ğım sız lı ğı na bir teh-
dit tir, Rus ya için de za ten teh dit tir. Di ğer yan-
dan Tür ki ye, Na to’da ki ikin ci bü yük güç, ikin ci 
or du dur, do la yı sıy la ba ğım sız ol ma sı için Tür ki-

ye’nin elin de bü tün im kan lar var dır.
Rus ya ve Çin, bu kap sam da 

Tür ki ye’nin as ke ri sa vun ma 
sa na yi si nin ge liş me si için 

ay rı ca bir des tek sağ-
la ya bi lir ler. Biz Ame-

ri ka ka dar güç lü 
de ği liz, as lın da bu, 
bi zim bir avan ta jı-
mız, ba zen za yıf-
lık da bir güç olur; 
ya ni biz Ame ri ka 
gi bi he ge mon de-
ği liz, ola ma yız da, 

bi zim öy le bir im-
ka nı mız da yok, bu 

da bi zim gü cü müz. 
Do la yı sıy la bi zim it-

ti fa kı mız, da ha eşit ve 
adil ola bi lir. Şu an Su-

ri ye ve Irak’ta yap tı ğı mız 
ça lış ma yı, Rus-Türk part-

ner li ği için bir de ne me, bir alt ya pı 
gi bi de gö re bi li riz ve hat ta da ha ile ri de 

gö tü re bi li riz; çün kü, Lib ya’da ki ve Su ri ye’de-
ki prob lem ler he nüz or ta dan kalk ma dı. Bun-
lar, Os man lı Im pa ra tor lu ğu’nun ba ki ye si olan 
dev let ler... Rus ya’nın da ge le nek sel ola rak Arap 
dün ya sıy la çok ya kın iliş ki le ri var. Eğer or tak 
ha re ket ede bi lir sek; böl ge de ki, mu ha re be de-
ki bü tün güç den ge le ri ni de ğiş tir me im ka nı na 
ka vu şa bi li riz. Na to, Tür ki ye’ye gös te re bi le ce ği 
her şe yi gös ter di ve ve re bi le ce ği her şe yi ver-

di. Şu an iti ba riy le ar tık Na to Tür ki ye’nin sa-
de ce aley hi ne ça lı şı yor. Ge le cek te bu ne ga tif 
et ki si da ha da ar ta cak tır. Biz böy le gö rü yo ruz.

Na to’da ABD dı şın da ki di ğer ül ke le rin et ki si 
çok az, hat ta yok gi bi… Na to’nun, Ame ri kan blo-
ku ve Av ru pa blo ku ola rak bö lün dü ğü nü bi li yo-
ruz, sa de ce bir Av ru pa Na to’su ol say dı bu bi zim 
müt te fi ki miz bi le ola bi lir di. Na to’da bir re form 
gerçek leş ti ril sey di bu dü şü nü le bi lir di ve Av ru-
pa’ya da ha ya kın olan Tür ki ye, bu an lam da çok 
önem li bir rol oy na ya bi lir di. Tür ki ye’nin bu gün-
kü Na to içe ri sin de se si nin du yu la ca ğı nı dü şün-
mü yo rum, ay rı ca, Tür ki ye’nin bu blok içe ri sin de 
ka la rak ba ğım sız lı ğı nı sağ la ma te şeb büs le ri-
nin de kar şı lık sız ka la ca ğı nı, sü rek li en gel ler le 
kar şı la şa ca ğı nı dü şü nü yo rum; bu ko nu da ya-
nı lı yor da ola bi li rim. So nuç iti ba riy le Tür ki ye, 
Na to’da mı olur, Na to dı şın da mı olur, her ha lü-
kar da biz Tür ki ye ile dost luk ve part ner lik iliş-
ki le ri ni de vam et tir mek zo run da yız. Biz Tür ki ye 
ile part ner lik ve iliş ki le ri mi zin de va mı için bu 
Na to me se le si ni bir şart ola rak ile ri sür mü yo-
ruz. An cak biz rea list in san lar ola rak Na to’nun 
iki ül ke nin iliş ki le ri nin ge liş me si ne, ön ce lik-
le de Tür ki ye’ye en gel ola ca ğı nı dü şü nü yo ruz.

Sos yo-eko no mik mo del öne ri si
Li be ral ka pi ta lizm yı kı ma mah kum bir ide-

olo ji, çün kü li be ral eko no mi de fi nans sek tö rü, 
re el eko no mi alan la rı nı yok edi yor. Ay nı za-
man da in san tü rü nün ya pay ze ka ile de ğiş ti ril-
me si pro je le ri ni yü rü tü yor. Li be ra liz min de vam 
et me si du ru mun da kü re sel bir afet le, yı kım la 
kar şı kar şı ya ka la ca ğı mı zı gö rü yo ruz. Ta bi bu 
bi zim eli miz de ha zır bir al ter na ti fin var ol du-
ğu an la mı na gel mi yor, an cak biz bu du rum dan, 
bu al ter na tif e ri ara ma mız ge rek ti ği so nu cu na 
ula şı yo ruz. Si ya si ve eko no mik öğ re ti le ri ye ni-
den göz den geçir me miz ge rek ti ği ni gö rü yo ruz. 
An cak bu nu bir ki şi ya da bir ül ke nin dü şün-
me si, ya da or ta ya at ma sı ta bii ki söz ko nu su 
ola maz. Do la yı sıy la li be ral ka pi ta liz min ge ti re-
ce ği teh dit le rin far kın da olan bü tün halk la rın 
en te lek tü el im kan la rı nın bir ara ya ge ti ril me si 
ge rek ti ği ne ina nı yo ruz. Bu nu böy le yap ma lı yız 
ki; 20. yüz yıl da ol du ğu gi bi ye ni den ko mü nizm 
ve ra di kal mil li yetçi lik gi bi tu zak la ra düş me den 
bir al ter na tif oluş tu ra bi le lim… Ben bu nu dör-
dün cü si ya si te ori ola rak ad lan dı rı yo rum. Li be-
ral-ka pi ta lizm kar şı tı, ay nı za man da ko mü nist, 

Russia and Turkey; it is necessary to 
evaluate the areas in which we can 
partner in a broader window, with 
a realistic point of view in the short 

and medium terms. There is a conflict betwe-
en the two major models of the future of the 
world. The unipolarity and multipolarity mo-
dels are in a conflict with each other. Russia 
advocates for a multipolar world. Day by day, 
we see that Turkey is also approaching this 
opinion. Recent developments are 
showing us that our common 
future lies in multipolarity. 
We understand that the 
representatives of this 
multi-polar world 
can not be nation 
states only, in the 
sense we know. 
Therefore, we 
need a coalition 
government, and 
we need the are-
as of influence to 
be determined.
I am just back 
from Amsterdam. 
I had a talk with the 
famous philosopher 
Bernard Henry Levy 
in Amsterdam. He is one 
of France’s leading liberal 
thinkers. He defends unipolar 
world view. He advocates the idea 
of ghost empires existing in the Middle East 
right now. For him, these ghost empires are 
challenging the unipolar world. Levy is high-
lighting three of these ghost empires. These 
are the rebirth of the Russian Empire, the re-
birth of the Ottoman Empire and the rebirth of 
the Iranian Empire... And I tell him that, “I am 
ready to represent each of you right now and I 
actually do; because I am not only advocating 

the rebirth of the Russian Empire, Russian 
State but also the independence of Turkey and 
Iran”.
I think that the future should be shaped in 
this context. These three empires have his-
torically been characterized by empires that 
are constantly and frequently fighting with 
each other... All three of them… Sunni, Shii-
te and Orthodox Christian empires... And we 
were weakening each other. Now, it is time to 
learn from the past and realize that we have 
common interests, common benefits. We have 
the power to change not only the Middle East 
but also the future of the world. I consider the 
future of Turkey-Russia relations in that con-
text. 
Russian philosopher Konstantin N. Leontiev 
(1831-1891), “If two traditional states; Russia 
and Turkey are fighting with each other, it is 
definitely for the benefit of a third party. They 
will definitely win if they come together inste-
ad of fighting.”. This is what I think; and I am 
calling to the interested parties: Come, and let 
us turn those ghost empires into real ones! 

Is Nato a threat for Russia?
NATO did not supersede after we dismissed 
the Warsaw Pact, which was very important 
to us. We understand that; NATO is not an ide-
ological organization but a geopolitical one! 
This means NATO is an organization against 
Russia, not against the Soviet Union. So NATO 
is a threat to us. 
It can also be seen in our analysis, we think 
NATO is not only a threat against us, but also 
against Turkey. This has two reasons. First: 
Nato has a distribution of work, a task distri-
bution. On the basis of this, the armies of the 
Nato-member countries are dependant on 
America. If we look at the member-countries, 
one is developing its navy, the other is develo-
ping in aviation, another one is developing in 
land forces. But other than these few count-
ries, other countries do not develop anything, 
trusting Nato; so they can not even protect 
their independence. We need to make a cho-
ice; Nato, or independence! An independent 
army can not be part of the NATO; because 
only the US has a say in NATO.
Second matter: Nato is controlling the politi-
cal situations in the country through its ba-
ses, through news-gathering techniques and 
military means within the country. According 
to our information; Incirlik Air Base was also 
influenced the dropping of our plane. And we 
know that certain NATO troops are involved in 
the coup attempt against Erdogan at the level 
of planning. If Turkey wants to become an in-
dependent state; Nato is of course an obstacle 
in this way. NATO is a threat to Turkey’s inde-
pendence, and it is already a threat to Russia. 
On the other hand Turkey is the second largest 
force in NATO; the second army, so Turkey has 
all the opportunities in its hands to be inde-
pendent.
Russia and China can support the develop-
ment of Turkey’s military defense strategy in 
this regard. We are not as strong as America, 
and this is actually our advantage. Sometimes 
weakness is a strength. we are not hegemo-
nistic like America, we can not be, we do not 
have such a possibility, and this is our power. 
So as a result, our alliance will be more fair and 
equal. We can now see the work we have done 
in Syria and Iraq as an experiment, an infrast-
ructure for the Russian-Turkish partnership, 
and even go further; because, the problems in 
Libya and Syria are not disappeared.  
These are the remnant states of the Ottoman 
Empire... Russia has traditionally very close 
relations with the Arab world. If we can act 
together; we can get the opportunity to chan-
ge all the power balances in the region. NATO 
showed everything It could show and gave 
everything It could give to Turkey. From this 
moment, NATO is only working against Tur-

Ka lın tı lar üze rin de in ce le me ya pan 
bi lim in san la rı, Ame ri ka kı ta sı na 
yer le şen ilk yer li le re da ir da ha ön ce 

bi lin me yen bil gi le re ulaş tı. 6 haf ta lık be-
be ğin gen ana li zi ni ya pan araş tır ma cı lar, 
Ame ri ka yer li le ri nin ata la rı ola bi le cek, da-
ha ön ce du yul ma mış bir halk keş fet tik le ri-
ni söy le di. Na tu re bi lim der gi sin de yer alan 
araş tır ma nın bul gu la rı, ilk yer li le rin 20 bin 
yıl ön ce Si bir ya’dan tek bir göç dal ga sıy la 
gel di ği dü şün ce si ni de des tek li yor. Bi lim 
in san la rı na gö re, de niz se vi ye si nin al çak 
ol ma sı Av ras ya ile Ame ri ka ara sın da ki Be-
ring Bo ğa zı’nda ku rak bir ala nın oluş ma sı-
na ne den ol du. Ku zey de ki buz ör tü sü nün 
eri me si ve da ha son ra ge ri çe kil me siy le 
de ka ra par ça sı ye ni den su lar al tın da kal dı.

