Türkiye'nin Bazı Bölgesel Sorunlara
Yaklaşımı*
ÖZET
Bu m akalede Türkiye'nin bazı bölge m eselelerine yaklaşım ı ele alınacaktır. Ö zellikle B alkanlar, K osova Sorunu, K a l a s 
lar, O rtadoğu, A kdeniz ve K ardeniz bölgeleri m ercek altına alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: B alkanlar, Kosova Sorunu, K aftaslar, O rtadoğu, A kdeniz, Kardeniz

Balkanlar:
1989 yılından bu yana, Balkanlarda
bölgenin siyasî yapısını kökten ve ka
lıcı şekilde değiştirecek gelişmeler
meydana gelmiştir. Komünizmin çö
küşü, ideolojik, askerî ve ekonomik
bloklaşmanın ortadan kalkması, batı
tipi demokrasi ve serbest piyasa eko
nomisinin halklar tarafından da des
teklenen ulusal amaçlar olarak kabul
edilmesi bu değişimin en belirgin
özelliklerini teşkil etmiştir. Buna kar
şılık, Balkanların geleneksel yapısın
dan kaynaklanan bazı sorunlar da su
yüzüne çıkmıştır. Ancak, kesin olarak
söylenebilecek bir husus, göreceli olsa
da, bütün Balkan ülkelerinde sorunla
rın barışçı yollardan çözülmesi ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla ve iş
birliği üzerinde genel bir fikir birliği
mevcut olmasıdır.
Türkiye, bu gelişmeler ışığında,
bölge ülkeleriyle mevcut ikili ilişkile
rini geliştirmeye, bu ülkelerin ihtiyaç
duyduğu desteği vermeye çalışmıştır.
Bu çerçevede; özellikle Bulgaristan,
Romanya, Makedonya ve Arnavut
luk'la çok yönlü ilişkiler sürdürül
mektedir.
Bölge ülkeleriyle ikili ilişkilerini
geliştirmeye çalışan Türkiye; iş birliği
nin geliştirilmesi amacıyla bölge ülke
lerinin katılımıyla oluşan ve bölgeden
kaynaklanan tek iş birliği forumu olan
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ)
İşbirliği Süreci'nde de aktif bir rol oy
namaktadır. 1998 yılında Türkiye'nin
dönem başkanlığında hazırlanan ”Güneydoğu Avrupa'da İyi Komşuluk, İs
tikrar, Güvenlik ve İş birliği Şartı”;
11-12 Şubat 2000 tarihlerinde Roman
ya'da yapılan GDAÜ Devlet/Hükümet
Başkanları Zirvesi'nde imzalanmıştır.

Türkiye, Kosova krizi sonrasında
Balkanlarda istikrarın ve kalıcı barışın
sağlanmasını, bölgenin ekonomik
alanda yeniden imarını ve yapılanma
sını, bölge ülkelerinin güvenlik gerek
sinm elerinin
karşılanmasını
amaçlayan Güneydoğu Avrupa İçin
İstikrar Paktı'nı da desteklemekte ve
Pakt çerçevesinde oluşturulan Üç Ça
lışma M asası'nın faaliyetlerine aktif
katkıda bulunmaktadır.

Kosova Sorunu:
Eski Yugoslavya'nın dağılmasıyla
birlikte Balkanlarda ortaya çıkan so
runlar yumağı çerçevesinde, BosnaHersek'te
çatışmaların
önünün
alınarak trajediye süreli de olsa bir
çözüm getirilmesini takiben, uluslar
arası toplumun gündemine yerleşen
bölgenin olduğu kadar Avrupa gene
linin de barış, güvenlik ve istikrarını
tehdit eder bir boyut kazanan Kosova
Krizi; uluslar arası toplum un kararlı
tutumu ve bunun yansıması olan
NATO hava harekâtı sayesinde kont
rol altına alınabilmiş ve BM Güvenlik
Konseyi'nin 1244 Sayılı Kararı ile Kosova'da yeni bir dönem başlamıştır.
Aynı zamanda bir Balkan ülkesi
olan ve bölgeyle insanî, tarihî ve kül
türel bağları da bulunan Türkiye; ba
şından itibaren, Kosova sorununun
diplomatik yoldan çözümü konu
sunda ikili ve uluslar arası plânda
büyük çaba sarf etmiştir. Türkiye so
runun barışçıl yollarla çözümü imkânı
kalmayınca başlatılan NATO hava ha
rekâtına da, gerek NATO gerek bölge
sel sorumluluğunun bilincinde olarak,
aktif bir şekilde katılmıştır. Türkiye,
soruna ilişkin çözümün Kosova'nın
mevcut statüsünün ötesinde geniş bir
özerkliği içermesini ve bulunacak çö

