
Şanghay İşbirliği Teşkilat'nın 
Geleceği*

TA SA M

ÖZET
Bu çalışm ada Küresel Kutuplaşm a Çerçevesinde Şanghay İşbirliği Teşkilat'nın Geleceği ve Bu Durum un Türkiye'nin  

Güvenliğine Etkileri üzerinde durulacaktır.

Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın H edefleri ve Geleceği, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın Toplantıları Süreci ve Türkiye - 
Şanghay İşbirliği Teşkilatı ilişkilerinin ne boyutta olduğu tartılaşacaktır.
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I. Giriş
Şanghay İşbirliği Teşkilatı (Shang- 

hai Cooperation Organization -  SC O ) 
Rusya Federasyonu, Çin Halk Cum
huriyeti, Kırgızistan, Kazakistan, Taci
kistan ve Özbekistan'dan oluşan altı 
üyeli Bölgesel İşbirliği Teşkilatı'dır. 
Teşkilat ilk başta beş üye ile ortaya çık
mış daha sonra Özbekistan'ın katılımı 
ile Şanghay Altılısı adını almıştır.(1) 
Teşkilat altı ülke devlet ve hükümet 
başkanlarının 15 Haziran 2001 tari
hinde Şanghay'da imzaladıkları dek
larasyonla resmen kurulmuştur.(2) 7 
Haziran 2002'de St. Petersburg'da ya
pılan Zirvede Teşkilatın Şartı(3) kabul 
edilmiş, 29 Mayıs 2003'te ise Organla
rın çalışma ilkeleri belirlenmiş(4) ve 23 
Eylül 2003'te bütçesi onaylanmıştır

Teşkilatın yapısı incelendiğinde 
üye devletlerin tamamen eşit haklara 
sahip olduğu ve kararların uzlaşma 
alındığı görülmektedir. Teşkilatın en 
önemli amaçları arasında terörle mü
cadele, bölgesel işbirliğinin geliştiril
mesi ve karşılıklı tehdit algıla
malarının önlenmesi yer almaktadır.

Putin teşkilatın amacını; “ İşbirliği 
yönetimi ile güvenlik aramak" olarak 
açıklamıştır.(5) Teşkilatın kurulması 
aşamasındaki amaca bakıldığında ise 
Afganistan'dan gelen tehdidin ortak 
bir yaklaşım ve anlayış ile önlenmesi 
yer almaktadır.

Teşkilatın, diğer uluslararası teşki
latlarla çok taraflı işbirliğini geliştirme 
ve sürdürme iradesine sahip olduğu 
ve bu konuda girişimlerini sürdür
düğü bilinmektedir. Ayrıca, Birleşmiş

Milletler daimi üyeleri ile karşılıklı 
ilişkiler geliştirilmeye çalışılmaktadır.

2. Şanghay İşbirliği
Teşkilatı'nın Hedefleri ve 
Geleceği
Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın olu

şumunun temel nedeni; özellikle terö
rizm ve dış tehdit nedeniyle bölge 
istikrarının bozulma olasılığı ve küre
selleşme süreci yaşayan dünyanın 
ekonomik sorunlarıdır. Bu çerçevede 
Şanghay İşbirliği Teşkilatı, devletlerin 
güven sağlayıcı unsurlarını geliştire
rek, ortak güvenlik ve işbirliği alanın
daki sorunları birlikte çözmeyi 
hedeflemektedir.

Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın ku
rulması, 6 üye ülkenin ve sonraki aşa
mada da Teşkilatı'nın temel ilke ve 
sorumluluklarına uymayı kabul ede
cek yeni üyelerin katılmasıyla bölgesel 
işbirliğinde yeni bir sistemin oluştu
rulmasına olanak verebilecektir.

Teşkilatın temel ilke ve amaçları; 
Üyeler arası karşılıklı güveni, dost
luğu ve iyi komşuluğu sağlamlaştır
mak; Barışı korumayı ve desteklemeyi 
amaçlayan çok boyutlu işbirliğini ge
liştirmek; Bölgesel güvenlik ve istikra
rın sağlanmasına katkıda bulunmak; 
Demokratik, adil ve kalıcı bir siyasal 
ve ekonomik ilkeleri benimseyerek 
uluslararası bir düzenin kurulmasına 
destek sağlamak; Terörizm, ayrımcılık 
ve aşırıcılığın tüm biçimlerine karşı 
koymak; Uyuşturucu, silah kaçakçı
lığı, yasadışı göç ve diğer suçlarla or
taklaşa mücadele etmek; Siyaset, 
ticaret, ekonomi, savunma, hukuk,

çevre, kültür, bilim - teknik, eğitim, 
enerji, ulaşım, kredi ve finans ve diğer 
ortak çıkar alanlarında etkili bölgesel 
işbirliğini teşvik etmek; Halkların 
refah ve yaşam seviyesinin sürekli 
yükselmesini amaçlayarak eşit ortak
lık ilkesine dayanan ortak faaliyetler 
ile bölgede çok yönlü ve dengeli eko
nomik büyüme, sosyal ve kültürel ge
lişmeye katkıda bulunmak; Dünya 
ekonomisi ile bütünleşme için sürekli 
işbirliği imkanlarını koordine etmek; 
Üye devletlerin uluslararası sorumlu
luklarını ve ulusal yasaları çerçeve
sinde yer alan temel hak ve 
özgürlükleri garanti altına alacak sü
reçleri yerine getirmesine yardımcı 
olmak; Diğer ülke ve uluslararası ku
ruluşlarla ilişkiler kurmak ve geliştir
mek; Uluslararası sorunların barışçıl 
yollarla çözülmesi konusunda işbirliği 
yapmak; 21'inci yüzyılın sorunlarına 
çözüm yolları aramak ve uyuşmazlık
ların barışçı yollarla çözümlenmesine 
katkıda bulunmaktır.