‘gün do ğu mu kız ço cu ğu’
2013 yı lın da Up ward Sun Ri ver ar-

ke olo jik ka zı ala nın da keş fe di len be be-
ğe yer li hal kın “Gün do ğu mu kız ço cu ğu” 
an la mı na ge len “Xach’itee’aa nenh t’ee de 
gay” is mi ni ver di ği or ta ya çı ka rıl dı. Araş-
tır ma eki bi ise be be ğe, USR1 adı nı ver di. 
BBC’ye ko nu şan araş tır ma eki bin den Pro-
fe sör Es ke Wil lers lev, “Bun lar Alas ka’da 
bul du ğu muz en es ki in san ka lın tı la rı ama 
bu ra da asıl il ginç olan, be be ğin da ha ön-
ce hiç gör me di ği miz bir in san gru bu na ait 
ol ma sı” de di. Wil ler sev söz le ri ne şöy le de-
vam et ti: “Bu hal kın mo dern Ame ri ka yer-
li le riy le bağ lan tı lı ol du ğu ama yi ne de sa-
de ce uzak tan ak ra ba ol duk la rı an la şı lı yor. 
Kı sa ca sı be be ğin ilk ve asıl Ame ri ka yer-
li si grup tan gel di ği ni söy le mek müm kün.”

AMERİKA YERLİLERİNİN TARİHİNE BİR IşIK
A NEW LIGhT ON ThE hISTORY OF NATIVE AMERICANS 

ABD’nin Alas ka eya le tin de 11 bin 500 yıl ön ce si ne ait bir kız be be ği nin ke mik le ri ne ula şıl dı.  
Araş tır ma cı lar, Ame ri ka yer li le ri nin ata la rı ola bi le cek, da ha ön ce du yul ma mış bir halk keş fet tik le ri ni söy le di. 

The bones of a baby girl of 11 thousand 500 years ago in the US state of Alaska have been found.  Researchers had 
discovered a previously unheard-of population that could be the ancestors of American natives.

İlk yer li ler ‘Ye ni Dün ya’da na sıl ya yıl dı lar?
Kız be be ğin ‘Ye ni Dün ya’ ola rak bi li nen 

Ame ri ka’ya göç eden ilk yer li halk lar la il gi li ye-
ni bil gi le ri ışı ğa çı ka ra ca ğı dü şü nü lü yor. Bu ye-
ni araş tır ma, 34 bin yıl ön ce Do ğu As ya lı lar’dan 
ge ne tik ola rak ay rış ma ya baş la yan ve yak la şık 

25 bin yıl ön ce de ge ne tik ay rış ma sı nı ta-
mam la yan bu in san la rın, Si ber ya 

ile Alas ka’yı bir bi ri ne bağ la yan 
Be ring ka ra bağ lan tı sı nın 

oluş tu ğu dö nem de bu-
ra da ya şa dı ğı na işa ret 

et ti. USR1 isim li be-
be ğin ka lın tı la rın dan 

çı ka rı lan so nuç lar 
ay rı ca, Ame ri ka’ya 
ilk göç eden dal-
ga için de ki le rin 
na sıl fark lı böl-
ge le re ya yıl dı ğı-
nı gös te ri yor. Son 

Bu zul ça ğı sı ra sın-
da de niz se vi ye si-

nin azal ma sı so nu cu 
bir ka ra köp rü sü nün 

oluş tu ğu dü şü nü lü yor. 
Ör ne ğin, USR1’in tem sil 

et ti ği Be ring li ata lar, bu ra-
da ki göç men top lum dan ay rı şa-

rak bin ler ce yıl Alas ka’da yer le rin den 
kı mıl da ma dan ya şa dı lar. Göç men le rin di ğer 
kıs mı ise bu zul la rın ar ka sın da, Alas ka’nın gü-
ne yin de ki top rak la rı sa hip len di ler. Bu da gü-
nü mü zün ilk yer li halk la rı nın ata la rı ol du ğu dü-
şü nü len iki ge ne tik gru bun oluş ma sı nı sağ la dı. 
Araş tır ma cı lar şim di Si ber ya’nın ku zey do ğu su 
ile Alas ka’da ye ni ka lın tı lar keş fe de rek, es ki-
den be ri so ru lan so ru la ra ya nıt ara ya bi le cek.

fa şist ve aşı rı mil li yetçi ol ma yan bir yak la şım... 
Ba tı di ni terk et ti ve bu gün ulaş tı ğı nok-

ta ya gel di! Biz di ne ge ri dön me li yiz. Her kes 
ken di di ni ne ta bii ki; Türk ler, Is lam’a, Rus lar; 
Or ta doks Hris ti yan lı ğı na, baş ka la rı ken di di-
ni ne ki ora da ken di ce vap la rı mı zı bu la bi le lim 
ve ora lar da as lın da bu ce vap lar var. Sa de ce 
dik kat li bir şe kil de bu ce vap la rı ora lar da ara-
ma yı bil mek la zım. Za ten top lum la rı mı zın 
ge le nek sel di ni öğ re ti le re ye ni den dön me-
si de, li be ra liz me kar şı ce vap la rı ne re de bu-
la ca ğı mı zın da ipuç la rı nı as lın da bi ze ve ri yor.

 
Rus ya’nın sert ima jı
Rus ya’ya iliş kin “sert” ima jın su ni ola rak 

oluş tu rul du ğu nu dü şü nü yo ruz. Pro pa gan da ya 
kar şı nor mal de bir şey ya pa ma yız. Çok il ginç 
bir tes pi ti miz var, me se la; Ame ri ka’da bu gün 
Rus ya ile il gi li kul la nı lan kli şe ler,19. Yüz yıl’da 
In gil te re’de kul la nı lan kli şe ler le ay nı dır. As lın da 
bun lar je opo li tik pro pa gan da yı an la tı yor. As lın-
da bu na kar şı ko lay ko lay bir şey ya pa maz sı nız; 
çün kü bun lar mak sat lı ya lan ha ber ler dir... Bu tür 
ha ber ler çok es ki den be ri var olan şey ler dir. (Bu 
makale, Moskova’ya giderek Sayın Aleksandr 
Dugin’le görüşen arkadaşımız Deniz Üzüm’ün 
sorularına aldığı cevapların deşifresidir.)

key. And this negative effect will only increase 
even more in the future. This is the way we see 
it.

Other countries outside the US have little or no 
effect on NATO… We know that NATO is divided 
into the American and the European block, 
and if there was only the European Nato, we 
could even be allies. If there was a reform in 
Nato, this could be the case and Turkey, which 
is the country closest to Europe, could have 
played a more important role in this regard. 
I do not think Turkey’s voice will be heard in 
today’s Nato, besides, I believe that Turkey will 
stay in this block and the attempts to provide 
independence will also fail and face constant 
obstacles; though I may be wrong. In the end, 
we must keep the partnership relations ali-
ve, no matter if Turkey stays in or outside or 
NATO. We do not lay down this NATO issue as 
a condition to keep our partnership relations 
alive with Turkey. But we, as realistic people, 
think that NATO will be an obstacle in the way 
of developing relations of the two countries, 
especially Turkey. 

Socio-economic model proposal
Liberal capitalism is an ideology built to fall, 
because the liberal economy is destroying the 
financial sector and the real economy. At the 
same time, there are running projects to rep-
lace human power with artificial intelligence. 
We see that if liberalism continues, we will 
face destruction; with a global disaster. Of co-
urse this does not mean that we an alternati-
ve ready, but in this case we are reaching the 
result that we need to be looking for alterna-
tives. We see that we have to review political 
and economic teachings. However, it is not 
possible for only a person or only a country to 
suggest this on their own. So we believe that 
We therefore believe that the intellectual pos-
sibilities of all countries who are aware of the 
threats to liberal capitalism must be brought 
together. It must be done in a way; we could 
create an alternative without falling to pitfalls 
such of communism and radical nationalism 
once again, as the twentieth century… I call 
this the fourth political theory. An approach 
that is against liberal-capitalism but at the 

same time not communist, fascist and ultra-
nationalist approach. The West have abando-
ned religion and look where they are now! We 
need to go back to religion. To each their own 
religion, of course; Turkish to Islam, Russian 
Orthodox Christianisty, and others to their 
own religions so that we can find our own ans-
wers, which they actually exist there. We just 
need to know where to look and how to look. 
Returning to religion, actually gives us the 
clues as to where we can find answers against 
liberalism. 

Russia’s tough image 
We think that the “hard" image of Russia is 
artificially created. Normally, we can not do 
anything against propaganda. We have an in-
teresting fixing, for example; The cliches that 
are used against Russia in America today are 
the same ones used in England in 19th Century. 
Same cliches are used against the Soviets, the 
Tsarist Russia and now are being used against 
today’s Russia. As a matter of fact, these give 
the hint of geopolitical propaganda. You can’t 
really do much against this; because they are 
intentional false news ... Such news is somet-
hing that has been around for a long time.

