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ÖZET
"Türkiye 2023 yılına sağlam, ayakları yere basan, gerçekçi bir vizyon ile haz ırlan m alı..., H âlihazırda en büyük güç olan 

A BD  liderliğinde, AB (ve m ünferiden büyük üyeleri), Rusya, Çin, H indistan, Brezilya gibi büyük güçlerin uyumuna dayanan  
bir düzen. Binlerce y ıllık devlet geleneğine ve büyük bir imparatorluğun tecrübe, hafıza ve refleks m irasına sahip Türkiye, bu 
yeni uluslararası düzende hak ettiği yeri alacaktır.Tarih bize öğretm iştir ki, adil ve sağlam temellere dayanan doğru bir fikrin  
ve talebin karşısında dünyanın en k es if orduları dahi dayanamamıştır.Türkiye, adalet ve güç arasında sağlam  bir dengenin  
tesis edildiği yeni ve norm al bir dünyada yaşam a arzusunu sam im iyetle seslendirm eye devam edecektir."

Anahtar Kelimeler: Türkiye, ABD, AB, Rusya, Çin, H indistan, Brezilya, Adalet ve Güç

Kıymetli Misafirler,
New York'da, yüksek düzeyli 

yoğun diplomatik toplantılarla geçen 

bir haftanın ardından, İstanbul'da 

yüksek yoğunluklu entelektüel bir 

toplantıda sizlere hitap etmekten 

memnuniyet duyuyorum.

Geçtiğimiz hafta, New York'da, 

dünyanın en önde gelen üniversitele

rinden Columbia'da, daha güzel bir 

gelecek için yeni bir dil inşâ etmemiz 

gerektiğinden bahsettim.

Konuşmamın ilham kaynağı siz- 

lerdiniz. Zira, New York'a hareketim

den birkaç gün önce, NPQ dergisi 

benimle yaptığı röportajda bana 'yeni 

siyaset dili'ni, 'yeni diplomasi dili'ni 

sormuştu.

Columbia'nın heyecanı yüksek öğ

rencilerine ve profesörlerine, önce 

Türkiye'nin bugünün dünyasındaki 

yerini anlattım. Ardından ise, Türki

ye'nin gelecek vizyonunu şekillendi

ren 'yeni diplomasi dili'nden 

bahsettim.

Yeni diplomasi dili, yeni siyaset 

dili, yeni söylemler, yeni normal 

dünya. Her bir kelimenin başında yer 

alan 'yeni' sıfatı, aslında, modernite- 

nin bizlere yaşattığı acılardan ve yı

kımlardan çıkış arayan bir insanlığa 

işaret etmiyor mu?

Bugün size, kısaca, dünyanın ne

rede bulunduğunu ve hangi istika

mete doğru yol alacağını anlatacağım. 

Bilahare, yeni normal dünya düzenin

den ne beklediğimize değineceğim.

Ardından, Türkiye'nin yeni nor

mal dünyaya ne kadar hazır olduğunu 

değerlendireceğim. Son olarak ise, en 

çok ihtiyacımız olan üç şeyden, azim, 

cesaret ve bilgelikten bahsedeceğim.

Değerli katılımcılar,
Hâlihazırda uluslararası sistemin 

üç boyutlu bir “eksik denge" halinde 

olduğunu düşünüyorum. Söz konusu 

“eksik denge" halinin “siyasi", “ikti

sadi" “beşeri" boyutlu “açık"lardan 

(deficit) kaynaklandığını değerlendiri

yorum.

Stratejik ve siyasi bakımdan tecelli 

eden eksik dengenin temel sebebi, 

Soğuk Savaşın ardından yeni bir ulus

lararası düzenin kurulamamasıdır.

Günümüzde Soğuk Savaş'ın deh

şet dengesinin yarattığı dinamiklerle 

yola devam edilmesi mümkün değil

dir.

Gezegenimiz artık iki süper gücün 

etrafında dönmediği gibi, uluslararası

muvazenelerde Batı'nın görece ağırlığı 

da giderek azalmaktadır.

Buna mukabil Çin, Hindistan, Bre

zilya ve Rusya gibi yükselen güç odak

ları, uluslararası ilişkilerin sıklet 

merkezini Doğu'ya doğru kaydırmak

tadır.