3. Şanghay İşbirliği Teşki- 
latı'nın Toplantıları 
Süreci
Teşkilatın organları; Devlet Baş- 

kanları Kurulu, Hükümet Başkanları 
Kurulu, Dışişleri Bakanları Kurulu, 
Başkan ve / veya Kurum Başkanları 
Toplantısı, Ulusal Koordinatörler Ku
rulu, Sekreterlik ve Bölgesel Anti- 
Terör Müdahale Grubu'dur. (6)

Teşkilatı'nın kurulması, bölge dev
letleri arasındaki ilişkileri yeni bir dü
zeye çıkarmakta ve aynı zamanda 
bölge ve dünyada güven ve istikrara
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katkıda bulunmaktadır. Teşkilat çer
çevesinde; Çin Halk Cumhuriyeti ve 
diğer üye ülkeler arasındaki sınır so
runlarının çözümü, terörizm ile müca
dele antlaşması imzalanması, 
Bişkek'te anti- terör merkezinin kurul
ması, 2004 yılında Pekin'de Sekreterli
ğin ve Bölgesel Anti-terör Müdahale 
Grubu Yürütme Komitesinin faaliyete 
geçmesi önemli gelişmelerdir. Ayrıca, 
2 Aralık 2004'de Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu' nda Teşkilata gözlemci 
statüsünün verilmesi önemli bir gös
tergedir. Şanghay İşbirliği Teşkilatı 
üyesi ülkelerin; toprak büyüklüğü ve 
ekonomik gelişmelerinin seviyesine 
bakmaksızın; üyelerin eşitliği, uzlaş
maya dayanan karar alma mekaniz
ması , karşılıklı çıkarların göz önünde 
bulundurulması, din, gelenek ve kül
türel zenginliklere saygı gösterilmesi 
yaklaşımı ön plana çıkmaktadır.

23 E ylül 2003 tarihinde Pekin'de 
yapılan Devlet ve Hükümet Başkan- 
ları Toplantısı'nın ana gündem mad
desi ekonomik ve siyasi girişimlerin 
eşgüdümü olmuştur. Toplantı sıra
sında 2004 yılının bütçesi 3 milyon 
ABD doları olarak belirlenmiş, ticari 
ve ekonomik işbirliği ve yatırım orta
mının iyileşmesi gibi konular ele alın
mış, 2020'ye kadar uzanan uzun vadeli 
program çerçevesinde ulaşım, iletişim, 
tarım ve çevre sektörlerinde işbirliğine 
gidilmesi kararlaştırılmış ve buna iliş
kin somut projeler benimsenmiştir. . 
Toplantı sırasında Çin Halk Cumhuri
yeti ve Kırgızistan arasındaki İrkeş- 
tam-Torugart yolundaki denetim 
noktalarına ilişkin alt yapının gelişti
rilmesi gündeme getirilmiş, ayrıca, 
Kırgızistan ve Çin Halk Cumhuri- 
yeti'nin Kırgızistan'a İrkeştam-Oş yo
lunun onarımı için 30 milyon Yuan 
verilmesi kararlaştırılmıştır.

Eylül 2004- St. Petersburg Zir- 
vesi'nde ise Devlet ve Hükümet Baş- 
kanları Petersburg Yasası'nı 
imzalamışlardır. İmzalanan bu Yasa, 
BM'nin amaç ve ilkelerine uygun bi
çimde yapılan bölgesel Antlaşmadır 
(Regional Arrangements). Bu Yasa ile 
Şanghay İşbirliği Teşkilatı, bölgesel bir 
uluslararası kuruluş statüsünü kazan
mıştır. 24 E ylül 2004 tarihinde Biş- 
kek'te gerçekleştirilen 2'nci Şanghay 
İşbirliği Teşkilatı Devlet ve Hükümet 
Başkanları Toplantısı'n da Çin Halk 
Cumhuriyeti, diğer Teşkilatı üyelerine 
"Şanghay Altılısı” çerçevesinde “ser
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best ticaret alanı" oluşturulmasını 
önermiştir.

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı 
Ven Tszyabao tarafından sunulan bu 
öneriyi Özbekistan ve Kazakistan 
olumlu karşılamıştır. Ancak, Rusya 
Federasyonu Başbakanı Fradkov, bu 
konuda acele edilmemesi gerektiğini 
vurgulayarak önce pilot sorunların 
(örneğin, vergi yasalarının) üzerinde 
durulması gerektiğini vurgulamıştır. 
Bazı Rusya Federasyonu kaynakları, 
bu durumun Rusya Federasyonu tara
fından; Çin Halk Cumhuriyeti'nin 
Pazar payının artırılması için öncülük 
kazanma girişimi olarak algılandığını 
belirtmiştir..