zümde soydaşlarımız dahil Kosovalı
bütün toplulukların meşru haklarının
eşit biçimde güvence altına alınmasını
istemiştir. Kosova'daki Türklerin ka
zanılmış haklarının korunup geliştiril
mesi, yöreye yönelik politikanın temel
noktalarından birini oluşturmaktadır.
Türkiye, 1244 Sayılı Karar uyarınca,
Kosova'ya yerleştirilen sivil BM Kosova Geçici İdaresi Görevi (UNMIK)
ve Askerî Kosova Uygulama Kuvveti
(KFOR) güçlerine de katkıda bulun
muştur.

Kafoaslar:
Doğu ile batı, kuzey ile güney ara
sında bir kavşak noktası oluşturan ve
doğal kaynaklarıyla insan gücü bakı
mından önemli bir potansiyele sahip
olan Ka&asya, Türkiye'nin önem ve
öncelik verdiği bir bölgedir. Bu böl
geyle mevcut olan tarihî ve kültürel
bağlar, ilişkilere özel bir boyut kazan
dırmaktadır.
Bölgesel sorunlara kalıcı ve barışçı
çözümler bulunması, bölge ülkeleri
arasında ilişkilerin normalleştirilmesi
ve kutuplaşmaların önlenerek bölge
sel iş birliğinin artırılması, Türkiye'nin
Ka&asya'ya yönelik politikasının
temel hedefidir.
Türkiye açısından Ka&asya bölge
sinde barış ve güvenliğin önündeki en
önemli engeller, Yukarı Karabağ an
laşmazlığı ile Abhazya sorununun
henüz çözümlenmemiş olmasıdır. Bu
durum, bölgesel iş birliğinin tesis edil
mesini ve bu ülkelerin ekonomilerinin
uluslar arası piyasayla bütünleşmesini
engellemektedir.
Yukarı Karabağ sorununa, Azer
baycan'ın toprak bütünlüğüne ve yöre
halkının haklarına saygı temelinde
nihaî çözüm bulunması gerekmekte
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dir. Türkiye, bu çerçevede, Minsk
G rubu'nun faaliyetlerine aktif olarak
katılmaya devam etmekte ve çözüm
sürecine destek vermektedir. Bunun
yanı sıra, taraflar arasında Devlet Başkanları düzeyinde başlatılan doğru
dan görüşmelerin sorunun çözümüne
olumlu katkıda bulunacağını düşün
mektedir. Türkiye, her iki ülkenin
kabul edebileceği bir çözümü destek
leyecektir.
Ermenistan'ın, tarihî olayları ken
dine özgü bir anlayışla uluslar arası
alanda kabul ettirmeye yönelik çaba
larının; ikili ilişkilerin norm alleştiril
mesine
engel
oluşturduğu
düşünülmektedir. Ermenistan'ın, iliş
kilerde, geleceğe yönelik olumlu bir
bakış açısını benimsem esi ve Yukarı
Karabağ anlaşm azlığının çözümüne
yönelmesi, Türkiye ile ilişkilerinin
normalleştirilm esini kolaylaştıracak
tır. Bu yönde bir gelişme herşeyden
önce Ermenistan'ın bağımsızlığını pe
kiştirecek ve bölgede iş birliği ortamı
nın oluşmasına katkıda bulunacaktır.
Bölgenin barış ve güvenliğini en
gelleyen bir diğer sorun ise Abhazya'dır. Türkiye bu sorunun
Gürcistan'ın toprak bütünlüğü içinde,
barışçı yöntemlerle ve diyalogla çö
zülmesi gerektiğini düşünmektedir.
Söz konusu soruna çözüm bulmak
amacıyla yürütülen Cenevre süreci
çerçevesinde; Gürcü ve Abhaz tarafları
arasında, BM 'nin gözetimi altında,
AGİT ile BM Genel Sekreterliği'nin
Dostları Grubunun (ABD, RF, A l
manya, Fransa ve İngiltere) katılı
mıyla, Türkiye'nin ev sahipliğinde
düzenlenen İstanbul Toplantısı, taraf
lar arasında diyaloğun sürdürülmesi
ve karşılıklı güven artırıcı önlemlerin
alınması açısından önemli bir gelişme
olmuştur.
Ortadoğu:
Türkiye; Ortadoğu'ya barış ve is
tikrarın egemen olmasının, gerek
kendi güvenliği, gerek bölgesel ve glo