Öte yandan, uluslararası terörizm, 

iklim değişikliği, salgın hastalıklar ve 

sınır aşan örgütlü suçlar gibi mahiyet 

değiştiren tehditler, geleneksel “gü

venlik" anlayışının kapsamını geniş

letmektedir.

Hâlihazırda uluslararası güç den

gesi, ne “tek kutuplu", ne “çok ku

tuplu" ne de “kutupsuz" bir nitelik 

arz etmektedir.

Öte yandan, halen etkilerini his

settiğimiz küresel ekonomik kriz, 

uluslararası yönetim zafiyetlerini or

taya koymuştur. Ekonomik alanda da 

yeni ve normal bir düzen kurma ge

reği ortaya çıkmıştır.

Bir tarafta mali disiplin ve kamu fi

nansmanı bakımından büyük açıklar 

veren gelişmiş piyasa ekonomileri, 

diğer tarafta yüksek büyüme gösteren 

ve cari denge fazlaları nedeniyle de

vasa egemen fonlar oluşturan yükse

len ekonomiler.
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Bir tarafta artan petrol ve diğer 

emtia fiyatlarıyla ihya olan bir avuç 

ülke, diğer tarafta yüksek petrol, emtia 

ve gıda fiyatlarının pençesinde kıvra

nan en az gelişmiş ülkeler.

Tüm bunlar uluslararası ekonomik 

sistemin de bir “eksik denge" halinde 

olduğunu gösteren emarelerdir. Bu 

durum yeni ve normal bir dengeye ka

vuşuncaya kadar küresel ve bölgesel 

düzeyde simetrik şoklarla karşılaşma 

ihtimali var olacaktır.

Değerli katılımcılar,
Bugün artık barış, istikrar, huzur 

ve refahın yolu, demokratik değerler 

ve insan hakları standartlarının yük

seltilmesinden geçmektedir.

Hukukun üstünlüğünün yerleşti

rilmesi, siyasi çoğulculuk, eşitlik, fark

lılıklara saygı gibi değerlerin keza göz 

ardı edilmesi mümkün değildir.

Ancak bu beşeri değerlerden 

dünya nüfusunun çok az bölümünün 

dört başı mamur yararlandığı malu

munuzdur.

Milyarlarca insan temel hak ve öz

gürlükler ile asgari geçim imkânların

dan mahrum yaşamakta, bunlardan 

bir bölümü ülkelerini terk ederek ge

lişmiş ülkelere yasadışı göç etmenin 

yollarını aramaktadır.

Öte yandan, artan göç olgusu pek 

çok gelişmiş ülkede ırkçılık, yabancı 

düşmanlığı ve dinsel hoşgörüsüzlük 

belalarını yeniden su yüzüne çıkart

mıştır.

Bu unsurlara, en az gelişmiş ülke

lerdeki, eğitim, sağlık, cinsiyet ayrım

cılığı, yoksulluk ve kronik açlık gibi 

sorunları eklediğimizde mevcut ulus

lararası düzenin “beşeri değerler" ba

kımından da ciddi bir “noksan ve 

açık" içerdiği ortadadır.

Küreselleşme olgusunun getirdiği 

yeni dinamikler daha önce ulusal veya 

bölge bazında alınan tedbirlerin ge

çerli olduğu bir paradigmaya son ver

miş, stratejik, ekonomik ve insani ko

nularda asgari bir düzen ve denge 

kurulmasını zorunlu kılmıştır.

Değerli konuklar,
BM Genel Kurulu vesilesiyle yap

tığım çeşitli konuşmalarda söz konusu 

küresel sıkıntıların değişik boyutla

rına değinerek bu konularda her şey

den önce yeni bir dil oluşturarak 

başlamak gerektiğine işaret ettim. Yine 

küresel soruların çözümü için kolektif 

sorumluluk, akıl ve eylem çağrılarında 

bulundum.

Değerli katılımcılar,
Yeni Dünya nasıl olacak? Şimdi 

buna değinmek istiyorum.

19. yüzyılın son çeyreğinde dünya, 

İngiltere'nin liderliğinde büyük güçle

rin uyumuna dayanan bir dengeye ka

vuşmuştu. Benzer bir uluslararası 

dengenin 21'inci yüzyılın ilk çeyre

ğinde ABD'nin önderliğinde oluşması 

muhtemeldir.