1 Haziran 2004 Taşkent'te ekonomi 
ve ticaret bakanları toplanmıştır. Bu 
toplantılarda “ Merkezi Asya Ortak 
Pazarının" oluşturulması konusu ele 
alınmıştır. Ortak Pazar oluşturulması
nın bölgede yatırım, mal, hizmet ve iş
gücü pazarının gelişmesine katkı 
sağlayacağı belirtilmiştir. Bakanlar bu 
toplantıda, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 
üyesi ülkeleri ve bu ülkelerdeki iş çev
relerinde bir forumun, bölgesel işbir
liği geliştirme fonunun ve bölgesel 
ekonomik işbirliği web sitesinin oluş
turulmasını kararlaştırmışlardır.

17 Haziran 2004 tarihinde yapılan 
Taşkent Zirvesi'nde Şanghay İşbirliği 
Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkan- 
ları; terörizme karşı sadece cevap ver
mekle yetinmeyip önleyici nitelikte de 
girişimler yapılması gerektiğini vur- 
gulamışlardır.(7) Taşkent Zirve Bildi- 
risi'nde liderler, terörizm ve 
aşırıcılığın boy gösterdiği bu dönemde 
Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın güven
lik alanında işbirliği geliştirmesinin 
önemine değinmişlerdir. Bu toplan
tıda ayrıca güvenlik güçlerinin de ka
tıldığı ortak tatbikatların yapılması 
kararlaştırılmıştır.

Toplantı sonucunda alınan karar
lar arasında, Moğolistan'a Şanghay İş
birliği Teşkilatı gözlemci statüsünün 
verilmesi de benimsenmiştir. Bunun 
dışında, uluslararası bir kuruluş ola
rak Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın im
tiyaz ve bağışıklık antlaşması, 
uyuşturucu kaçakçılığı ve bağımlılık 
maddeleri ile mücadele antlaşması ve 
Taşkent'te Yürütme Komisyonu açılan 
Bölgesel Anti-Terör Mücadele Grubu 
çerçevesinde gizli bilgilerin korun
ması ile ilgili sözleşme de imzalan
mıştır.

Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 
üyesi Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya 
Federasyonu, Kazakistan, Kırgızistan, 
Tacikistan ve Özbekistan'ın Başbakan
ları Pekin'de 2004 yılı Haziran ayından 
sonra değişik dönemlerde toplantılar 
yapmışlardır. Çin Halk Cumhuriyeti 
Başbakanı Wen Jiabao, Rusya Federas
yonu Başbakanı Mihail Kasyanov, Ka
zakistan Başbakanı Daniyel Ahmedov, 
Kırgızistan Başbakanı Nikolay Tana- 
yev, Tacikistan Başbakanı Akil Akilov 
ve Özbekistan Başbakanı Utkur Sulta- 
nov'un katıldığı toplantılarda ağırlıklı 
olarak, Teşkilatın çalışma mekaniz
ması ve bölgesel ekonomik işbirliği 
konuları ele alınmıştır. Çin Halk Cum
huriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, 
görüşmelerde, daha önce Kırgızis
tan'ın başkenti Bişkek'te kurulması 
planlanan Terörle Mücadele Mer- 
kezi'nin, 1 Ocak 2005'den itibaren Öz
bekistan'ın başkenti Taşkent'te 
kurulması konusunda anlaşmaya va
rıldığını bildirmişlerdir. Görüşme
lerde ayrıca ekonomik işbirliğinin 
artırılması benimsenmiş ve Şanghay 
İşbirliği Teşkilatı'nın yıllık bütçesinin 
müzakere edildiği kaydedilmiştir. 
Başbakanlar, toplantıda; çok yönlü 
ekonomik ve ticari işbirliği oluşturul
ması, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 
2004 bütçesinin onaylanması, Şanghay 
İşbirliği Teşkilatı'nın daimi personeli
nin maaş ve ödenekleriyle ilgili dü
zenlemelerin hayata geçirilmesi,
terörle mücadele için yerel kurumla- 
rın ve personelin hazırlanması ve is
tihdamı, Şanghay İşbirliği
Teşkilatı'nın daimi organlarının çalış
maya başlamasını kararlaştırmışlardır. 
Yapılan bu toplantılarda alınan karar
lara ilişkin ortak bildiri niteliğinde 
olmak üzere 6 belge imzalanmıştır..

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı, 
toplantılarda, Bölgesel Ekonomik İş- 
birliği'nin geliştirilmesi ile ilgili üç 
öneri sunmuştur. Bu öneriler; Ticaret 
ve yatırımın sorunsuz dolaşımı için 
hizmet sektörü, karantina, standartlar 
ve taşımacılıktaki tarife dışı engellerin 
azaltılması ve kaldırılması; Ekonomik 
ve teknolojik işbirliği projelerinin uy
gulanması için ulaşım, enerji, teleko
münikasyon, tarım, ev aletleri, hafif 
sanayii ve tekstil sektörüne öncelik ve
rilmesi; Bölgesel ekonomik işbirliği 
için uzun vadeli hedeflerin saptan
ması ve “Şanghay İşbirliği Teşkilatı 
Serbest Ticaret Bölgesi'nin" kurulma
sıdır.
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Ayrıca, Taşkent'te yapılan Devlet 
ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde 
yayınlanan "Taşkent Deklarasyonu" ile 
her alanda tam işbirliği yolunda yeni 
bir aşamaya girildiği görülmektedir. 
Liderlerin görüşmelerinin ardından 
elektronik ticaret, gümrük, kalite kont
rol, yatırıma teşvik ve ulaştırma konu
larında beş komite oluşturulması 
kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda. bir 
anti-terör birimi kurulması benimse
nirken "Şanghay Kalkınma Fonu" ve 
"Şanghay İş Kurulu " oluşturulması da 
kabul edilmiştir.