bal barış ve güvenlik açısından kilit bir
önemi haiz olduğu görüşündedir.
Türkiye'nin Ortadoğu bölgesine yöne
lik barışçı ve dengeli politikası devam
etmektedir. Bu çerçevede, bir yandan
tarihsel yakınlığı olan Arap ve İslâm
dünyasıyla ilişkilerine önem ver
mekte, Filistin halkının meşru hakla
rını savunmakta, diğer yandan da
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İsrail'le hiçbir bölge ülkesinin aleyhine
olmayan, barış, istikrar ve refahın te
sisine hizmet edecek ilişki ve iş birli
ğini sürdürmektedir. Türkiye, Orta
Doğu Barış Süreci (ODBS)'ni, bölgede
adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağ
lanması için önemli bir fırsat olarak
görmekte olup, bu anlayışla barış sü
recini başından beri desteklemiştir.
Türkiye, sürecin tüm kanallarına ivme
kazandırılarak başarıyla tam am lan
masını arzulamaktadır.
Irak'a karşı uygulanan BM yaptı
rımlarından en fazla zarar gören ülke
lerin başında gelen Türkiye, bu
ülkenin BM Güvenlik Konseyi karar
larının gereğini biran önce yerine ge
tirmesini arzu etmektedir. Irak'la ilgili
BM Güvenlik Konseyi kararlarında
uluslar arası camia tarafından taahhüt
edildiği şekilde, bu ülkenin bağımsız
lığının, egemenliğinin, toprak bütün
lüğünün ve birliğinin muhafazasına
önem veren Türkiye; Kuzey Irak'ta,
bir taraftan Irak'ın toprak bütünlü
ğünü ve siyasî birliğini zedeleyebile
cek faaliyetlere ve bu yöndeki
gelişmelere müsamaha göstermeyece
ğini ifade ederken, diğer taraftan, oto
rite boşluğundan istifade ederek bu
bölgede yerleşmeye çalışan terorist
unsurların etkisiz hale getirilmesi için
her türlü tedbiri, kararlılıkla uygula
maktadır.
Türkiye, kitle imha silâhlarının ve
fırlatma vasıtalarının bölgeye yayıl
masından kaygı duymakta, söz ko
nusu silâhların ve atma vasıtalarının
yayılmasını önlemeye yönelik uluslar
arası antlaşmalara ve rejimlere evren
sellik kazandırılmasını teminen, bun
lara taraf olmayan ülkelerin bir an
önce katılmalarının önemini vurgula
maktadır.
Akdeniz:
Bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye,
Avrupa ve kendi güvenliğinin Akde
niz'in güvenliğinden ayrılamayacağı
görüşünde olup; Akdeniz Bölgesi'nde
barış, istikrar ve refahın güçlendiril
mesini desteklemektedir. Özellikle
yeni güvenlik ortamında ön plâna
çıkan kitle imha silâhlarının yayılması,
terorizm, kitlesel göç, uyuşturucu ve
silâh kaçakçılığı gibi yeni ve sınır aşan
risklerin ve bölgesel sıcak çatışmaların
bu bölgede meydana geldiği dikkate
alındığında; Akdeniz Bölgesi'nin barış

ve istikrarı daha da hayati bir nitelik
kazanmaktadır.

Geniş

bir

coğrafî

alana yayılan Akdeniz Bölgesi'nin alt
bölgeleri farklı özellikler göstermekte
dir. Türkiye bu bölgede barışın ve is
tikrarın

güçlendirilm esinin

siyasî,

ekonomik ve sosyal boyutları da içe
ren kapsamlı bir yaklaşımı gerektirdi
ğine inanmaktadır. Bu çerçevede,
ekonomik ilişkilerin yoğunlaştırılması
ve ortak projelerin geliştirilmesi için
gerek ikili, gerek çok taraflı düzey
lerde gayret sarf etmektedir. Türkiye,
NATO çerçevesinde yürütülen Akde
niz Diyaloğu'nu desteklemekte, keza
AB'nin Avrupa-Akdeniz sürecine aktif
bir şekilde katılmaktadır. Aynı şekilde
BAB ve AGİT çerçevesindeki Akdeniz
İşbirliği Programları'na da önem ver
mektedir.