Bu kez, hâlihazırda en büyük güç 

olan ABD liderliğinde, AB (ve münfe

riden büyük üyeleri), Rusya, Çin, Hin

distan, Brezilya gibi büyük güçlerin 

uyumuna dayanan bir düzen.

Binlerce yıllık devlet geleneğine ve 

büyük bir imparatorluğun tecrübe, ha

fıza ve refleks mirasına sahip Türkiye, 

bu yeni uluslararası düzende hak et

tiği yeri alacaktır.

Bunun için, önümüzdeki 10-15 yıl

lık süreçte, bilimsel, teknolojik, askeri 

ve ekonomik açıdan ciddi bir “yaka

lama" ve “öne geçme" çabası içine gir

meli ve toplumumuzu bu hedef 

etrafında mobilize etmeliyiz.

Üç gün önce Columbia Üniversite- 

si'nde yaptığım konuşmada müreffeh 

bir gelecek için ülkemizin uluslararası 

düzene ilişkin vizyonunu açıklamış

tım.

O konuşmada, yeni bir diplomasi

ve siyaset dili oluşturulmasından bah

setmiştim. Bununla birlikte, bizim 

yeni ve normal bir uluslararası düzen 

temennimiz “revizyonist" bir saikten 

kaynaklanmamaktadır.

— Biz halihazırda uluslararası sis

temde görülen ve izah etmeye ça

lıştığım “üç boyutlu açık"tan neşet 

eden sorunlara cevap veren ve ev

rilerek oluşacak bir dengenin ku

rulmasını arzu ediyoruz.

— Ülkelerin Soğuk Savaş mantığıyla 

1. 2. ve 3. dünya ülkesi olarak ka- 

tegorize edilmediği bir düzen isti

yoruz.

— Uluslararası ilişkilere Avrupa-mer- 

kezli bakış açısından değil, evren

sel değerler ve dünya-merkezli 

zaviyeden yaklaşan bir düzen 

talep ediyoruz.

— İlke ve amellerin, kulüp aidiyetleri

nin üzerinde tutulduğu bir düzen 

tasavvur ediyoruz.

— Sadece yenenlerin ödüllendirildiği, 

kaybedenlerin cezalandırıldığı bir 

sistem yerine, yenilenlerin de ka

zanıldığı bir düzen istiyoruz.

— Katılımcı, adil ve herkesi kucakla

yan, ancak gerektiğinde tehditleri 

göğüsleyebilecek güç, araç ve dü

zenlemelerine sahip bir uluslar

arası düzen.

— Çok kültürlü, çok boyutlu, hetero

jen, fakat uyumlu bir düzen.

— Kimlik ve inançların hiyerarşik ola

rak sınıflandırılmadığı, ötekileştir- 

meyen yeni bir düzen.

— Güç merkezlerini çoğullaştıran ve 

birbirine muhtaç kılan bir dünya, 

tekil bir gücü ve hegemonyayı red

deden yeni ve normal bir dünya.

— Sembollere değil, niteliklere baka

rak konum almayı tercih edenlerin 

dünyası.

— Retorikle değil, icraatlarıyla konu

şanların dünyası.
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Kıymetli misafirler,
Türkiye Cumhuriyeti 2023 yılında 

yüzüncü yılını kutlayacaktır. Çok 

değil, bir yarım yüzyıl sonra da, bu 

topraklara gelişimizin ve bu ülkeyi; 

Türkiye'yi, kuruşumuzun bininci yı

lını idrak edeceğiz.

Ülkemizin nice bin yıllar daha ba

ğımsız ve müreffeh yaşayabilmesinin 

teminatı şüphesiz ki 72 milyonluk 

genç ve dinamik nüfusumuzdur.

Türkiye'nin iç ve dış politikasının 

değişmez hedefinin, çağımızda siyasi, 

iktisadi ve beşeri alanda sağlanabilen 

en ileri standartları Türk halkına sun

mak olmalıdır.

Bu nedenle “yeni normal dünya" 

için, sağlam, ayakları yere basan, ger

çekçi bir vizyonu oluşturmamız gere

kiyor.