5 Temmuz 2005'de gerçekleştirilen 
Astana Zirvesi'nde; ABD 'nin Şanghay 
İşbirliği Teşkilat (ŞİT) topraklarındaki 
(Orta Asya Ülkelerinden Özbekistan, 
Kırgızistan ve Tacikistan) askeri üsleri 
boşaltması kararlaştırılmıştır. 11 Eylül 
2001 eyleminden sonra ABD'nin terö
rizme karşı başlattığı mücadeleye des
tek veren Teşkilat üyeleri bu 
desteklerini çekmişlerdir. Çin Halk 
Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu 
baskısından kurtulmak ve terörizme 
karşı ABD'nin desteğini almak isteyen 
Teşkilat üyesi, Özbekistan, Kırgızistan 
ve Tacikistan 5 Temmuz 2005 Astana 
Zirvesi'nden sonra söylem değiştir
mişlerdir.

Zirvede en belirgin bir şekilde 
ABD üslerinin bulunduğu bu üç Orta 
Asya ülkesinin toprakları “ ŞANHAY 
İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TOPRAK
LARI" olarak nitelendirilmiştir.(8) Zir
vede bu şekilde bir ifadenin 
kullanılması Teşkilat içinde bütünleş
menin derinleştiğini ve birlik oluş
turma bilincinin gittikçe
yaygınlaştığını göstermektedir. Şang
hay İşbirliği Teşkilatı Toprakları ifa
desi ; Teşkilat üyesi ülkelerin 
topraklarının ABD'nin askeri güçle
rine bölgede etkisizleştirilmesine yö
nelik kullanıldığı değerlendiril
mektedir. Zirvede ayrıca; İran, Pakis
tan ve Hindistan'ın gözlemci üye ola
rak Teşkilata üye olması 
benimsenmiştir. Bu karar ile Teşkilat 
Özbekistan'ın üyeliğinden sonra ikinci 
defa genişleme yönünde önemli bir gi
rişim başlatmıştır. Teşkilata gözlemci 
olarak kabul edilen Pakistan ve Hin
distan nükleer askeri güce sahiptir. 
İran ise nükleer program konusunda 
önemli bir aşamada olduğu bir süreçte 
gözlemci statüsünü kazanmıştır.

İran'ı destekleyen Çin Halk Cum
huriyeti ve Rusya Federasyonu'nun;

ABD'nin baskısı ile karşı karşıya gelen 
bu ülkeye Teşkilatta gözlemci statüsü 
verilmesi, aynı zamanda ABD'nin 
Büyük Orta Doğu projesine karşı tav
rının da önemli bir göstergesidir. (9)

4. Türkiye - Şanghay 
İşbirliği Teşkilatı
Soğuk Savaş sonrasında Orta Av

rupa'dan Asya içlerine kadar olan 
alanda 20 civarında bağımsız devlet 
ortaya çıkmıştır. Balkanlar, Karadeniz, 
Ka&aslar, Orta doğu ve Orta Asya'da 
meydana gelen bu gelişmeler, Avras
ya'nın merkezinde yer alan Türkiye'yi 
etkilemiştir.

Türkiye; 1990'lı yıllardan sonra 
Ka&aslar ve Orta Asya'da politikala
rını, “mümkün olduğu kadar tüm 
bölge ülkelerini / güçlerini içinde ba
rındıracak platformlara taşımak" şe
kilde belirlemiştir. Bu politikanın bir 
gereği olarak Türkiye; Afganistan, Ka
zakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Türkmenistan, Tacikistan, İran, Pakis
tan ve Azerbaycan'ın oluşturduğu “ 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT / 
ECO )" ve 11 ülkeyi bünyesinde ba
rındıran “ Karadeniz Ekonomik İşbir
liği Teşkilatı (KEİT) " nın kurulmasına 
öncülük etmiştir. Ayrıca, NATO İttifa- 
kı'nın üyesi olarak 1994 yılında “ Barış 
için Ortaklık (BİO) " projesini destek
lemiş, Ka&asya ve Orta Asya ülkeleri
nin proje kapsamına alınmasında 
olumlu katkılar sağlamıştır.