Scientists studying the patterns reached 
information about previously unknown 
places located on the American conti-

nent. The findings of the research which also 
published in Nature magazine also support 
the idea that the first inhabitants came from 
Siberia with a single migration wave 
20,000 years ago According to 
the scientists, the low sea 
level caused an arid area 
in the Bering Stra-
it between Eurasia 
and America. With 
the melting of the 
ice cover in the 
north, and later 
its withdrawal, 
the land was 
again flooded.

‘Sunrise Girl'
In 2013, the 

baby discovered in 
the archaeological 
excavation area of the 
Upward Sun River was fo-
und to have given the name 
“Xach’itee’anen t’eede gay”, which 
means “Sunrise girl”. The research team 
gave the baby the name USR1. “These are the 
oldest human remains we found in Alaska, but 
what is really interesting here is that the baby 
belongs to a group of people we have never 
seen before,” said Professor Eske Willerslev, a 
researcher who talked to BBC. Willersev con-
tinued, “It is understood that these people are 

connected with modern American inha-
bitants, but they are still only remote rela-
tives. In short, it is possible to say that the 
baby came from the first and original Ame-
rican native group. “

How did the first natives spread in the 
New World?

It is thought that the girl found will re-
veal new information about the first indi-
genous peoples who migrated to America, 
known as the ‘New World’. This new study 
points to the fact that these people, begin-
ning 34,000 years ago genetically diverging 
from the Eastern Asians and completing 
their genetic dissolution some 25,000 years 
ago, lived here in the period of Bering land 
connection that links Siberia and Alaska. 
The results, derived from the remains of the 
baby named USR1, also show how the first 
wave of immigration to America spreads 
through different regions. It is thought that 
during the last glacier network, there was a 
land bridge resulted by a decrease in sea le-
vels. for example, the Bering ancestors rep-
resented by USR1 have lived in Alaska for 
thousands of years apart from the migrant 
community there. The other part of the im-
migrants, behind the glaciers, owns the land 
south of Alaska. This led to the formation of 
two genetic groups that were thought to be 
the ancestors of the first indigenous peop-
les of our time. The researchers will now be 
able to search for answers to old questions 
by discovering new remains in Sicily’s nort-
hern body and Alaska. 
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SAĞLIKLI BİR BEYİN İçİN YAĞ şART
FATS ARE ESSENTIAL FOR A HEALTHY BRAIN 

Yağ lar, zi hin sel odak lan ma ve dik kat ver me be ce ri mi zi art tı rı yor ve 
mo ra li mi zi dü zel ti yor. Or du da, Ome ga 3 yağ asit le ri nin dep res yon ve

 in ti ha rı ön le me de oy na dı ğı ro le iliş kin araş tır ma lar ya pı lı yor.
Fats increase our mental focus and attention-giving ability and boost 

moreale. The military is investigating the role that omega-3 fatty acids 
play in depression and suicide prevention. 

Çi ko la ta ye mek, mo ra li niz bo zuk ol du-
ğun da ken di ni zi iyi his set me ni zi sağ la-
ya bi lir an cak bir ka se yo ğurt ya da bir 
avuç ce viz, çok da ha sağ lık lı bir se çim 

olur. Te ra pist Les lie Korn, in san be de ni ni bir oto-
mo bil mo to ru na ben ze ti yor ve ”mo to ra doğ ru 
ya kı tı ver me li yiz. He pi mi zin pro te in, kar bon hid-
rat ve yağ la ra ih ti ya cı var” di yor. Korn, 40 yıl dan 
uzun sü re dir psi ko lo jik trav ma ve dep res yon 
ge çi ren has ta la rı te da vi edi yor. Uz man, has ta la-
rı nın bes len me alış kan lık la rı nı de ğiş ti rip bit ter 
çi ko la ta, tat lı pa ta tes, yu mur ta ve ki raz ye me ye 
baş la dık la rın da dep res yon be lir ti le ri nin ve ağ rı-
la rın azal ma sın da da ha çok başa rı el de et tik le ri-
ni söy lü yor. Les lie Korn, iz le nim le ri ni bir ki tap ta 
top la mış: The Go od Mo od Kitc hen, Yük sek Mo ral 
Mut fa ğı. Ki tap, her ke sin mo ra li ni dü zel te cek ve 
kişi ye ken di ni iyi his set ti re cek ta rif er ve bes-
len mey le il gi li ipuç la rı içe ri yor.

Uz man, bir çok di ye tin ”düş man” ola rak 
gös ter me si ne rağ men yağ la rın as lın da ya rar-
lı ol du ğu nu an la tı yor. Bey ni miz yağ dan oluş tu-
ğu için bes len me dü ze ni miz de ya ğa ih ti ya cı mız 
var. Les lie Korn, ya ğın in san be de ni için öne mi-
ni şöy le açık lı yor: ”Bey ni miz, bir bi riy le ile tişim 
için de olan kim ya sal lar dan oluşu yor. Bu kim-
ya sal la rın si nir kavşak la rı üze rin den ile tişim 
kur ma la rı için yağ lar la kay gan ha le ge ti ril me le ri 
ge re ki yor. Yağ lar, zi hin sel odak lan ma ve dik kat 
ver me be ce ri mi zi art tı rı yor ve mo ra li mi zi dü-
zel ti yor. Or du da, Ome ga 3 yağ asit le ri nin sa de-
ce dep res yon ve ank si ye te de ğil, ay nı za man da 
in ti ha rı ön le me de oy na dı ğı ro le iliş kin çok gü zel 
araş tır ma lar ya pı lı yor.”

Yağ la rı kul la nı la bi lir ha le ge ti ren sin di rim 
sis te mi ne iyi bak mak, be yin sağ lı ğı için bü yük 
önem taşı yor. Korn’un bu ko nu da da öne ri le ri 
var: ”Ör ne ğin ka ra ci ğe ri niz ve saf ra ke se niz iyi 
ça lış mı yor sa kan do laşı mı nız ta ra fın dan emi-
len yağ la rı kul la nı la bi lir ha le ge ti re mez si niz. Bu 
da be yin iş lev le ri ni des tek len me si nin ak sa ma sı 
de mek. Yeşil yap rak lı seb ze ler, özel lik le de acı ve 
bu ruk olan lar, yağ la rın sin di ril me si ne ve bey ne 
gön de ril me si ne yar dım cı olu yor.”

Les lie Korn, yeşil yap rak lı seb ze le rin be yin 
di ye ti nin önem li bir par ça sı ol du ğu nu sa vu nu-
yor. Uz man, seb ze ler de ki renk le rin fark lı be sin-
le ri tem sil et ti ği ni söy lü yor. Tu run cu ve sa rı yi-
ye cek ler bol mik tar da A vi ta mi ni içe ri yor. Yeşil 
seb ze ler sin di rim sis te mi için çok fay da lı. Pan car, 
pat lı can ve fark lı tür de çi lek, ahu du du, bö ğürt len 
gi bi mor ve kır mı zı seb ze ler se an ti enf a ma tur 
ya ni yan gı gi de ri ci özel lik le re sa hip. 

ABD’de Bey ne fay da lı gı da lis te sin de  
ay rı ca bu seb ze ve mey ve ler bu lu nu yor:
Kır mı zı gı da lar: Mor la ha na, turp, kar puz
Tu run cu gı da lar: ha vuç, tat lı pa ta tes, por ta kal,  
bal ka ba ğı
Sa rı gı da lar: li mon, muz
Yeşil gı da lar: ”Ka le” ola rak bi li nen kı vır cık,  
sert la ha na
Be yaz gı da lar: sar mı sak, so ğan, ka buk lu ye miş ler

Her semp tom için ay rı gı da
Te ra pist Les lie Korn’a gö re, dep res yon te da-

vi sin de ve has ta nın mo ra li ni yük selt me de pro-
bi yo tik ler de çok önem li. Hat ta uz man, yo ğurt 
ve ma ya lan mış gı da lar da bu lu nan pro bi yo tik le ri 
”psi ko bi yo tik” ola rak ta nım lı yor.

Trav ma son ra sı stres bo zuk lu ğu yaşa yan lar 
için se so mon ba lı ğı, ke ten to hu mu ya ğı ve ka-
buk lu ye miş ler gi bi Ome ga 3 yağ asit le ri açı sın-
dan zen gin olan be sin ler öne ri li yor.

Ka kao ve çi ko la ta nın bey nin zi hin sel iş lev-
le ri ni ge liş tir me de ya rar lı ol du ğu bi li ni yor.

Ka fe in se bey ni do pa min sal gı la ma sı için 
uya ra rak zi hin sel odak lan ma sağ lı yor. Do pa min, 
be yin sin yal le ri nin ile ti mi ne yar dım cı olan bir 
kim ya sal mad de. Ki raz ve pa pat ya, iyi bir uy ku 
için bey nin me la to nin ve ank si ye te ye karşı baş-
ka kim ya sal lar sal gı la ma sı na yar dım cı olu yor.

Dün ya nın dört bir ya nın dan ke yif ve ren gı-
da lar

Les lie Korn, her ül ke nin mut fa ğı nın zi hin sel 
sağ lı ğı iyi leş ti ren ye mek le ri ol du ğu nu söy lü yor. 
Korn, ki ta bın da, Do ğu Av ru pa’dan tuz lan mış 
la ha na, Ko re’den acı lı la ha na turşu su, Ja pon-
ya’dan sa mi so çor ba sı ta rif e ri ne yer ver miş. 
Muz fa mil ya sın dan plan ta in adı ve ri len mey-
vey se Hint, Mek si ka, Ka ra yib ve Af ri ka mut-
fak la rın da ol duk ça po pü ler. Ki tap ta, plan ta in 

çor ba sı ta ri fi ni de unut ma yan Korn, bu il ginç 
mey vey le na sıl çor ba yap tı ğı nı şöy le an la tı yor:

”Plan ta in, bol mik tar da nişas ta içe ren, ha fif 
tat lım sı bü yük bir muz tü rü. Bu mey ve yi li mon, 
te re ya ğı, so ğan, sar mı sak ve seb ze ya da ta vuk 
su yuy la pişi ri yo rum. Piş tik ten son ra hin dis tan-
ce vi zi sü tü ka tıp blen der dan ge çi ri yo rum. Üze-
ri ne ta ze kiş niş, kı yıl mış may da noz, por ta kal 
ka bu ğu ren de si ve li mon su yuy la ser vis edi yo-
rum.”