Karadeniz:
Bir Karadeniz ülkesi olan Türkiye,
bölgede karşılıklı iş birliğinin gelişme
sine büyük önem atfetmektedir. Bu
amaçla

Türkiye;

Karadeniz'in

bir

barış, istikrar ve refah denizi haline
getirilmesini hedefleyen, üyeleri ara
sında varolan coğrafî yakınlık, tarihsel
bağlar ve ekonomik bütünleyicilik
özelliklerini dikkate alan ve somut
projelere yönelik işlevsel bir model ha
line gelen Karadeniz Ekonomik İşbir
liği Örgütü (KEİÖ)'nün kurulmasında
öncü rol oynamıştır.
Türkiye, ayrıca, Karadeniz'de bir
Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemler
(GGAÖ) süreci başlatılm asının böl
geyi istikrarlı bir alana dönüştürme
yolundaki ortak çabalara önemli bir
katkı sağlayacağına inanmakta ve bu
amaçla Karadeniz ülkeleri arasında
deniz faaliyetleri alanında bir GGAÖ
düzenlemesi yönündeki çalışmalara
aktif şekilde katılmaktadır.
Öte yandan, Türkiye; Karadeniz'e
kıyıdaş ülkelerin oluşturdukları Kara
deniz Deniz İşbirliği Görev Grubu
(BLACKSEAFOR)'nun kurulması giri
şimine büyük katkı sağlamıştır.

*Milli Savunma Bakanlığı, Beyaz Kitap
/21.06.2011
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Orientalism and Our Orientalists
M esut M EZKİT

Author
In this article, the pu rpose o f O rientalism , its em ergence and developm ent w ill be discussed.It w ill be stressed the effects o f
it, Turkey specifically, the E ast in general.Furtherm ore, the connection betw een O rientalism and G lobalism w ill be em phasised.It
w ill also be explained how oriential authors, such as B ernard Lewis, distorted historical fa cts and dangers that are inherent when
read carefully.Particularly, how the inform ation w ith oriental origin directed Turkish intellectuals and how oriental m in d form ed
the base w ill be exem plified.It w ill also be discussed h ow the m entality of'O rh an Pamuk', the au thor w ith N obel Prize in Literature and O rientalism overlap in terms o f concrete.

Key Words : O rientalism , G lobalism , Turkish Intelluctuals, the East, O rientalist, W estern Civilisation.

Turkey's Vision of 2023
A b d u lla h G Ü L

The President o f Republic o f Turkey
"Turkey has to p rep a refo r the year 2023 w ith a realistic, stron g and groun ded v isio n .. .U nder the leadership o f the USA,
w hich is currently the largest pow er, the E U ( and m em bers larger than it), is aform ation based on the horm on y o fg r e a t pow ers
like Russia, China, India and Brazil.Turkey, w hich has the heritage o fs ta te tra d itio n fo r thousands o fy e a rs and the experience,
m em ory and reflex o f a great em pire, w ill take the place that it deserved in this new international form ation .T h e history has taught us that the stron gest arm ies on earth could not even resist in view o f an accurate idea and request based on robust and equitable basis.Turkey w ill continue to say its desire to live sin cerely in a w orld o fn e w and norm al w here a stron g balance isform ed
betw een ju stice and pow er."

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

Turkey's Approach To Some Regional Problems
M in istry o f D efence

White B ook/21.06.2011
In this article, it w ill be han dled Turkey's approach to som e regional problem s.
Especially, it w ill be researched on the Balkans, the P roblem ofK o sov o , Caucasus, the M iddle East, the M editerren ean and
the B lack Sea R egions .

Key Words : The Balkans, the Problem ofK o sov o , C aucasus, the M iddle East, the M editerren ean and the B lack Sea
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The Future of Şanghay Cooperative Organization
TA SA M
d o fe of P re ss: 21.06.2011
In this article, it w ill be em phasized on the The Future o f Şanghay C ooperative O rganization in the cadre o f G lobal Polarization, the effects o ftis situation on thr safety ofT u rkey.

Key Words : Şanghay C ooperative O rganization, Federation o fru s sia , People's R epublic o fC h in a , Kirghizistan, Kazakhistan, Tajikistan, U zbekistan, Turkey.