Bireysel hak ve özgürlüklerden de

mokratik toplumun temel dinamikle

rine, milliyetçilikten laikliğe, eşitlikten 

adalete kadar pek çok kavrama bakı

şımızı gözden geçirmemiz gerekiyor.

"Bize özgü demokrasi”, "bize özgü 

laiklik” "bize özgü devletçilik" gibi 

söylemlerin, eski siyaset dilinin varlı

ğını devam ettirme araçları olduğunu 

görmeliyiz.

Bu kavramları sorgulamalı, evren

sel kavramlarla karşılaştırmalı ve re- 

vize etmeliyiz. Biz bunu 

yapmadığımız sürece, eski siyaset dili, 

yeni normal dünyanın gerçeklerinden 

kendisini koruyacak mekanizmalar 

geliştirecektir.

İçinde yaşadığımız çağ, içine ka

palı olmayı, "dört yanı düşmanla çev

rili ülke" söylemini kaldıramaz. Son 

yıllarda komşularımızla sorunlarımızı 

çözme ve diyalogumuzu yeniden tesis 

etme çabalarımız aynı hızla devam et

melidir.

Sınırların kalktığı bir dünyada, 

Türkiye halkı kendisini Misak-ı Millî
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sınırlarının içine hapsetmemelidir.

Geçtiğimiz Cuma akşamı Bos

ton'da bir araya geldiğim Amerika'da 

yaşayan ve çalışan Türk akademisyen

lere şunu söyledim: "Sizlere ve ente

lektüel birikimlerinize ihtiyacımız var. 

Ama bunun için Türkiye'ye geri gel

meniz gerekmiyor. Burada, bulundu

ğunuz yerde de Türkiye'ye hizmet 

edebilirsiniz."

Bugün, aynı şeyi tekrar ediyorum. 

Ancak, bu değerli beyinlerimizin 

ilerde ülkemize tüm enerjileriyle kat

kıda bulunacakları akademik, bilimsel 

ve iktisadi ortamı hazırlamak da bizim 

görevimizdir.

Daha fazla üretmeliyiz. Daha fazla 

düşünmeli, okumalı ve sorgulamalı

yız. Bilgi üretiminde, fikri mülkiyet 

hakkı üretiminde, bilimsel tez üreti

minde halen geri sıralardayız.

Yenilikçi endüstrilerde, software 

üretiminde dünyayı yakından takip 

eden genç beyinlerimize daha çok des

tek olmalı, imkanlar yaratmalıyız. 

Bunun için son yıllarda yaptığımız 

gibi, Ar-Ge çalışmalarına her türlü 

kaynağı ayırmaya devam etmeliyiz.

Ayrıca, gelişmiş ülkeleri yakala

mamızı garanti edecek seviyede yük

sek büyüme hızı tutturmak için vakit 

kaybetmeden “bilgiye dayalı iktisadi 

büyüme programı"nı hayata geçirme

liyiz.

Değerli misafirler,
Özgürlüklere ilişkin bakış açı

mızda halen muhafazakârız. Daha 

fazla özgürlüğün iyi bir şey olduğuna 

inanmalı ve ikna olmalıyız.

Daha fazla özgürlüğün ülkeyi za

yıflatacağına, birlikteliğimize zarar ve

receğine inanmak, en basit ifade ile 

naifliktir.

Mahkemelerimizde karar veren 

yargıçlarımız ve yargıçlarımıza yol 

gösteren yasaları hazırlayan yasa ya

pıcılarımız, Youtube sitesini yasaklar

ken, bu sitenin ve benzerlerinin yasak 

olduğu diğer ülkelerin hangileri oldu

ğuna da bakmak durumundadır.

Değerli misafirler,
Türkiye, tarihi tecrübesiyle, insan 

kaynaklarıyla, kültürüyle, sağduyu

suyla ve sahip olduğu demokratik re

jiminin nimetleriyle, yeni dünya 

düzenin önde gelen üyesi olmaya 

muktedir ve mahkûmdur.