Türkiye, Ka&asya'da; Gürcistan ve 
Azerbaycan ile çok iyi ilişkiler geliştir
miştir. Rusya Federasyonu ise, Kaf
kasya'da İran ve Ermenistan ile 
mevcut ilişkilerini geliştirme iradesini 
göstermektedir. .Türkiye, Orta Asya 
petrol ve doğal gazı ile Hazar petrol
lerinin dünyaya açılımında; “ Baku -  
Tiflis - Ceyhan Boru H attı", “Türkme
nistan -  İran - Türkiye Doğal Gaz Boru 
Hattı" ve “Mavi Akım" projeleri ile 
önemli roller üstlenmiş ve stratejik 
kaynakların dünya pazarlarına ulaştı
rılmasına ilişkin önemli açılımları ger
çekleştirmiştir. Ayrıca Türkiye, 
Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın kurucu 
ve aktör ülkesi Çin Halk Cumhuriye- 
ti'nin Ka&aslar yolu ile Avrupa'ya 
bağlanma stratejisine olumlu açılımlar 
sağlamayı bu kapsamda destekleyebi
lecek ve Ka&aslar üzerinden bu ülke
nin dünyaya açılabilmesini esas alan 
politikasına bu yaklaşım çerçevesinde 
güncelleştirebilecektir.

Soğuk Savaş sonrası Avrasya'da 
doğal kaynakların yoğunluğu Avras
ya'ya Batılı devletlerin ilgisini daha da 
artırmıştır. Avrasya ülkelerinde isteni
len düzeyde ekonomik ve siyasi istik
rarın sağlanamamış olması bu 
ülkelerde, uyuşturucu trafiği ve silah 
kaçakçılığının artmasına ve ayrılıkçı 
hareketlerin yoğunlaşmasına yol aç
mıştır. Ayrıca, Hindistan ile Pakistan 
arasında başlayan nükleer yarış; böl
gedeki istikrarsızlığı artıran diğer bir 
neden olmakta ve önemini sürekli ko
rumaktadır. Rusya Federasyonu, Av
rasya'da “ Büyük Rusya'yı " yeniden 
yaratabilmek ve onu yaşatabilmek 
beklentisi içersinde bulunmaktadır.

ABD'nin Avrasya'daki tarihsel ve 
stratejik hedefi; Avrasya'nın tek bir si
yasi - askeri güç ve oluşumun etki sa
hasına ve/veya egemenliği altına 
girmesine engel olmak ve bölgede 
“Müdahale Edebilme Yeteneğini " ko
rumaktır.

Bu gerekçeden dolayı ABD, Şang
hay İşbirliği Teşkilatı'nın kurumsal
laşmasından oldukça olumsuz 
etkilenmiştir. Burada; ABD'nin ortaya 
koyduğu politika; Avrasya'da “SİYASİ 
/ ASKERİ GÜÇ OLUŞUMU" ile “ETKİ 
SAHASI / İLGİ ALANI" ve / veya 
“ÇIKAR COĞRAFYASI" yaratılma
sına imkan vermemektir.

Çin Halk Cumhuriyeti öncelikle 
bölgesinde sınır güvenliğini sağla
mayı ve geliştirmeyi esas almaktadır. 
Bunu sağladıktan sonra ekonomik ge
lişimini tamamlamayı ve askeri gü
cünü de geliştirdikten sonra küresel 
güç olmak istemektedir.

Rusya Federasyonu'nun Orta As
ya'da uyguladığı politikaların başarı
sızlığı değerlendirildiğinde bu ülkenin 
Çin Halk Cumhuriyeti ile yakınlaş
ması ve bu yakınlaşma arzusunu gün
demde tutması beklenmektedir. 
Rusya Federasyonu'nun bu yaklaşımı, 
ABD ve AB ülkeleri tarafından diğer 
ülkelerle dengelenmeye çalışılacağına 
ilişkin izlenim yaratmakta ve gele
cekte de bu yönde irade ortaya çıkabi
leceğine ilişkin karine
oluşturmaktadır.

Türkiye'nin her iki ülke ile de iliş
kilerini geliştirmesi gerekmektedir. 
Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cum
huriyeti ile ilişkilerin geliştirilmesi 
Türkiye'nin; Avrasya politikası açısın
dan değerlendirildiğinde “bölgede 
etkin olma", “bu etkinliği kararlı bir
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şekilde sürdürebilme", “bölge güçle
rini içine alabilecek oluşumlara gire
bilme", “bu güçler içinde aktif rol 
üstlenebilme" “bölgesel güç olabilme" 
ve “var olan bölgesel güç olabilme po
tansiyelini geliştirebilme" açısından 
bakıldığında çok önem taşımaktadır.

Türkiye ile Rusya Federasyonu 
arasında son dönemde yoğunlaşan 
diplomasi, iki ülkenin rekabet değil iş
birliği zeminine doğru kayması gibi 
doğal bir sürecinde sembolik bir gös
tergesi olarak kabul edilmektedir.(10)

Türkiye uzun yıllar ihmal ederek 
bir politika geliştiremediği Ka&as- 
larda etkili olmak istemektedir. Bu 
doğrultuda da Şanghay İşbirliği Teş
kilatı ile işbirliğine gidilmesi önemli 
kazanımlar sağlayabilecektir. Bilindiği 
gibi Türkiye, ISAF komutasında Afga
nistan'da bir etkiye sahiptir. Orta 
Doğu ve Orta Asya'da başka etkinlik 
alanları yaratmalıdır. Bu noktada Tür
kiye Ka&aslara ulaşmada “Rusya Fe
derasyonu" köprüsünü kullanmak 
istemekte; Rusya ise ekonomik sıkın
tılarını aşmak için Türkiye ile işbirli
ğine gitme imkanını aramaktadır.