Korn ki ta bın da tat lı pa ta tes ta rif e ri ni de ih-
mal et me miş. Korn, te re ya ğı ve tuz ek le ne rek fı-
rın da pişi ri len tat lı pa ta te sin stres at ma da et ki li 
ol du ğu nu söy lü yor.

Ra hat la yın ve gü zel yi ye cek le rin ta dı nı çı ka rın
Les lie Korn, yük sek mo ral ve gı da la rın bir-

bi riy le bağ lan tı lı ol du ğu nu, akıl sağ lı ğı nı iyi-
leş tir mek için sin di rim sis te mi ni iyi leş tir mek 
ge rek ti ği ni vur gu lu yor. Korn’a gö re, stres ve 
aşı rı ha re ket li lik, gı da sin di ri mi için sal gı la nan 
en zim le rin üre ti mi ni ya vaş lat tı ğı için duy gu sal 
den ge yi kur mak için ha zır la nan ye mek le rin sa-
kin ve hu zur lu bir or tam da, de rin ne fes alıp ve-
re rek ve ta dı na va ra rak tü ke til me si ge re ki yor. 
(Voa, 21 Kasım 2017)

E ating chocolate might boost your mo-
rale when you are sad and make you 
feel better, but eating a cup of yogurt 

or nutmegs would be a much healthier 
choice. The ra pist Les lie Korn says that human 
body is much like a car engine and states that 
we need to use the right fuel. She says that we 
all need protein, carbohydrates and fats. Korn 
is treating patients who have been psycholo-
gically traumatized and depressed for over 40 
years. Experts say that when they change their 
eating habits and start eating bitter chocolate, 
sweet potatoes, eggs and cherries, they are 
more successful in reducing signs of depres-
sion and aches and pains. Leslie Korn, collec-
ting her impressions in a book: The Good Mood 
Kitchen, High Moral Cuisine. The book contains 
tips on how to improve everyone’s morale and 
make people feel good about themselves along 
with recipes and nutrition information.

The expert explains that although many 
diets claim fats are “enemies”, they are actu-
ally useful. Since our brains are made up of fat, 
we need fat in our diet. Leslie Korn explains the 
importance of oil for human body: ”Our bra-
in is made up of chemicals that communicate 

with each other. These chemicals use nerve 
crossings to communicate and those need to 
be lubricated with lubricants. Fats increase our 
mental focus and attention-giving ability and 
boost moreale. The military is investigating the 
role that omega-3 fatty acids play in depression 
and suicide prevention.” 

Taking good care of the digestive system, 
which makes the fats available, is of great im-
portance for brain health. Korn has a suggesti-
on in this regard: “If your liver and gallbladder 
does not work well, you can not make the fats 
absorbed by your bloodstream available. This 
means the hindrance of supporting brain func-
tions. Green leafy vegetables, especially those 
that are bitter help to digest fat and send it to 
the brain.”

Leslie Korn says that green leafy vegetab-
les are an important part of the brain diet. The 
expert says the colors in the vegetables repre-
sent different foods. Orange and yellow foods 
contain plenty of vitamin A. Green vegetables 
are very useful for the digestive system. Beet, 
aubergine and different types of strawberry, 
raspberry, purple and red vegetables such as 
blackberry anti-inflammatory features.

These are the vegetables and fruits on the 
list of useful foods in the USA.:
Red foods: Purple cabbage, radish, watermelon
Orange foods: carrots, sweet potatoes, oranges, 
pumpkin
Yellow foods: lemon, banana
Green foods: lale
White foods: garlic, onion, nuts

Food for each symptom
According to therapist Leslie Korn, probi-

otics are also very important in treating dep-
ression and boosting the patient’s morale. The 
expert even describes the probiotics found in 
yogurt and fermented foods as “psychobiotic”.

For those experiencing post-traumatic 
stress disorder, foods rich in Omega 3 fatty 
acids are suggested, such as salmon, flaxseed 
oil and shellfish.

It is known that cocoa and chocolate are 
useful in improving the mental functions of the 
brain. 

Caffeine stimulates the brain to secrete 
dopamine, providing mental focus. Dopamine 
is a chemical that helps transmit brain signals. 
Cherries and daisies help the brain secrete 
some chemicals against melatonin and anxiety 
for a good night’s sleep.

Delightful foods from around the world
Les lie Korn says that the cuisine of every 

country has foods that help mental health. In 
his book, Korn included recipes such as salted 
cabbage from Eastern Europe , Korean spicy 
cabbage pickles, and miso soup from Japan.. A 
fruit from the banana family called plantain is 
very popular in Indian, Mexican, Caribbean and 
African cuisines. In the book, Korn, not forget-
ting the recipes with plantain, tells how to make 
soup with this interesting fruit:

Plantain is a large sweet banana plant with 
plenty of starch. I cook this fruit with lemon, 
butter, onion, garlic and vegetables or chicken 
water. After I finish it, I add coconut milk and 
pass it through the blender. I with serve fresh 
coriander, chopped parsley, orange peel rim 
and lemon juice on top.”

Korn did not forget the sweet potato recipes 
in his book. She says that butter and salt added 
baked sweet potato is effective in dealing with 
stress.

Relax and enjoy the fine food
Leslie Korn emphasizes that high morale 

and food are interconnected and that the di-
gestive system needs to be improved to imp-
rove mental health. According to Korn, because 
stress and hyperactivity slowed the production 
of secreted enzymes for food digestion, the food 
prepared to establish an emotional balance ne-
eds to be consumed in a calm and peaceful en-
vironment, with deep breathing and tasting. 

(Voa, November 21 2017)

oyunun sonu, zamanın doldu

İNTİHAR OYUNU MAVİ BALİNA’DAN 
KURTULANLAR

Genç ler ara sın da ya yı lan ve dün ya 
ça pın da çok sa yı da in ti har ola yıy la 
bağ daş tı rı lan Ma vi Ba li na isim li oyu-
nu nun ya ra tı cı sı Rus ya’da 3 yıl ha pis 

ce za sı na çarp tı rıl dı. An cak “oyun la” iliş ki len-
di ri len ölüm ler son lan mış de ğil. Son ola rak Or-
du’da bir gen cin oyun son ra sı in ti har et ti ği öne 
sü rül dü. Ih las Ha ber Ajan sı’na gö re, Ma vi Ba li-
na’nın bu gü ne dek Tür ki ye’de 142 gen cin in ti-
ha rıy la bağ lan tı lı ola bi le ce ği ifa de edi li yor. Pe ki 
dün ya ça pın da da çok sa yı da ki şi nin in ti ha rı na 
ne den ol muş ola bi le ce ği be lir ti len oyun dan 
kur tu lan lar, Ma vi Ba li na için ne di yor?

Bu oyu na bir şe kil de ka tı lan ki şi ler den, 
ço ğu şid det içe ren 50 ta li ma tı ye ri ne ge tir me-
si is te ni yor. 50 gün lük bir sü re yi kap sa yan bu 
ko mut lar ara sın da de rin ol ma ya cak şek liy le 
kol ve ba cak la rın ke sil me si, be lir li bir sü re bo-
yun ca kim se ile gö rü şül me me si, yük sek ses li 
ola rak mü zik din le nil me si gi bi aşa ma lar yer 
alı yor. 50. gü nün so nun da ise ki şi ye son aşa-
ma olan “yük sek ten at la ya rak ya da ken di ni 
asa rak” in ti har et me ko mu tu ve ri li yor. “Ma vi 
Ba li na” ad lı oyun da yö ne ti ci ko nu mun da olan 
ki şi le rin, ki şi sel bil gi le ri ni ele ge çir dik le ri kur-
ban la rı na şan taj da yap tı ğı bu şe kil de oyun da 
kal ma ya zor la dık la rı ifa de edi li yor.

Hin dis tan’ın gü ney do ğu sun da ki Ka ra-
ikal şeh rin de ya şa yan 22 ya şın da ki Ale xan der 
isim li bir ki şi de, in ti har oyu nun dan kar de şi-
nin du rum dan ha ber dar ola rak po li se ha ber 
ver me si ile kur tul du. 22 ya şın da ki genç adam, 
Ma vi Ba li na oyu nu ile What sApp me saj laş-
ma prog ra mı üze rin den ken di si ne yol la nan bir 
link ara cı lı ğı ile ta nış tı ğı nı açık la ya rak şun la rı 
söy le di:”Ma vi Ba li na te le fo na in di ri len bir uy-
gu la ma de ğil. Oyun, link ara cı lı ğı ile ki şi le rin 
bir yö ne ti ci ta ra fın dan yön len di ril me si ile oy-
na nı yor. Yö ne ti ci ta ra fın dan ve ri len gö rev le rin, 
ge ce ya rı sın dan son ra sa at 02:00’da ger çek-
leş ti ril me si is te ni yor. Ilk bir kaç gün ki şi sel bil-
gi le rin ve fo toğ raf a rın pay la şıl ma sın dan olu-
şu yor ve bun lar yö ne ti ci ta ra fın dan top la nı yor.

Ale xan der, 50 aşa ma dan olu şan sü re cin 
en ün lü gö rev le rin den bi ri ni ye ri ne ge tir di ği ni 
de an la tı yor:”Ak ka ra ivat tam me zar lı ğı na da 
ge ce ya rı sı gi bi git tim ve bu ra da bir sel fie çe-
ke rek sos yal med ya da bu fo toğ ra fı pay laş tım. 
Her gün yal nız ba şı ma kor ku film le ri iz le mek 
zo run day dım ki bu nun da ama cı kur ban la rın 
kor ku için de ya şa ma sı nı sağ la mak tı. Bu tam 
an la mıy la bir sa nal ölüm tu za ğı... çok acı ve ri ci 
bir tec rü be. Oyu na ka tıl dık tan son ra in san lar-
la ko nuş ma yı bı rak tım ve oda ma ka pan dım. 
Oyun dan çık mak is te sem de ba şa ra ma dım.” 
NDTV isim li ya yın ku ru lu şu nun ha be ri ne gö re, 
Ale xan der, po lis evi ne gel di ği sı ra da ko lu na bı-
çak la ba li na ka zı mak üze rey di.