Gerekli irade, azim, hikmet ve ce

sareti gösterebildiğimiz takdirde Tür

kiye, yeni normal dünyadaki değişimi 

“takip eden" değil, “talep eden" ve 

“şekillendiren" bir ülke olacaktır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 

vesilesiyle yaptığım pek çok temas ve 

görüşmede bana ifade edilenler, ba

sında, medyada, düşünce kuruluşu ve 

akademik çevrelerde yazılıp söyle

nenler, Türkiye'nin pek çok ülke ve 

bölge için ilham kaynağı olduğu nok

tasında birleşmektedir.

Tarih bize öğretmiştir ki, adil ve 

sağlam temellere dayanan doğru bir 

fikrin ve talebin karşısında dünyanın 

en kesif orduları dahi dayanamamış

tır.

Türkiye, adalet ve güç arasında 

sağlam bir dengenin tesis edildiği yeni 

ve normal bir dünyada yaşama arzu

sunu samimiyetle seslendirmeye 

devam edecektir.

* "Yeni Normal Dünyada Türkiye'nin Yeni 

Konumu, Yeni Gücü'' konulu panelin açı

lış konuşması,İstanbul-30.09.2010

**Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
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Orientalism and Our Orientalists

M esut M EZKİT 
Author

In this article, the purpose o f  Orientalism, its em ergence and developm ent will be discussed.It will be stressed the effects o f 
it, Turkey specifically, the East in general.Furtherm ore, the connection between Orientalism and Globalism will be emphasised.It 
will also be explained how  oriential authors, such as Bernard Lewis, distorted historical facts  and dangers that are inherent when 
read carefully.Particularly, how  the information with oriental origin directed Turkish intellectuals and how  oriental m indform ed  
the base will be exem plified.It will also be discussed how  the m entality of'O rhan  Pamuk', the author with N obel Prize in Litera- 
ture and Orientalism overlap in terms o f  concrete.

Key Words : Orientalism, Globalism, Turkish Intelluctuals, the East, Orientalist, Western Civilisation.

Turkey's Vision of 2023

A b d u llah  GÜL 
The President of Republic of Turkey

"Turkey has to p rep arefo r  the year 2023 with a realistic, strong and grounded v ision .. .U nder the leadership o f  the USA, 
which is currently the largest power, the EU  ( and mem bers larger than it), is aform ation  based on the horm ony o fg rea t powers 
like Russia, China, India and Brazil.Turkey, which has the heritage o fs ta te  trad ition for thousands o fy ears  and the experience, 
m em ory and reflex o f  a great empire, will take the place that it deserved in this new international form ation .The history has ta- 
ught us that the strongest armies on earth could not even resist in view  o f  an accurate idea and request based on robust and equi- 
table basis.Turkey will continue to say its desire to live sincerely in a w orld o fn ew  and norm al where a strong balance isform ed  
between justice and pow er."

Key Words : Turkey, the USA, the EU, Russia, China, India, Brazil, Justice and Power.

Turkey's Approach To Some Regional Problems

M in istry  o f Defence 
White Book/21.06.2011

In this article, it will be handled Turkey's approach to som e regional problems.

Especially, it will be researched on the Balkans, the Problem ofK osovo, Caucasus, the M iddle East, the M editerrenean and 
the B lack Sea Regions .

Key Words : The Balkans, the Problem ofK osovo, Caucasus, the M iddle East, the M editerrenean and the B lack Sea
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Abstract in English

The Future of Şanghay Cooperative Organization

TA SA M  
do fe  of P ress: 21.06.2011

In this article, it will be em phasized on the The Future o f  Şanghay Cooperative Organization in the cadre o f  Global Polari- 
zation, the effects o ft is  situation on thr safety ofTurkey.

Key Words : Şanghay Cooperative Organization, Federation o fru ssia , People's Republic o fC h in a , Kirghizistan, Kazak- 
histan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkey.

The conflict between USA and China in the field of Africa Petrol.

El H ayet Paper 
published in London, 9 February 2008

After determ ination o f  60 billion barrels o fo il reserves in West Afrika, the crisis in Somalia, çad, Kenya, Sudan N igeria and 
the determ inations related to the appearence o fr iva lry  having a g o a lfo r  obtaining the privileges o f  A frica' Petrol am ong China- 
America-France.