Petrol boru hatlarının güvenliğinin 
sağlanması, bölgesel güvenliğin tesis 
edilmesi gibi Rusya Federasyonu için 
hayati konuların gündemde olması 
Putin'i Türkiye'ye yakınlaştırmıştır.

Rusya Federasyonu'nun Tür
kiye'yi Şanghay İşbirliği Teşkilat içeri
sine dahil ederek genişleme 
girişiminin asıl amacına bakıldığında 
ise ABD'nin Brezezinski önderliğinde 
hazırladığı planla Rusya Federasyo- 
nu'nu sıkıştırıp yeniden büyümesini 
önleme isteği ortaya çıkmaktadır.

Rusya Federasyonu, bu çevreleme 
politikasına dayanan plana karşı anti 
tez üretme girişimindedir. ABD, 
Rusya Federasyonu'nu bölgesel so
runlarda ve ekonomik hareketlerde et
kisiz hale getirmek isterken , Rusya 
Federasyonu eski Dış İstihbarat Ba- 
kanı(11) Primakov'un planı ile cevap 
vermek istemektedir. Bu plana göre 
dikey hat Rusya Federasyonu -  İran - 
Hindistan'dan geçerken, yatay hat 
Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, 
Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nu 
kapsamaktadır.(12) Rusya Federas
yonu, SSCB'nin çöküşünün ardından 
aktif açılımı sağlamak ve uygulamaya 
geçebilmek için yeni koridorlar ya
ratma arayışına girmiştir. Bu arayış 
içinde de Türkiye, Avrupa ile Asya
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arasındaki stratejik konumu nedeni ile 
Rusya Federasyonu için sonsuz önem 
taşıyan jeopolitik aktör ülkedir. Rusya 
Federasyonu açısından durum böyle 
iken Türkiye açısından durum biraz 
daha farklılık göstermektedir. Rusya 
Federasyonu ile olan yakınlaşmada 
NATO ile olan var olan dengeler göz 
ardı edilmemelidir. Batı ile olan ilişki
lere ve özellikle Avrupa Birliği ile olan 
tam üyelik müzakere sürecine zarar 
verilmemesi gerekmektedir. Bu den
geler bütünü içinde dikkatli politika
lar belirlemek ve ulusal çıkarlara 
uygun hareket etmek gerekmektedir.

Türkiye bağlamında gelişmeleri 
değerlendirirken Rusya Federasyonu 
ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin beklen
tilerini diğer ülkelerden ayırmak gere
kir. Bu iki ülke Şanghay İşbirliği 
Teşkilatı'nın kararlarında belirleyici 
rolü oluşturmaktadır. Bu iki ülke BM 
Güvenlik Konseyi daimi üyesidir. 
1968'de imzalanan ve 1970'de yürür
lüğe giren “Nükleer Silahların Yayıl
masının Önlenmesi Sözleşmesi" 
gereğince “Nükleer Silahlara Sahip 
Olan Ülkeler" olarak statüleri belirle
nen ülkelerdir. Bu iki ülkenin istekleri; 
Teşkilatın her ne kadar eşitliğe dayan
dığını ve uzlaşma ile kararların alın
dığı belirtilmiş olsa bile Teşkilatı 
yönlendirme açısından ön planda yer 
aldıkları görülmektedir.

Rusya Federasyonu'nun temel is
teği ekonomik merkezlerde nüfuz ve 
etki alanı oluşturmak, kaybettiği gücü 
ve prestiji yeniden yaratabilmek ve 
mevcut güç dengesinde kendine daha 
iyi bir yer ve statü tesis etmektir. Ay
rıca Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği'nin dağılmasının ardından böl
gede çeşitli yerlerde kalan Rus azınlı
ğın haklarını korumak da Rusya 
Federasyonu için öncelikli gereksinim 
teşkil etmektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti için temel 
sorun Doğu Türkistan bölgesidir. Ay
rıca Afganistan'daki hareketliliğin 
Doğu Türkistan'da yeni gelişmeler ya
ratması ve uyandırması tehlikesi ne
deniyle Çin Halk Cumhuriyeti için 
Afganistan da önem taşımaktadır. Çin 
Halk Cumhuriyeti günümüz güç den
gesinden de açık bir şekilde rahatsızlık 
duymaktadır. Tayvan'ın herhangi bir 
sisteme dahil olmaması gerektiğini 
bildirerek ABD'yi uyarması da bunun 
bir göstergesidir. (13)

Orta Asya'da SSCB'nin dağılma

sından sonra ortaya çıkan devletler 
için temel sorun sürdürülebilir ulus
lararası güvenliğin tesisidir. Güvenli
ğin devamlılığının sağlanması ve 
ellerindeki yüksek enerji potansiyeli
nin güvenli yollarla ulaştırılması 
önem taşımaktadır.

Bu nedenle, Şanghay İşbirliği Teş
kilatı ile bölgesel güvenliği sağlan
ması, Rusya Federasyonu ile Çin Halk 
Cumhuriyeti için önemli bir beklenti
dir. Ayrıca, bu ülkeler, sağlanabilecek 
bu güvenlik ortamından yararlanarak 
ticari ve ekonomik ilişkileri geliştire
bilecek ve refah düzeylerini artırabile
ceklerdir.