‘Oyu nun so nu, za ma nın dol du’
2015 yı lın da Rus ya’da baş la yan akı mın 

kur ban la rı ço ğun luk la “da ha ko lay yön len-
di ri le bi lir” 18 yaş al tı genç ler den olu şu yor du. 
An cak yıl lar için de va ka la rın yaş ara lı ğı da de-
ğiş me ye baş la dı. Ha zi ran ayı için de Ar jan tin’de 
ken di si ni bir su tan kı nın üze rin den at mak is-
ter ken kur ta rı lan ki şi 22 ya şın da bir an ney di. 
Genç ka dı nın ken di si ni kur ta ran po lis le re, Ma-
vi Ba li na oyu nu nu oy na dı ğı nı söy le di ği ak ta-
rıl dı. 22 ya şın da ki Ar jan tin li an ne nin in ti ha ra 
kal kış ma dan ön ce, “Oyu nun so nu, za ma nın 
dol du” isim li bir me saj al dı ğı nı söy le di ği de ifa-
de edil di.

Kur ban la rı nı ‘bi yo lo jik atık lar’ ola rak ta-
nım la mış tı

Oyu nun ku ru cu su 22 ya şın da ki Phi lipp 
Bu de ikin, Rus ya’da çı ka rıl dı ğı mah ke me ta-
ra fın dan 3 yıl ha pis ce za sı na çarp tı rıl dı. An cak 

en az 15 in ti har va ka sı ile iliş ki len di ri len Bu de-
ikin’e ve ri len bu ce za Rus ka mu oyun da tar tış-
ma ya rat tı. 2016 yı lı Ka sım ayın da tu tuk la nan, 
Bu de ikin, du ruş ma lar dan bi rin de, top lum da 
te miz lik yap tı ğı nı söy le ye rek, kur ban la rı nı 
“bi yo lo jik atık lar” ola rak ta nım la mış tı.

Ma vi Ba li na oyu nu, Tür ki ye’de son dö-
nem de 14 ya şın da ki Fur kan Şen’in 

in ti ha rıy la bir lik te gün de me 
gel di. Da ha son ra Ağus tos 

ayın da da 24 ya şın da ki Ev-
rim Mer tin in ti har et ti. 

Mer tin’in ai le si, oyun la 
il gi li An ka ra Cum hu ri-
yet Baş sav cı lı ğı’na suç 
du yu ru sun da bu lun du. 
Hü kü met ka na dın da ise 

Bil gi Tek no lo ji le ri ve Ile-
ti şim Ku ru mu (BTK) ve 

Içiş le ri Ba kan lı ğı’nın or tak 
bir ça lış ma yap tı ğı açık lan dı. 

Ulaş tır ma Ba ka nı Ah met Ars-
lan, Ey lül ayın da yap tı ğı açık la ma-

da, “Za rar lı içe rik li ya yın la rı BTK ola rak 
dur du ra bi li yo ruz ama böy le özel link ler le ça-
lı şan oyun la ra bir şey ya pa mı yo ruz. Üze rin de 
ça lı şı yo ruz. BTK ve em ni yet uz man la rı ça-
lış ma ya pı yor” de di. BTK Baş ka nı Ömer Fa tih 
Sa yan, bu haf ta içe ri sin de ai le le rin şüp he li bir 
du rum tes pit et me le ri ha lin de ih bar da bu lun-
ma la rı çağ rı sı yap tı.

Oyu na bir şe kil de ka tı lan ki şi ler den, ço ğu şid det içe ren  
50 ta li ma tı ye ri ne ge tir me si is te ni yor. 50 gün lük bir sü re yi kap sa yan 

bu ko mut lar ara sın da de rin ol ma ya cak şek liy le kol ve ba cak la rın
 ke sil me si, be lir li bir sü re bo yun ca kim se ile gö rü şül me me si, yük sek 

ses li ola rak mü zik din le nil me si gi bi aşa ma lar yer alı yor. 50. gü nün
 so nun da da ki şi ye son aşa ma olan “yük sek ten at la ya rak ya da ken di ni 

asa rak” in ti har ko mu tu ve ri li yor.

GAME IS OVER, YOUR TIME IS UP
SURVIVORS OF THE SUIcIDE gAME BLUE WHALE

The creator of the game named Blue 
Whale, spread among young people 

and associated with numerous suicide 
events around the world, was senten-

ced to 3 years in prison in Russia. However, the 
deaths associated with “the game” are not en-
ded. Finally, it was asserted that a boy in Ordu 
committed suicide after playing the 
game. According to Ihlas News 
Agency, Blue Whale may be 
associated with the suici-
de of 142 young people in 
Turkey so far. What do 
survivors say about Blue 
Whale that may have 
caused suicide of many 
people around the world?

It is requested tho-
se who participate in the 
game in some way to per-
form 50 instructions which 
most of them include violence.  
Covering a period of 50 days, these 
commands involve stages such as cutting arms 
and legs in a way that is not deep, not meeting 
with anyone for a certain period of time, liste-
ning to music loudly. At the end of the 50th day, 
the person is commanded to commit suicide by 
“jumping from a high place or hanging herself/
himself” as the last instruction. It is stated that 

the people who are in the position of managers 
at Blue Whale have blackmailed their victims 
by using their personal information and forced 
them to stay in this way.

A 22-year-old man named Alexander, who 
lived in the town of Karaikal in the south-east of 
India, escaped from the suicide game when his 
brother informed the police about the situati-
on. Explaining that he has met with Blue Whale 
game through a link sent to him via the What-
sApp messaging program, the 22-year-old says: 
“Blue Whale is not an application downloaded 
to the phone. The game is played with the link 
being directed to the players by a manager. The 
duties given by the manager are required to be 
performed at 02:00 a.m. after midnight. The first 
few days consist of sharing personal informati-
on and photos, which are collected by the mana-
ger.”

Alexander also tells that he has fulfilled one 
of the most famous tasks of the 50-stage pro-
cess: “I went to the Akkaraivattam graveyard as 
it was midnight, and took a selfie here and sha-
red this photo in the social media. I had to watch 
horror movies every day alone, and the purpose 
of this was to make the victims live in fear. This 
is literally a virtual death trap ... A very painful 
experience. After I started to play the game, I 
stopped talking to the people and I locked myself 
in my room. I could not manage to get out of the 
game even if I wanted to. According to the NDTV-
based news agency, Alexander was about to 
scratch a whale with a knife on his arm while the 
police came to his house.

“If I did not complete the mission, 
my mother would die.”
In India, where incidents involving de-

ath have increased gradually over the last few 
months, a 17-year-old girl was rescued while 
jumping into a lake to commit suicide. Stating 
that she joined the game through her phone, the 
girl said she was about to fulfill the “last stage” 
to the security guards. 

It was informed that the young girl said 
to the police officer who saved her, “If I did not 
complete the mission, my mother would die.” In 
July, a 14-year-old Indian boy named Manpreet 
Singh committed suicide a few days after telling 
his friends that he was playing the game named 
Blue Whale.

He defined his victims as “biological 
wastes”

The creator of the game, 22-year-old Philipp 
Budeikin, was sentenced to 3 years in prison by 
a court in Russia. However, this sentence to Bu-
deikin, associated with at least 15 suicide cases, 
has created controversy in the Russian public. 
Budeikin, arrested in November of 2016, said 
that he was cleansing society and he thinks his 
victims were just “biological wastes”.

Blue Whale game has come to the fore with 
the suicide of 14-year-old Furkan Sen in Turkey. 
Then in August, 24-year-old Evrim Mertin com-
mitted suicide. Mertin’s family made an allegati-
on on game to Public Prosecutor of Ankara. The 
government announced that Information and 
Communication Technologies Authority (BTK) 
and the Ministry of Interior is collaborating. Ah-
met Arslan, Minister of Transport and Commu-
nications, said in a statement he made in Sep-
tember, “We can stop harmful publications as 
BTK, but we cannot do anything with games that 
work with such special links. We are working on 
it. BTK and the police are working on it.” Presi-
dent of BTK, Omer Fatih Sayan called for families 
to denounce if they determine something suspi-
cious during this week.

It is requested those who participate in the game in some way to perform 
50 instructions which most of them include violence.  Covering a period 

of 50 days, these commands involve stages such as cutting arms and 
legs in a way that is not deep, not meeting with anyone for a certain 

period of time, listening to music loudly. At the end of the 50th day, the 
person is commanded to commit suicide by “jumping from a high place 

or hanging herself/himself” as the last instruction. 
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abd’nin güvenlik çıkarları önündeki riskler

çİN’İN ABD’NİN KRİTİK  
TEKNOLOjİLERİNE YATIRIMI

RISKS TO U.S. SECURITY INTERESTS 
cHINESE INVESTMENT IN cRITIcAL U.S. TEcHNOLOgY

He pi mi zin kul lan dı ğı kab lo suz in ter-
net bağ lan tı sı wi-fi, rad yo dal ga la-
rı nı kul la nır. In ter net ağı nı kul la nan 

her ke sin ay nı bant ge niş li ği ni kul lan ma sı 
ise en bü yük so run dur.

Eind ho ven Tek no lo ji Üni ver si te si’nden 
Ton Koo nen, “Mev cut kab lo suz in ter net ağ-
la rı nın so ru nu, tüm bi na da sa de ce tek an-
ten ol ma sı dır. Bu an ten tüm bi na ya in ter net 
hiz me ti ver me ye ça lı şır. Bi na da ki her kes 
ay nı an te ne eri şim sağ la mak, do la yı sıy la 
ay nı an te ni pay laş mak zo run da dır,” di yor. 
Ye ni sis tem ise me kan da ki alı cı dan ya yı lan 
fark lı ışık huz me le ri ni kul la nı yor.

Işık huz me le ri o ka dar odak lı ki, ışın-
la rın önü nü eli niz le kes me niz müm kün. 
An cak her sin yal ki şi ye ait. Baş ka sıy la pay-
laş ma ya ge rek yok. Araş tır ma cı Fa us to Go-
mez-Agis, “Bu dal ga bo yu, alı cı nın ye ri ne 
gö re ko num lan dı rı lı yor. Ma sa ba şın da ki 
kul la nı cı yı baş ka bir ye re oturt mak is ter-
se niz, kul la nı cı ya eriş me si için ye ni bir dal-
ga bo yu gön der me miz ge re ki yor,” di yor.