Key Words : Somali, Çad, Kenya, Sudan, Nigeria, West African

The Electoral Victory of Political Islam in Egypt

Sam ir Am in

The electoral victory o f  the M uslim  Brotherhood and o f  the Salafists in Egypt (January 2012) is hardly surprising. The dec- 
line brought about by the current globalization ofcap ita lism  has produced an extraordinary increase in the so-called "informal" 
activities that provide the livelihoods o fm ore than h a l fo f th e  Egyptian population (statistics give a fig u re o f  60%).

Key Words : Egypt, Salafists, M uslim  Brotherhood, Arab Countries, G u lf Countries
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Abstract in English

Why Did the Internet Generate Very Little Change?

Jam es Curan 
Opendemocracy.net

The Internet Age was m eant to change everything - internationalism, commerce, journalism , governm ent - all would be 
transformed, m ade equal and boundless by the click. It's time to adm it this has sim ply fa iled  to happen, and what is m ore inte- 
resting than the bad forecasting  is the reason that they seem ed so tem pting in th efirst place. (This is the text o f  a lecture delive- 
red in Sydney in D ecem ber 2011)

In the 1990s, leading experts, politicians, public officials, business leaders and journalists predicted that the internet would 
transform the world. The internet would revolutionise the organisation o f  business, and lead to a surge o f  prosperity. It would 
inaugurate a new era o fcu ltu ral dem ocracy in which sovereign users -  later dubbed 'prosumers' -  would call the shots, and the 
old media leviathans would decay and die. It would rejuvenate democracy - in som e versions by enabling direct e-government thro- 
ugh popular referendums. A ll over the world, the w eak and m arginal would be empowered, leading to th e fa ll o f  autocrats and 
the reordering o fp ow er  relations. M ore generally, the global medium o f  the internet would shrink the universe, prom ote dialo- 
gue between nations, and fo ster  global understanding. In brief, the internet would be an unstoppable force: like the invention o f  
print and gunpowder, it w ould change society perm anently and irrevocably.

These arguments were mostly inferences derived from  the internet's technology. It was assum ed that the distinctive tech- 
nological attributes o f  the internet -  its interactivity, global reach, cheapness, speed, netw orking facility , storage capacity, and 
alleged uncontrollability -  would change the world beyond all recognition. Underlying these predictions was the assum ption  
that the internet's technology would reconfigure all environments. Internet-centrism , a b eliefthat the internet is the alpha and 
om ega o f  technologies, an agency that overrides all obstacles, and has the pow er to determ ine outcomes, lies at the heart o fm ost  
o f  these prophecies.

Key words: Internet Area, Experts, Trade, Journalism , M anagem ent

The Racism of Intellectuals
A lain  B ad io  

Philosopher, dramatist and writer/ May 5, 2012 in Le Monde

The extent o f  the vote fo r  M arianne Le Pen is surprising and overwhelming; we search for an explanation-The political class 
comes out with a handy sociology: the France o f  the lower classes, the m isled provincials, the workers, the under-educated, frigh-  
tened by globalization, the decline in purchasing power, the disintegration o fth eir  districts, and foreign  strangers present at their 
doors, wants to retreat into nationalism  and xenophobia.

Key Words: M arianne Le Pen, Nationalism, France, Xenophobia, Fascism

How did Turkestan fall Russian captivity?

A rm in iu s Vam b ery

Because o fkn ow in g  Turkish dialects well in Turkestan, in 1863 it will be m entioned the travelfrom  Iran to Tukestanof the 
M u slim from  İstanbul, having Ottoman passport with the dervish clothes.it will be m entioned his opinions about Hivye, where 
was a khanate center to where he visited during his trip and about Buhara and Semerkant. D uring his trip, it will be emphasi- 
zed geographical,social and cultural specialities o f  all cities and villages which he has seen and especially how  Turkestan fe ll Rus- 
sian captivity.

Key Words : Arm inius Vambery, Hivye, Buhara, Semerkant, turkhıstan, Magyar.
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Orientalistik und unsere Orientalisten

M esut M EZKİT 
Autor

In dieser A rtikel w ird der Zweck ,die Entstehung und die Entwicklung des Orientalismus behandelt.Besonders wird der 
Aufdruck a u fd er  Türkei und meistens im Norden unterstreicht.Es wird a u fd ie  Beziehungen der Orientalismus -G lobalism us  
geachtet.