Türkiye, jeopolitik konumu itibari 
ile bir taraftan Ka&aslar yolu ile 
Hazar Denizi'ne ve Orta Asya'ya, 
diğer yandan Balkanlar üzerinden Ad
riyatik Denizi'ne erişebilecek bir coğ
rafya üzerinde bulunmakta, . diğer 
taraftan Fırat ve Dicle nehirleri üze
rinden Körfez Bölgesi'ne de açılabil
mektedir.

Jeopolitik bakımdan ortaya çıkan 
bu avantaja bölgedeki hem sayısal, 
hem nitelikli insan gücü kaynakları, 
ekonomik ve askeri güç bakımından 
üstünlüğü de eklenirse kendiliğinden 
bölgesel bir güç konumuna gelebile
ceği tartışmasızdır. Günümüzde AB 
için Almanya nasıl önemli bir statüye 
sahip Türkiye de içinde yer aldığı 
uluslararası güç oluşumlarında bu sta
tüyü kazanabilmelidir.

Ekonomik bakımdan Türkiye'nin; 
AB Gümrük Birliği, Ekonomik İşbir
liği Teşkilatı , Karadeniz Ekonomik İş
birliği Teşkilatı , İslam Konferansı 
Teşkilatı ve Bu Teşkilatın Ekonomik ve 
Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSE- 
DAK) üyelikleri ile bölgesel güç olma 
rolünü destekleyebilecek ve takviye 
edebilecek önemli açılımlardır.

21'inci yüzyılın başından itibaren 
“AB ile NAFTA"yı , “NAFTA ile 
APEC"i birbirine bağlama yönündeki 
girişimler hız kazanmıştır. Bu girişim
lerde zincirin eksik halkası olarak gö
rülen Asya - Pasifik ile Avrasya 
arasındaki geniş mekandaki boşluğu 
doldurmaya katkı sağlayacak ülkele
rin başında Türkiye gelmektedir. Bu 
amaçla, APEC ve NAFTA ile de ticari 
yatırım bağlantıların kurumsal bir iş
birliği çerçevesinde geliştirilmesi ya
ralı olabilecektir.. Türkiye, ilk 
aşamada ASEM (Asia-Europe Summit 
Meeting), APEC ve NAFTA içinde
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"gözlemci ülke” statüsünü elde etmek 
için girişimde bulunmalıdır.

21'inci yüzyılda Çin Halk Cumhu- 
riyeti'nden başlayıp Orta Asya ve Tür
kiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak 
modern yeni bir İpek Yolu yaratılması 
önerisi gündemdedir. Dünya piyasa
larına Ka&asya ve Orta Asya pet
rol/doğal gaz kaynaklarının boru 
hatlarıyla taşınmasının yanı sıra Çin 
Halk Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği 
ile ticaretinin önemli bir kısmının bu 
canlandırılacak yol üzerinden gerçek
leştirilmesi öngörülmektedir.

Türkiye, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 
bölgesinde alternatif bir ekonomik güç 
şeklinde görülmemelidir. Türkiye'nin 
bölgedeki geniş ekonomik potansiyeli 
harekete geçirilebilmesi için gereken 
durumlarda Batılı ülkeleri de içerecek 
bir şekilde düzenlemelerde bulunmalı 
ve öncü rol üstlenmelidir.

APEC sayesinde ABD ve Japonya; 
Asya - Pasifik'te önemli bir ekonomik 
potansiyel yaratmayı hedeflemişler
dir. Avrupa Birliği ülkeleri de Asyalı 
ekonomiler ile işbirliğini geliştirmek 
ve rekabette geri kalmamak için Nisan 
1996'da Bangkok'ta ASEM (Asia-Eu- 
rope Summit Meeting/Asya -  Avrupa 
Ekonomik) Zirve sürecini başlatmış
lardır. Türkiye, Gümrük Birliği'nin 
sağlayabileceği avantajları da kullana
rak bu sürece kesinlikle katılmalı ve 
bu sistem içinde yer almalıdır.. Aynı 
şekilde bölge ekonomileri ile yeni ka
nallar açmak için APEC ve ASEAN 
içinde misafir ya da gözlemci ülke ola
rak yer almak için de ısrarlı girişim
lerde bulunmalıdır. Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı (EİT / ECO) 'nın; Av
rupa Birliği, ASEAN ve APEC ile bağ
lantılı bir uluslararası ekonomik 
kuruluş statüsüne sokulması gerek
mektedir.

Türkiye'nin; Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı'nı, Çin Halk Cumhuriyeti ve 
Rusya Federasyonu ile özel işbirliği 
imkanları yaratabilmesi için yeniden 
strateji belirlemesi konusunda özen
dirmesi gerekmektedir.

Ayrıca, EİT / ECO'yu bu stratejilere 
uygun düzenlemeler gerçekleştirmesi 
yönünde yönlendirmesi ve cesaretlen
dirmesi düşünülmelidir. Bu girişim
lerde, “karşılıklı ekonomik yarar" 
prensibini ön plana çıkartılmalıdır. 
Türkiye, İran ile ilişkilerini sürekli iş
birliğine dönüştürmelidir.