Her ışık huz me si, as lın da bir in ter net 
ağı. Uz man Koo nen, “Kab lo suz in ter net ağı 
wi-fi’a al ter na tif baş ka bir sis tem ge liş tir-
dik. Ve ri alış ve ri şi için ışın la rı kul la nı yo ruz. 
Her ışın, çok yük sek ka pa si te li bir ka nal iş-
le vi gö rü yor. Fi ber op tik bağ lan tı nın kab lo-
ya ih ti ya cı ol ma ya nı gi bi dü şü ne bi lir si niz,” 
şek lin de ko nu şu yor.

Bu da şu an da kul lan dı ğı mız wi-fi bağ-
lan tı sı nın 300 ka tı yük sek hız an la mı na 
ge li yor. Koo nen, “Şu an da sa ni ye de 112 gi-

BAĞLANTI HIZINI ARTIRACAK YENİ GELİşMELER
NEW DEVELOPMENTS TO INCREASE CONNECTION SPEED 

Wi-Fi Araş tır ma cı lar, wi-fi bağ lan tı la rı nın hı zı nı yük sel te cek ye ni ge liş me le re im za atı yor. Ye ni sis tem me kan da ki alı cı dan ya yı lan fark lı ışık 
huz me le ri ni kul la nı yor. Bu sis tem hem dü şük ma li yet li, hem de wi-fi bağ lan tı sın dan da ha gü ven li çün kü ışın la rın aşı rı de re ce de odak lı ol ma sı, 

ağa si ber sal dı rı dü zen le me yi en gel li yor.Araş tır ma cı lar, wi-fi bağ lan tı la rı nın hı zı nı yük sel te cek ye ni ge liş me le re im za atı yor.

Wi-Fi researchers are making new developments to increase the speed of wi-fi connections. New system uses various light beams spreading from 
the receiver in the room. This new system is both low-cost and safer than the current wi-fi connections because having the light beams are overly-

focused prevents a possible cyber attack. Researchers are making progress about increasing the wi-fi speed. 

ga bit hı za eriş miş du rum da yız. Için de 5 gi ga-
bayt lık yük sek ka li te li vi deo gö rün tü sü olan 
bir DVD’niz ol du ğu nu dü şü nün. Bu, 40 gi ga bit 
de mek tir. Bu DVD’le rin bir sa ni ye için de tek bir 
ışın la ile til di ği ni dü şü ne bi lir si niz,” di yor.

Bu sis tem hem dü şük ma li yet li, hem de 
wi-fi bağ lan tı sın dan da ha gü ven li çün kü ışın-
la rın aşı rı de re ce de odak lı ol ma sı, ağa si ber sal-
dı rı dü zen le me yi en gel li yor. Uz man lar, beş yıl 
için de bu tek no lo ji nin yay gın la şa ca ğı nı tah min 
edi yor. Uz man lar, beş yıl için de bu tek no lo ji nin 
yay gın la şa ca ğı nı tah min edi yor. 

(Amerikanın Sesi-14.12.2017)

CFR Kı dem li Araş tır ma cı sı Jen ni fer M. 
Har ris’in ev sa hip li ğin de gerçek le-
şen ça lış tay, Car ne gie Cor po ra ti on 
of New York ta ra fın dan des tek len di. 

Bu ra da ak ta rı lan gö rüş ler; sa de ce ça lış tay ka-
tı lım cı la rı na ait olup ne CFR’nin ne de Car ne gie 
Cor po ra ti on’ın gö rüş le ri ni yan sıt ma mak ta dır. 
CFR, po li ti ka me se le le rin de ku rum sal ta vır al-
ma mak ta dır ve ABD hü kü me tiy le her han gi bir 
ba ğı bu lun ma mak ta dır. 

Hem özel hem de dev le te ait Çin li şir ket-
ler son yıl lar da ABD’nin tek no lo ji en düs tri-
si ne mil yar lar ca do lar ya tı rım yap tı lar ve bu 
du rum güç lü bir ra ki bin kı sa sü re içe ri sin de 
Ame ri ka’nın as ke ri üs tün lü ğü ne ve eko no-
mik gü cü ne da ya nak oluş tu ran has sas ve ba zı 
du rum lar da kri tik tek no lo ji le re eri şim ka za na-
bi le ce ği ne da ir en di şe le ri gün de me ge tir di. San 
Fran cis co’da 18 Tem muz 2017 ta ri hin de gerçek-
le şen “ABD’nin Kri tik Tek no lo ji si ne Çin’in Ya tı-
rı mı: ABD’nin Gü ven lik Çı kar la rı kar şı sın da-
ki Risk ler” baş lık lı ça lış tay da, yak la şık otuz 
mev cut ve es ki hü kü met yet ki li si, aka de mis-
yen, ban ker, ya tı rım cı ve ku rum sal yö ne ti ci bir 
ara ya ge ti ri le rek ABD’nin kri tik tek no lo ji si ne 
Çin’in yap tı ğı bü yük çap lı ve ar tan ya tı rı mın 
ABD’nin ulu sal gü ven li ği açı sın dan bir teh-
dit do ğu rup do ğur ma dı ğı ve eğer do ğu ru yor-
sa Çin’in diz gin le ne me yen ya tı rım la rıy la il gi li 
risk le ri ha fif e ten po li ti ka la rın be lir len me si ve 
ABD’nin re ka bet gü cü nün ar tı rıl ma sı hak kın da 
araş tır ma lar yap tı lar. 

2016 yı lın da, Çin li ya tı rım cı lar, risk ser-
ma ye si fon la rı ve dev let şir ket le ri (SEO’lar) 
ABD’nin tek no lo ji ge li şi mi nin tüm aşa ma la rı-
na da ha ön ce hiç ol ma dı ğı ka dar pa ra akıt tı lar. 
Bun lar ara sın da; sa de ce yer le şik fir ma la rın de-
ğil ye ni ku ru lan iş let me le rin ve sağ lık ve ilaç 
ala nın da, ya pay ze ka ko nu sun da ye ni ge liş ti-
ri len tek no lo ji le re ve ile ri dü zey as ke ri uy gu-
la ma la rı ola bi len di ğer ile ri tek no lo ji le re da ir 
gi ri şim le rin de sa tın alın ma sı yer alı yor du. Ka-
tı lım cı lar; Çin’in ya tı rım la rı nın bü yük kıs mı nın 
no mi nal ola rak özel sek tör fir ma la rın dan gel-
me si ne kar şın ABD’li po li ti ka ya pı cı la rın on la-
rı –dev le te ait ban ka la rın fi nans man mev cu di-
ye ti ve ya Çin Ko mü nist Par ti si’nin önem li özel 
sek tör fir ma la rı üze rin de ki nü fu zu se be biy-
le- Çin hü kü me ti nin em ri üze ri ne ya pıl mış gi bi 
gör me le ri ge rek ti ği ko nu sun da bü yük oran da 
hem fi kir ol du lar. 

Özel sek tör fir ma la rı ile SEO’lar ara sın da 
iş lev sel açı dan çok bü yük bir fark bu lun ma-
mak ta dır. Öte yan dan, Çin’in baş ka ko şul lar al-
tın da özel sek tö rün al dı ğı ya tı rım ka rar la rı gi bi 
du ra bi le cek olan ka rar la ra si ya si bir ahenk se si 
ka zan dır ma da Çin dev let fi nans ma nı nın oy na-
dı ğı rol de vur gu lan mış tır. 

Çin’in Oyu nu: ABD Tek no lo ji si ne Ya tı rım 
Yap ma nın He defl e ri 

Ba zı ka tı lım cı lar; ya tı rım akış la rı nın Çin’in 
on yıl lar dır eko no mik bü yü me si ni des tek le-
mek üze re yer li tek no lo ji ler ge liş tir me ye dö-
nük ça ba la rı nın do ğal bir uzan tı sı ol du ğu nu 
ile ri sür müş ler dir: Pe kin bir za man lar ile ri eko-
no mi ler den tek no lo ji kop ya lar ve ya ça lar ken, 
şim di ler de ay nı za man da on la rı sa tın alı yor. 
Di ğer le ri ise, Çin’in eko no mik plan la rı na dik kat 
çe ke rek – ör ne ğin Ma de in Chi na 2025, Ke mer 
ve Yol Gi ri şi mi ve Çin’in 2049 yı lın da Ko mü nist 
hü kü me tin ku ru lu şu nun yü zün cü yı lın da kal-
kın mış ül ke dü ze yi ne çık ma he de fi- ha li ha zır-
da tek no lo ji ya tı rım la rı nın so mut he def e re yö-
nel di ği ni be lirt miş ler dir. 

Di ğer ka tı lım cı lar çok da ha kuş ku cu ol-
muş lar; Çin’in ABD tek no lo ji si ne ya tı rı mı ile 

Çin hü kü me ti nin be lir til miş eko no mik he def-
le ri ara sın da ki sı nır lı ko re las yo na dik kat çek-
miş ler dir. Ba zı ya tı rım cı lar, da ha az doy gun 
du rum da ki ABD pi ya sa sın da kar ara yış la rı na 
yö nel miş ola bi lir ler. Di ğer le ri ise, Çin ana ka-
ra sın dan pa ra ka zan ma ar zu su nun, mi ni mal 
dü zey de mer ke zi yön len dir me ve ya de ne tim 
yo luy la ABD’de ki bir di zi eko no mik sek tör de 
“ge li şi gü zel” ta sar lan mış bir ya tı rı ma yol aça-
bi le ce ği ni vur gu la dı lar. Ve ya tüm bun lar “her 
şey den bi raz” ola bi lir; ser ma ye yi yurt dı şı na 
çı kar ma ya yö ne lik ola bi lir ve par ti he def e ri-
nin ye ri ne ge ti ril me si, bir bi ri ni kar şı lık lı ola rak 
dış la yı cı ol ma ya bi lir. 

Ka tı lım cı lar dan bi ri, Çin’in ya tı rım la rı nın 
iz len me si ve ana liz edil me sin de ki zor luk la rı şu 
şe kil de özet le di: “Ki min ne ye ya tı rım yap tı ğı nı 
bi li yo ruz. An cak, on la ra ki min sa hip ol du ğu nu 
bil mi yo ruz. Ve ya tı rım yap ma se bep le ri ni de 
bil mi yo ruz.” 