Die Orientalistische Autoren,wie Bernard L ew is , werden die Gefahren und w arend man sie sorgfaltig liesst, wie sie die his- 
torische wirklichkeiten verziehen,

erklaren.D ie Besondersheiten werden die Kenntnisse,die von der Orientalistische Quellen herausgefunden sind, wie sie die 
Türkische Intellektuelle veranlasst,w ie sie die Orientalistische Gedanken im Infrastruktur reprasentieren, wird mit der Beispie- 
len ausgesprochen.W egen die konkrete Aussicht werden die Strukturen der Gedanken von der Autor Orhan Pam uk,der den No- 
belp reisfü r die Literatur hat, m it der Orientalismus vergleicht und vertretet.

Schlüsselwörter: O rientalism us,G lobalizm ,Türkische Intellektuell, Osten,westliche Zivilisation.

Vision der Türkei 2023

A b d u llah  GÜL 
Prasident der Türkische Republik

Die Türkei soll s ich fü r  die Jahren 2023 mit starke Visionen, g an z fest und zuversichtlich vorbereiten.

USA ist derzeitige der grösste Kraft führende, die eine System mit der A npassung von der EU  (und die M itglieder) wie die 
grösste Krafte Russland,China, Indien und Brasilien sind.

Die Türkei,die seit tausend Jahren eine Staatliche Tradition und eine grosse Erfahrung als Kaisertum  hat und auch als 
Erbschaft ein Gedachtnis und Reflex hat, w ird an der neue O rdnung seine Stelle nehmen.

Die H istorie hat uns gelehrt, dass gegen die richtige Gedanken und N achfragen nicht auch schon die starkerste M ilitare 
nachgeben.

Die Türkei w ird aufrichtig weiterhin aufiern ,um ein gesundes Gleichgewicht zwischen Gerechtigkeit und M acht in einer 
Welt der neuen leben und normalen geschaffen wird.

Schlüsselwörter: Türkei, USA, EU, Russland, China, Indien, Brasilien, Gerechtigkeit und M acht.

Ansate der Türkei gegen die Problemische Regionen

M inisterium  der V erte id igu n g 
das Buch Beyaz Kitap/21.06.2011

In dieser Beitrag werden die Sachen der A n sa k  der Türkei gegen die manche Regionen behandelt.Besonders die Balkanlander, 
die Problem e der Kosovo, Kaukasus, N aher Osten, M ittelm eer und die Regionen- Schwarzm eer werden erforscht.

Schlüsselwörter: die Balkanlander, die Problem e der Kosovo, Kaukasus, N aher Osten,M ittelmeer, Schwarzmeer.
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Die Zukunft der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit

TA SA M  
Eröffnungsdatum: 21.06.2011

In dieser Beitrag wird die Zusam m enarbeit der Shanghaier Organisation

um den Rahmen des Globales Polarisations behandelt. Es wurde die Auswirkungen au f die Sicherheits der Türkei unters- 
treicht.

Die Zukunft der Zusam m enarbeit der Shanghaier Organisation und das Ziel, die Versammlungen der Shanghaier O rga
nisation die Verfahren und die Türkei -Shanghair zusam m enarbeit der Organisation wird die Beziehung d isku tiert.

Schlüsselwörter: der Shanghaier O rganisation fü r  Zusam m enarbeit, Russland Föderation, Bundesrepublik China, Kir- 
gistan, Kasachstan, Tadschikistan, Usbekistan, Türkei.

Herausforderung der USA-China-Europa in der Afrikanischen 
Petroleum

Die Ze itu n g El H ayat 
veröffentlich in Londen, 9 Februar 2008

Die Krisen in Somali,Tschad,Kenia,Sudan und Nigeria, nachdem die

Bestim m ungen der Ö lreserven in West- A frika als 60 M illia rd e, die Erlangung des A frikanische Öls und die Heraus- 
kom m ene Wettbewerb zwischen China-Am erika-Frankreich w ird behandelt.