The conflict between USA and China in the field of Africa Petrol.
El H aye t Paper

published in London, 9 February 2008
A fter determ ination o f 60 billion barrels o fo il reserves in W est A frika, the crisis in Som alia, çad, Kenya, Sudan N igeria and
the determ inations related to the appearence o friv a lry h avin g a g o a lfo r obtaining the privileges o f A frica' Petrol am ong ChinaA m erica-France.

Key Words : Somali, Çad, Kenya, Sudan, N igeria, W est A frican

The Electoral Victory of Political Islam in Egypt
Sa m ir A m in
The electoral victory o f the M uslim B rotherhood and o f the Salafists in Egypt (Janu ary 2012) is hardly surprising. The decline 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 o r e than h a l fo f t h e Egyptian population (statistics give a fig u r e o f 60%).

Key Words : Egypt, Salafists, M uslim B rotherhood, A rab Countries, G u lf Countries
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Abstract in English

Why Did the Internet Generate Very Little Change?
Ja m e s Curan

Opendemocracy.net
The Intern et A ge was m eant to change everything - internationalism , com m erce, journ alism , governm ent - all w ould be
transform ed, m ade equal and boundless by the click. It's time to adm it this has sim ply fa ile d to happen, and w hat is m ore interestin g than the bad fo reca stin g is the reason that they seem ed so tem pting in th efirs t place. (This is the text o f a lecture delivered in Sydney in D ecem ber 2011)
In the 1990s, leading experts, politicians, pu blic officials, business leaders and journ alists predicted that the internet w ould
transform the world. The internet w ou ld revolutionise the organisation o f business, and lead to a surge o f prosperity. It w ould
inaugurate a new era o fcu ltu ra l dem ocracy in w hich sovereign users - later du bbed 'prosum ers' - w ould call the shots, and the
old m edia leviathans w ould decay and die. It w ould rejuvenate dem ocracy - in som e versions by enabling direct e-governm ent through popu lar referendum s. A ll over the w orld, the w eak and m arginal w ould be em pow ered, leading to t h e fa ll o f autocrats and
the reorderin g o fp o w e r relations. M ore generally, the global m edium o f the internet w ould sh rin k the universe, prom ote dialog u e betw een nations, and fo ste r global understanding. In brief, the internet w ould be an unstoppable fo rce: like the invention o f
prin t and gunpow der, it w ou ld change society perm an ently and irrevocably.
These argum ents w ere m ostly inferences d eriv ed fro m the internet's technology. It was assum ed that the distinctive technological attributes o f the internet - its interactivity, global reach, cheapness, speed, n etw orkin g facility , storage capacity, and
alleged u ncontrollability - w ould change the w orld beyond all recognition. U nderlying these predictions was the assum ption
that the internet's technology w ould reconfigure all environm ents. Internet-centrism , a b eliefth a t 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 outcom es, lies at the heart o fm o s t
o f these prophecies.

Key words: Intern et A rea, Experts, Trade, Journalism , M anagem ent

The Racism of Intellectuals
A lain B a d io

Philosopher, dramatist and writer/ May 5, 2012 in Le Monde
The extent o f the vote fo r M ariann e Le Pen is su rprising and overw helm ing; we sea rch fo r an explan ation -T he political class
com es out w ith a han dy sociology: the Fran ce o f the low er classes, the m isled provincials, the w orkers, the under-educated, frig h tened by globalization, the decline in pu rchasing pow er, the disintegration o fth e ir districts, and fo reig n strangers present at their
doors, w ants to retreat into nationalism and xenophobia.

Key Words: M ariann e Le Pen, N ationalism , France, X enophobia, Fascism

How did Turkestan fall Russian captivity?
A rm in iu s V a m b e ry

B ecause o fk n o w in g Turkish dialects w ell in T u rkestan , in 1863 it w ill be m entioned the trav elfrom Iran to T ukestan of the
M u slim fro m İstanbul, havin g O ttoman passport w ith the dervish clothes.it w ill be m entioned his opinions about H ivye, where
was a khanate cen ter to w here he visited du ring his trip and about Buhara and Sem erkant. D u rin g his trip, it w ill be em phasized geographical,social and cultural specialities o f all cities and villages w hich he has seen and especially how Turkestan fe ll Russian captivity.