Son ker te de ka tı lım cı lar; ABD’nin Çin’e 
doğ ru dan ya ban cı ya tı rı mı nın Çin’in ABD’ye 
ya tı rı mı nın çok öte sin de ol du ğu so nu cu na 
var dı lar. Oyun ala nı gi de rek Çin li ya tı rım cı la ra 
kay mak ta dır ve bu nun se be bi de ABD eko no-
mi si nin özün de açık ni te li ği dir. 

Her ne ka dar ABD’li şir ket le ri sa tın al ma-
ya ça lı şan Çin li ya tı rım cı lar kar şı la rın da dü-
şük dü zen le yi ci en gel ler bul sa lar da, Çin’de ki 
ABD’li fir ma la rın kar şı laş tık la rı en gel ler çok 
da ha bü yük tür. Ör ne ğin Çin’de fa ali yet gös-
te ren ABD’li ban ka lar ge nel lik le ye rel pa ra 
bi ri mi ni kul la na ma mak ta dır. Di ğer sek tör-
ler de ki fir ma lar ise, tek no lo ji pay la şı mın dan 
zo run lu or tak lık la ra dek birçok zor luk la kar şı 
kar şı ya kal mak ta dır. An cak ben zer zor luk la-
ra ABD’de ki ya ban cı şir ket ler ma ruz kal ma-
mak ta dır. Ka tı lım cı lar dan bi ri; “bu gün ser best 
ti ca ret ten fay da lan mı yo ruz. Her şey tek yön lü” 
de miş ti. 

Üçün cü Den ge: Tek no lo ji den Çok Da ha 
Faz la sı

Her ne ka dar ABD or du su nun tek no lo jik 
üs tün lü ğü nün önün de ki po tan si yel teh dit ler, 
Çin’in ya tı rı mı nın et ki le ri ne da ir en di şe le re 
ha kim ol sa da, ba zı ka tı lım cı lar, ABD’nin son 
dö nem de ki tek no lo jik avan ta jı nın ta rih sel bir 
ano ma li ol du ğu ko nu sun da uya rı da bu lun du lar 
ve bu ege men li ğin son bul ma sı nın dev rim sel 
bir ge liş me de ğil as lın da nor mal li ğe ge ri dö nüş 
ola ca ğı na dik kat çek ti ler. 

Ta rih sel ola rak, ra kip le ri kar şı sın da ka lı-
cı bir üs tün lü ğü tek no lo jik üs tün lük le bir leş-
tir me yi çok az or du ba şa ra bi lir. Sa vaş ara ba-
sı, üzen gi, ateş li si lah lar, oto ma tik si lah lar ve 
zırh lı araç la rın gün de me ge ti ril me si, önem liy-
di; an cak bun lar dan hiç bi ri si uzun sü re ege-
men li ği ni ko ru ma dı ve ya ka lı cı bir avan taj 
sağ la ma dı. 

Öte yan dan, ka tı lım cı lar; as ke ri dok trin, 
eği tim ve ope ras yon la rın, ba şa rı lı bir şe kil de 
sa vaş baş lat ma ye te ne ği ni sağ la ma nın da-
ha gü ve ni lir yol la rı ol du ğun da ıs rar et ti. Es-
nek bir ku man da ya pı sı ve mu ha re be ler le test 
edil miş ope ras yo nel dok trin ler, za fe re gi den 
da ha emin bir sü re ci açı yor. Blitz kri eg, üs tün 
tek no lo ji ye de ğil –Al man tank la rı ilk baş lar da 
mua dil le ri ne gö re da ha ha fif ve da ha za yıf-
tı- dok trin ve or ga ni zas yo na da yan mak ta dır. 
Al man ya’nın ra kip le ri – özel lik le de ABD ve 
Sov yet ler Bir li ği- dok tri nin ve or ga ni zas yo-
nun bü yük kıs mı nı kop ya la yıp, mo bil tank sa-
va şı nı onu ya ra tan ki şi ye çe vir di ler.

ABD Na sıl Ya nıt Ver me li? 
ABD’nin kri tik tek no lo ji si ne Çin’in yap tı ğı 

ya tı rı mın gü ven lik teh dit le ri ni ön le mek üze-
re ka tı lım cı lar sa vun ma kar şı sın da hü cum-
da bu lun ma yı ter cih et ti ler: Po li ti ka ya pı cı lar, 
ABD eko no mi sin de ki ino vas yo nu, Çin’in ya tı-
rım la rı nı kı sıt la mak ve ya blo ke et mek ya da 
ba zı tek no lo ji le rin ih ra ca tı nı sı nır lan dır mak 
ye ri ne, tek no lo jik üs tün lü ğü sür dür me nin 
bir yo lu ola rak güç len dir me li dir.  İno vas yo-
nu teş vik et mek için birçok ka tı lım cı, ABD’de 
en düs tri yel açı dan re ka betçi bir stra te ji ye 
du yu lan ih ti ya cı vur gu la dı. Ke za böy le lik le 
hü kü met ve özel sek tö rün bağ lan tı sı sağ la-
na cak tı – tıp kı Çin li şir ket ler ve on la rın hü kü-
met için de eş gü düm lü ça lış tık la rı ki şi ler gi bi.  
Birçok ki şi, hü kü me tin fon la dı ğı ve yö net ti ği 
te mel araş tır ma la ra da ir ta rih sel ör nek ler den 
söz et ti. Bun la rın ba şın da Bell La bo ra to ri es 
ge li yor. Böy le lik le, eko no mik üs tün lü ğü sağ-
la mak üze re te mel tek no lo ji le rin ege men li ği-
nin de vam et me si sağ la nmış oldu.

Dış İlişkiler Konseyi CFR

2017 yı lı Tem muz ayın da Dış Iliş ki ler Kon se yi (cFR) bün ye sin de ki Ma uri ce R. gre en berg Jeo-Eko no mik 
Araş tır ma lar Mer ke zi, Çin’in ABD tek no lo ji sie ya tı rı mı nın ölçe ği ve kap sa mı, bu nun ulu sal gü ven lik açı sın dan 

et ki le ri ve po tan si yel po li ti ka ya nıt la rı nı in ce le mek üze re bir ça lış tay gerçek leş tir di. 

In July 2017, the Council on Foreign Relations’ Maurice R. Greenberg Center for Geoeconomic Studies held 
a workshop to explore the scale and scope of Chinese investment in U.S. technology, its national security 

implications, and potential policy responses.

Amerikanın Sesi

T he workshop, hosted by then CFR Seni-
or Fellow Jennifer M. Harris, was made 

possible by the support of the Carnegie 
Corporation of New York. The views desc-

ribed here are those of workshop participants 
only and are not CFR or Carnegie Corporation po-
sitions. The Council on Foreign Relations takes no 
institutional positions on policy issues and has no 
affiliation with the U.S. government.

Chinese firms, both private and state-owned, 
have in recent years invested billions of dollars 
in the U.S. technology industry, raising concerns 
that a powerful rival could soon gain access to 
sensitive and, in some cases, critical technologies 
that underpin American military superiority and 
economic might. At the workshop entitled “Chine-
se Investment in Critical U.S. Technology: Risks to 
U.S. Security Interests,” held in San Francisco, on 
July 18, 2017, CFR convened nearly thirty current 
and former government officials, academics, ban-
kers, investors, and corporate executives to exp-
lore whether the large and growing early-stage 
Chinese investment in critical U.S. technology po-
ses a threat to U.S. national security, and, if so, to 
outline policies that mitigate the risks of unbridled 
Chinese investment and to bolster U.S. competi-
tiveness. 

In 2016, Chinese investors, venture capital 
funds, and state-owned enterprises (SEOs) po-
ured more money into all stages of U.S. techno-
logy development than ever before. This included 
acquisitions of not just established firms but also 
early-stage businesses and new initiatives from 
existing companies in nascent or newly develo-
ped technologies, in health and pharmaceuticals, 
in artificial intelligence (AI), and in other advanced 
technologies that could have cutting-edge mili-
tary applications. Participants largely agreed that, 
while most of the Chinese investments come from 
nominally private-sector firms, U.S. policymakers 
should view them as being made at the behest of 
the Chinese government, whether due to the ava-
ilability of financing from state-owned banks or 
due to the Communist Party of China’s influence 
over significant private-sector companies.

There is little functional distinction between 
private firms and SEOs. Another underscored the 
role that Chinese state financing plays in lending a 
political overtone to what might otherwise appear 
to be private-sector investment decisions.

China’s Game: The Goals of Investing in U.S. 
Technology 

Some participants argued that the invest-
ment flows are a natural extension of China’s 

decade-long quest to develop indigenous techno-
logies to fuel economic growth: while Beijing once 
copied or simply stole technologies from advan-
ced economies, now it is also buying them. Others 
pointed to Chinese economic plans—such as Made 
in China 2025, the Belt and Road Initiative, and 
China’s goal of reaching developed country status 
by the Communist government’s centennial in 
2049—to argue that technology investments are 
being centrally directed toward concrete goals. 

Other participants were more skeptical, po-
inting to what they described as a limited corre-
lation between Chinese investment in U.S. tech-
nology and the Chinese government’s stated 
economic goals. Some investors could simply be 
chasing returns in the less-saturated U.S. market. 
Others underscored that a desire to get money out 
of mainland China could be driving “scattershot” 
investment across a range of U.S. economic sec-
tors with minimal central direction or oversight. 
Or it could be a bit of everything at once; chasing 
returns, moving capital offshore, and meeting 
party goals are not mutually exclusive. 

One participant summed up the difficulties in 
tracing and analyzing Chinese investment thus: 
“We know who is investing in whom. But we don’t 
know who owns them. And we don’t know why” 
they are investing. 

Ultimately, participants concurred, while U.S. 
foreign direct investment in China still greatly ex-
ceeds Chinese investment in the United States, 
the playing field is “increasingly tilted” in favor of 
Chinese investors due to the essentially open na-
ture of the U.S. economy.

Though Chinese investors trying to purchase 
U.S. firms face low regulatory hurdles, the obs-
tacles facing U.S. firms in China are much greater. 
U.S. banks operating in China, for instance, often 
cannot use the local currency; firms in other sec-
tors face concerted challenges, from forced tech-
nology sharing to mandatory joint ventures, that 
foreign firms in the United States are not subjec-
ted to. “We don’t enjoy free trade today,” one par-
ticipant argued. “It’s only in one direction.”