Schlüsselwörter: Som ali,Tschad,Kenia,Sudan,N igeria,W est-Afrika

Der Wahlsieg des politisches Islam in Âgypten

Sam ir Am in

In Âgypten ist der W ahlsieg des M uslim brüders und des Salafis (Januar 2012) gar nicht verwundbar.Der Zusammenbruch 
durch den aktuellen G lobalisierung des Kapitalism us erstellt in dem man sogenannten "informellen" Tatigkeiten, die m ehr als 
die H alfte der Bevölkerung in Â gypten unterstüzt, hat einen aufierordentlichen A nstieg erstellt (Statistisch zeigen uns die Zah- 
len es 60 P rozen t).

Schlüsselwörter: Âgypten, M uslim brüder, Salafis,die Arabisch Lander, Golfstaaten
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Warum hat Internet so wenig Verânderung produziert?

Jam es Curan 
Opendemocracy.net

In tern ekeit bedeutete, dass alles sich verandern sollte-internationalism us,H andlung, Journalist,Regim e- alles würde sich 
verandern; mit dem Klicken würde alles gleichzeitig und unbegrenzt sein.Aber j e k t  ist es der Zeit, es zuzugeben und es ist aber 
sehr in teressant, dass sie alle am A nfang attraktiv aussiehn.

In den 1990er Jahren,sagten die Experten, Politiker, Beamte, W irtschaftsführer und die Journalisten voraus, dass Internet 
die Welt verandern wird.

Internet w ird bei der Organisation von der A rbeit eine Revolution und eine Welle von der W ohlstand führen.

Die B e n u k er , die im Namen -nachher als 'prosum ers'(l) benannten- m it derA ufsicht wurde die neuen kulturelischen D e
m okrasi gestartet; die H errscher der alten M edien w urde verfault und gestorben. Internet sollte die D em okrasi mit den verstar- 
kern; nach m anche Einblicke würde Internet die E-Staat mitteilen.

Insgesam t au fd er  Welt mit der Selbstherrschers machtsverlieren und die neue Organisierung des M achtverhaltnisses wür- 
den die schwache und m arginale sich verstarkern.

Internet, das ein globales Universum ist, w ird die Welt reduzieren;würde die internationale Beziehung und den globalen  
Verstandnis ermutigen. A lso kurz gesagt, Internet w ürde ein Kraft werden, den man nicht halten konnte: wie die bleibende und 
unzurückbare Schiesspulver und Buchdruckerei dem Volk veranderte.

Schlüsselwörter: InternetZeit, Examen, Handlung, Journalist, System

Intellektuelle Rassismus
A lain  Badio 

Le Monde/5 Mai 2012

Das sind die genaue, die die geistige Entwicklung der Aufstieg des Faschism us geil kontinuierlich erm utigten und die je- 
nigen, die d erzeitfü r diesen aufcom m enden Faschism us ausm achen müssen!

Die verbesserung der Stimmen von M arianne Le Pen war erstaunlich, aber auch so argerlich; deswegen untersuchen wir 
die Erklarungen .Die politische Klasse kom m t schon mit der n ü k lich e Soziologie heraus:G lobalisierung, sinkende Kaufcraft, die 
abström ung der Zerfall der N achbarschaft und die unteren Klassen werden vom Frem den erschreckt, sie wurden vom betrogene 
provincials, vom Frankreich der Arbeitern in N ationalism us und Frem denfeindlichkeit zurückgezogen.

Schlüsselwörter: Faschismus, M arianne Le Pen, N ationalism us, Frem denfeindlichkeit, Frankreich

Wie ist Turkestan zu russischen Gefangenschaft befallen?

A rm in iu s V am b ery

H ier wird der osm anische Pass,der im Jahre 1863 aufgrund die Türkische D ialekte in Turkestan sehr gut kannte und ein 
gekleideter m uslim ischer D erwische aus İstanbul,w ie er über Iran nach Turkestan reist,bearbeitet. Es w ird hier auch die M ei- 
nungen, w ahrend der Reise über Bukhara,Sam arkand und Hiyve, die der Zentrum des Khans sind,beherbergt.Es wird auch hier 
,über das Thema ,wahrend er der Reise, wo er die ganze Stadte und Dörfer, geographisch, die sozialen und kulturellen Beson- 
derheiten, besonders wie Turkestan a u fd ie  rusissche Invation gefallen ist, bearbeitet.

Schlüsselwörter: Arm inius Vambery, Hiyve, Bukhara, Samarkand, Turkestan, Ungar
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