Key Words : A rm inius Vambery, H ivye, Buhara, Sem erkant, turkhıstan, M agyar.
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Abstracts in Deutsch

Orientalistik und unsere Orientalisten
M esut M EZKİT

Autor
In dieser A rtikel w ird der Z w eck ,die E ntstehun g und die E ntw icklun g des O rientalism us behandelt.B esonders w ird der
A ufdruck a u fd e r Türkei und m eistens im N orden unterstreicht.E s w ird a u fd ie B eziehungen der O rientalism us -G lobalism u s
geachtet.
D ie O rientalistische A utoren,w ie Bernard L ew is, w erden die G efahren und w arend man sie sorgfaltig liesst, w ie sie die historische w irklichkeiten verziehen,
erklaren.D ie Besondersheiten w erden die K enntnisse,die von der O rientalistische Q uellen herausgefunden sind, w ie sie die
Türkische Intellektuelle veranlasst,w ie sie die O rientalistische G edanken im In frastruktur reprasentieren, w ird m it der B eispielen ausgesprochen.W egen die konkrete A ussicht w erden die Strukturen der G edanken von der A utor O rhan P am uk,der den N ob elp reisfü r die Literatur hat, m it der O rientalism us vergleicht und vertretet.

Schlüsselwörter: O rientalism us,G lobalizm ,T ürkische Intellektuell, O sten,w estliche Zivilisation.

Vision der Türkei 2023
A b d u lla h G Ü L

Prasident der Türkische Republik
D ie Türkei soll s ic h fü r die Jahren 2023 m it starke Visionen, g a n z fe s t und zuversichtlich vorbereiten.
USA ist derzeitige der grösste K raft fü hren de, die eine System m it der A npassu ng von der E U (und die M itglieder) w ie die
g rösste K rafte R ussland,C hina, Indien und B rasilien sind.
D ie Türkei,die seit tausend Jahren eine Staatliche Tradition und eine g rosse E rfahrun g als K aisertum hat und auch als
E rbschaft ein G edachtnis und Reflex hat, w ird an der neue O rdnung seine Stelle nehmen.
D ie H istorie hat uns gelehrt, dass gegen die richtige G edanken und N achfragen nicht auch schon die starkerste M ilitare
nachgeben.
D ie Türkei w ird au frichtig w eiterhin aufiern ,um ein gesundes G leichgew icht zw ischen G erechtigkeit und M acht in einer
Welt der neuen leben und norm alen geschaffen wird.

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

Ansate der Türkei gegen die Problemische Regionen
M in iste riu m der V e rte id ig u n g

das Buch Beyaz Kitap/21.06.2011
In dieser Beitrag werden die Sachen der A n s a k der Türkei gegen die m anche R egionen behandelt.Besonders die Balkanlander,
die P roblem e der Kosovo, Kaukasus, N aher O sten, M ittelm eer und die R egionen- Schw arzm eer w erden erforscht.

Schlüsselwörter: die B alkanlander, die P roblem e der K osovo, Kaukasus, N aher O sten,M ittelm eer, Schwarzm eer.
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Die Zukunft der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit
TA SA M

Eröffnungsdatum: 21.06.2011
In dieser B eitrag w ird die Z u sam m enarbeit der Shanghaier O rganisation
um den Rahm en des G lobales Polarisations behandelt. Es w urde die A usw irkungen a u f die Sicherheits der Türkei unterstreicht.
D ie Z ukunft der Z usam m en arbeit der Shanghaier O rganisation und das Ziel, die V ersam m lungen der Shanghaier O rga
nisation die Verfahren und die Türkei -S h a n g h a ir zu sam m en arbeit der O rganisation w ird die B eziehun g d is k u tie r t.

Schlüsselwörter: der Shanghaier O rganisation fü r Z usam m enarbeit, R ussland Föderation, B un desrepublik China, Kirgistan, Kasachstan, Tadschikistan, U sbekistan, Türkei.

Herausforderung der USA-China-Europa in der Afrikanischen
Petroleum
Die Z e itu n g El H ayat

veröffentlich in Londen, 9 Februar 2008
D ie K risen in Som ali,Tschad,K enia,Sudan und N igeria, nachdem die
Bestim m ungen der Ö lreserven in W est- A frika als 60 M illia rd e, die E rlangu ng des A frikan ische Öls und die H erauskom m ene W ettbewerb zw ischen C hina-A m erika-Frankreich w ird behandelt.