The Third Offset: More Than Just Technology
Although potential threats to the U.S. 

military’s technological superiority dominated 

concerns about the implications of Chinese in-
vestment, some participants cautioned that the 
recent U.S. technological edge is a historical ano-
maly; therefore, the ending of this dominance 
would be a return to normality, not a revolutio-
nary development.

Historically, few armies ever rode techno-
logical superiority to any lasting edge over their 
opponents, because most military technology, 
once encountered, is readily replicable. The int-
roduction of the chariot, stirrup, firearms, auto-
matic weapons, and armored vehicles were im-
portant but none remained dominant for long or 
conferred a lasting advantage.

Instead, participants stressed, military doct-
rine, training, and operations are more reliable 
ways to ensure the ability to successfully wage 
war. A flexible command structure and battle-
tested operational doctrines provide a surer path 
to victory. Blitzkrieg was based not on superior 
technology—German tanks were initially ligh-
ter and weaker than their counterparts—but on 
doctrine and organization. Germany’s foes, es-
pecially the United States and the Soviet Union, 
copied much of that doctrine and organization 
in turning mobile tank warfare back against its 
creator.

How the United States Should Respond?
With respect to countering security threats 

from Chinese investment in U.S. critical tech-
nology, participants overwhelmingly preferred 
playing offense to defense: policymakers should 
boost innovation in the U.S. economy as a way to 
maintain a technological edge rather than seek 
to block or restrict Chinese investment or to limit 
the export of certain technologies. To encourage 
innovation, many participants stressed the need 
for an industrial-competitive strategy in the 
United States, which would connect government 
and the private sector in planning, just as Chine-
se firms and their government coordinate. Seve-
ral cited the historical examples of government-
funded and -directed basic research, epitomized 
by Bell Laboratories, as ways to ensure continued 
dominance of foundational technologies that en-
sure economic primacy.

T he internet connection we’re all using, 

uses radio waves. And the biggest prob-

lem is that everyone using internet are 

using the same bandwidth. Ton Koonen from 

Eind ho ven Technology Uni ver si ty says “The 

problem with the current wi-fi internet networks 

is that there is only one antenna in the building. 

This antenna tries to provide internet service 

to whole building. And everyone in the building 

needs to access to the same antenna, therefore 

share the same antenna. New system uses vari-

ous light beams spreading from the receiver in 
the room. 

The light beams are so focused that you 
can cut the connection by putting your hand in 
between. But, there is no need to share, becau-
se everyone has their own signals. 

Researcher Fa us to Go mez-Agis says “Wa-
velength is positioned according to the user 
sitting in that place only. If you want the user 
to sit somewhere else, you need to send them a 
new wavelength to grant access to connection. 
Every beam of light is actually a network. Ex-
pert Koonen also says: “We have developed an 
alternative system to wi-fi. Every beam acts as 
an high capacity channel. We are using these 
beams to transfer data. Think of it like fiber op-
tical connection but without the cables”.

And that is equal to 300 times the connec-
tion speed we are currently using. “We have 
reached a speed of 112 GigaBits/s. Imagine you 
have a DVD with 5 GBs of high quality images. 
That is equal to 40 gigabits. That kind of DVD 
will be transferred within a second with a sing-
le beam.  

This new system is both low-cost and sa-
fer than the current wi-fi connections beca-
use having the light beams are overly-focu-
sed prevents a possible cyber attack. Experts 
think this new system will be popular within 5 
years. (Voice of America-14.12.2017)
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Bu sefer yolculuğumuz bir hana ya-
hut bir kubbeye değil, Eminönü’nün 
esrarı içerisinde gizlenmiş bir 
bahçeden bahsedeceğim. Evet, bu 

bahçe Eminönü’nün ortasında yemyeşil bir 
cennet…  

Eminönü’ndeki bu cennet, Alfred 
Heilbronn’un cenneti. Heilbronn, Nazi ce-
henneminden kaçarak İstanbul’a gelen ve 
Eminönü’nde kendine cennet gibi bir botanik 
bahçesi kuran birisi. Elbette daha önceden bu 
bahçeyle karşılaşanlr olmuştur. Fakat benim 
gibi İstanbul’da yaşayıp da daha önceden bu 
güzelliğin farkında olmayan pek çok insan 
olduğuna da eminim.

Peki, bu bahçeyle Alfred’in yolu nasıl 
kesişti? 1933 yılında gerçekleşen üniver-
site reformuyla Atatürk iki ünlü botanikçiyi 
İstanbul Üniversitesi’nde Biyoloji Bölümü’nü 
kurmak için davet eder. 

Prof. Dr. Alfred Heilbronn ve Leo Brauner 
isimli bu iki botanikçi 1935 yılında bu botanik 
bahçesini açıyor. Bahçe 2000’li yıllara ka-
dar İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi 
olarak biliniyor ama daha sonra buraya pro-
fesörün adı veriliyor. Bahçenin boyutu çok 
büyük olmamasına rağmen burada 5000 adet 
bitki bulunuyor. Bu zengin bitki çeşitliliğinin 
öğrencilerin eğitimine ne denli katkıda 
bulunacağını tahmin etmek güç olmasa gerek.

Botanik bahçesinin yolları arasında il-
erlerken kendimi nilüferlerin olduğu havu-
zun yanı başında buluyorum. Favorim olan 
bu nilüfer havuzu görüntüsüyle sizi bir ma-
sal diyarına götürebilir. Diğer tarafta kalan 
çiçekler biraz bakımsız kalmış olsa da orada da 
içinde olduğunuz bu başka dünyanın büyüsü 
devam ediyor.

Botanik bahçesinin yeşilinin huzuruna 
karışan Galata Kulesi’nin eşsiz manzarası 
bu bahçeye ayrı bir hava katıyor. Bahçede 
dolaşırken insan kendini bir labirentin 
içerisinde dolaşıyor gibi hissettirmekte. 

İstanbul, tiyatro sahnesini andıran bir şehirdir. Mesela, Eminönü manzaraları ile tam bir renk cümbüşü yaratır. Eğer bir kere Eminönü’nde bir 
binanın çatısına ya da bir hanın kubbesine çıkıp o manzarayı içinize almışsanız, İstanbul’dan vazgeçemeyeceğinizi çok iyi anlarsınız.
Istanbul is a city that resembles a theatre stage. For example, Eminönü creates a riot of color with its scenery. If you go to the roof of a 

building in Eminönü or to the dome of an inn and enjoy the view, you will know very well that you can not give up on Istanbul.

Berfin Uçar

EMİNÖNÜ’NÜN ESRARENGİZ BAHçESİ
THE MYSTERIOUS gARDEN OF EMINONU

Yine, bahçenin bir tarafından öteki tarafına 
geçerken ortamın sıcaklığının aniden değişimi 
ziyaretçilerin büyülü bir ana tanıklık etme-
sini sağlıyor.  Buradaki bitkiler camekân 
seralar sayesinde daha iyi korunmakta ve 
ayrıca binanın arka tarafında bulunan bahç-
eye çıktığınızda bu camekân seraların gayet 
hoş bir görüntü oluşturduğunu söylemek 
mümkün. Bahçeye konulmuş banklar ise hu-
zurla sizi kitap okumaya davet ediyor. İçeriye 
adımınızı attığınız an huzur ve mutluluk sizi 
bekliyor olacak. Biraz okusak, biraz otursak, 
biraz yeşile dalsak diye insan içinden geçir-
meden edemiyor.

Botanik Bahçe hafta içi her gün 16.30’a ka-
dar açık. Hafta sonları ise kapalı. Giriş ücreti 
yok, kapıdaki görevliye kimlik bırakarak zi-
yaret edilebiliyor.

Adres:  İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü 
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Bahçeleri 
Müzesi PK 34134, Süleymaniye/ İstanbul

T his time I will talk about a jour-
ney not to an inn or a dome, but a 
garden hidden in the mysteries of 

Eminonu’s.Yes, this garden is a gre-
en heaven right in the middle of Eminönü. 

This heaven in Eminönü belongs to, Alf-
red Heilbronn. Heilbronn have escaped from 
the Nazi hell and built himself a botanical gar-
den that looks like heaven in Eminönü. Surely 
some of you may have seen this garden. But I 
am also sure there are many like myself who 
never even heard of this beauty despite of li-
ving in Istanbul for many years. 

So, how did Alfred come across this gar-
den? With the University Reform in 1933, 
Atatürk invited two famous botanists to es-
tablish the Department of Biology at Istanbul 
University.

Two botanists named Prof. Dr. Alfred He-
ilbronn and Leo Brauner have opened this bo-
tanical garden in 1935. The garden was knows 
as Istanbul University Botanical Garden until 
2000’s but later it is renamed after the profes-
sor. Even though the garden is not that big, it 
contains around 5000 kinds of plans. It is not 
hard to predict how this rich plant diversity 
will contribute to the education of students.

As I walk through the paths of the botani-
cal garden, I find myself at the side of the pool 
where there are water lotus. This lotus pool, 
which is my favorite, can take you to a fairy-
tale landmark. The remaining flowers on the 
other side of the garden are a bit neglected, 
but there is another world that continues to 
grow.

The unique view of the Galata Tower in 
the presence of the green of the botanical 
garden adds a special touch to this garden. 
As you walk around the garden, it makes you 
feel like you are walking through a labyrinth. 

Again, the sudden change in the temperatu-
re of the environment as you pass from one 
side of the garden to another makes the visit 
feel magical. Plants here are better preser-
ved thanks to the glazed greenhouse and it 
is possible to say that the greenhouse form 
a nice image as you go out to the garden at 
the back of the building. The benches placed 
in the garden invite you to read books in pe-
ace. Peace and happiness will await you the 
moment you step inside. You can’t help but to 
think of reading, relaxing, losing yourself to 
the sight of green. 

The Botanical Garden is open every day 
on weekdays until 16.30. Closed on weekends. 
No entry fee. You just leave your ID to the se-
curity at the front and enter. 

Address:  Istanbul University Central 
Campus Science Faculty Biology Department 
Botanical Gardens Museum PK 34134, Suley-
maniye/ Istanbul