Schlüsselwörter : Som ali,Tschad,K enia,Sudan,N igeria,W est-A frika

Der Wahlsieg des politisches Islam in Âgypten
S a m ir A m in
In Â gypten ist der W ahlsieg des M uslim brüders und des Salafis (Januar 2012) g ar nicht verw undbar.D er Z usam m enbruch
durch den aktuellen G lobalisierung des K apitalism us erstellt in dem m an sogenannten "inform ellen" Tatigkeiten, die m ehr als
die H alfte der B evölkeru n g in Â gypten unterstüzt, hat einen aufierordentlichen A nstieg erstellt (Statistisch zeigen uns die Zahlen es 60 P r o z e n t).

Schlüsselwörter: Â gypten, M uslim brüder, Salafis,die A rabisch Lander, G olfstaaten
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Warum hat Internet so wenig Verânderung produziert?
Ja m e s C uran

Opendemocracy.net
In tern ek eit bedeutete, dass alles sich verandern sollte-internationalism us,H andlung, Jou rnalist,R egim e- alles w ürde sich
verandern; m it dem Klicken w ürde alles gleichzeitig und unbegrenzt sein.A ber j e k t ist es der Zeit, es zuzugeben und es ist aber
sehr in teressa n t, dass sie alle am A nfan g attraktiv aussiehn.
In den 1990er Jahren ,sagten die Experten, Politiker, Beam te, W irtschaftsführer und die Jou rnalisten voraus, dass Internet
die Welt verandern wird.
Internet w ird bei der O rganisation von der A rbeit eine R evolution und eine W elle von der W ohlstand fü hren .
D ie B e n u k e r , die im N am en -nachher als 'prosum ers'(l) benannten- m it derA u fsicht w urde 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 m it den verstarkern; nach m anche Einblicke w ürde Internet die E -Staat mitteilen.
Insgesam t a u fd e r Welt m it der Selbstherrschers m achtsverlieren und die neue O rganisierung des M achtverhaltnisses würden die schw ache und m arginale sich verstarkern.
Internet, das ein globales U niversum ist, w ird die Welt reduzieren;w ürde die internationale B eziehun g und den globalen
V erstandnis erm utigen. A lso kurz gesagt, Internet w ürde ein K raft w erden, den m an nicht halten konnte: w ie die bleibende und
unzurückbare Schiesspulver und B uchdruckerei dem V olk veranderte.

Schlüsselwörter: InternetZ eit, Exam en, H andlung, Journalist, System

Intellektuelle Rassismus
A lain Badio

Le Monde/5 M ai 2012
Das sin d die genaue, die die geistige E ntw icklun g der A ufstieg des F aschism us g eil kontinuierlich erm utigten und die jenigen, die d erz eitfü r diesen au fcom m enden Faschism us ausm achen m üssen!
D ie verbesserung der Stim m en von M ariann e Le Pen w ar erstaunlich, aber auch so argerlich; desw egen untersuchen w ir
die E rklarungen .Die politische Klasse kom m t schon m it der n ü k lich e Soziologie heraus:G lobalisierung, sin kende K aufcraft, die
abström un g der Zerfall der N achbarschaft und die unteren K lassen w erden vom Frem den erschreckt, sie w urden vom betrogene
provincials, vom Frankreich der A rbeitern in N ationalism us und Frem den fein dlichkeit zurückgezogen.

Schlüsselwörter: Faschism us, M ariann e Le Pen, N ationalism us, F rem denfeindlichkeit, Frankreich

Wie ist Turkestan zu russischen Gefangenschaft befallen?
A rm in iu s V a m b e ry

H ier w ird der osm anische Pass,der im Jahre 1863 au fgru nd die Türkische D ialekte in Turkestan sehr g u t kann te und ein
g ekleideter m u slim ischer D erw ische aus İstanbul,w ie er über Iran nach Turkestan reist,bearbeitet. Es w ird hier auch die M einungen, w ahrend der R eise über B ukhara,S am arkan d und H iyve, die der Z entrum des K hans sin d,beherbergt.E s w ird auch hier
,ü ber das Them a ,w ahren d er der Reise, w o er die gan ze Stadte und D örfer, geographisch, die sozialen und kulturellen Besonderheiten, besonders w ie Turkestan a u fd ie rusissche Invation gefallen ist, bearbeitet.

Schlüsselwörter: A rm in iu s Vambery, H iyve, Bukhara, Sam arkand, Turkestan, Ungar
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