Rusya Federasyonu'nun İran ile 
ileri düzeyde devam eden ilişkileri de 
dikkate alındığında; İran ile işbirliği
nin sürdürülmesi yönündeki ilişkiler 
Rusya Federasyonu ile olan işbirliğine 
de katkı sağlayabilecektir. Bu gelişme 
aynı zamanda Şanghay İşbirliği Teşki
latı ile işbirliğinin artırılmasına da 
imkan verebilecektir.

Türkiye, aynı şekilde, Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Baş
kanlığını yürüttüğü İKT / İSEDAK ile 
Şanghay İşbirliği Teşkilatı arasında ti
caret ve yatırım bağlantılarının gelişti
rilmesi ve genişletilmesine katkı 
sağlayabilecektir. Bu şekilde uluslar
arası bölgesel ve fonksiyonel alt sis
temler arasında işbirliğinin 
geliştirilmesine destek verebilecek ve 
bu yaklaşımı ile işbirliğinin bir sisteme 
dönüştürmenin yollarını açabilecektir. 
Türkiye, Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile 
yaratılan “serbest ticaret alanını “ çok 
iyi değerlendirmeli ve çıkabilecek se
çenekleri çok daha kapsamlı kıymet- 
lendirmelidir.

5. Sonuç
a. Türkiye, 21'inci yüzyılda; daha 

önce ikili diplomatik girişimlerle elde 
edemediği fırsatları, çok taraflı diplo
masiyi akıllıca ve kurallarına uygun 
şekilde kullanarak elde etmelidir. Çok 
taraflı ilişkileri düzleminde ortaya çı
kabilecek imkanları değerlendirmeli 
ve bu yöndeki girişimleri hedefleri 
arasına almalıdır. Türkiye, UNCTAD, 
UNDP, WTO, IMF ve Dünya Bankası 
gibi BM kuruluşlarının yanı sıra sana
yileşmiş zengin ülkeler kulübü olarak 
bilinen OECD 'den klasik temsilin öte
sinde; bu kuruluşların deneyim ve 
bilgi havuzlarından etkin ve verimli 
bir şekilde yararlanmalı ve bu yönde 
girişimlerini sürdürmelidir. Dış Poli
tik karar alıcıları; önemli kararları alır
larken kendi alanlarında uzmanlaşmış 
bu kuruluşların bilgi ve deneyim biri
kimlerinden yararlanmalı, bu şekilde 
yakın işbirliği imkanları sağlanmalı
dır.

b. Türkiye'nin uluslararası yü
kümlülük doğurabilecek tüm düzen
lemeleri tesis ederken ve bu 
düzenlemelere uluslararası düzlemde 
bağlanırken bu kuruluşlar ile bunların 
bünyesindeki ihtisas kuruluşlarında 
konular müzakere etmeli ve olgunlaş- 
tırılmalıdır. Uluslararası yükümlülük
lerimize itiraz etmek, karşı çıkmak, ya

da kaçırılan fırsatlara hayıflanmak ye
rine, ülkemizi yakından ilgilendiren 
ya da gelecekte ilgilendirmesi muhte
mel konular sürekliliği olan kadro
larca izlenilmeli, katılım sağlanmalı, 
ulusal görüşlerimiz oluşturulmalı ve 
ısrarla savunulmalıdır.

c. Türkiye'nin üyesi olmadığı 
APEC, ASEAN, ASEM, NAFTA, MER- 
COSOUR, OAS, ARF(14) ve Şanghay 
İşbirliği Teşkilatı gibi bölgesel kuru
luşlarda gözlemci ya da misafir ülke 
statüsünde temsil edilmesi sağlanmalı 
ve bu yönde siyasi irade oluşturulma
lıdır. Özellikle Şanghay İşbirliği Teşki
latı bölgesindeki gelişmeleri yakından 
izlemeli ve bu bölgede pazar açılımına 
ilişkin girişimlerini yoğunlaştırmalı- 
dır.

d. Türkiye bu girişimler için Şang
hay İşbirliği Teşkilatı'nı, “etkili forum" 
olarak kullanabilmelidir. Dış ekono
mik ilişkilerimizi yürütecek kadrola
rın yetiştirilmesinde; Şanghay İşbirliği 
Teşkilatı konusunda bilinçlendirme 
çalışmaları yürütülmeli ve bu kuru
luşta gerekirse eğitim / staj imkanları 
yaratılmalıdır. Bu şekilde Teşkilat ile 
daha verimli ve sürekli işbirliği im
kanları sağlanabilecek ve yaratılan iş
birliği geliştirilebilecektir.

e. Şanghay İşbirliği Teşkilatı, ku
rumsallaşma sürecini gittikçe hızlan- 
dırabilen bir bölgesel uluslararası 
kuruluştur. Sınır güvenliğini sağla
mak ve ortaya çıkabilecek sorunları 
çözmek amacı ile bir araya gelen Teş
kilat üyesi ülkeler, başlangıçta; Kaza
kistan, Rusya. Federasyonu, Çin Halk 
Cumhuriyeti,. Tacikistan ve Kırgızis
tan'ın katılımı ile bir oluşuma yönel
mişlerdir. Özbekistan'ın da Teşkilata 
üye olması ile ortak çıkarları çerçeve
sinde güvenlik konusundan ekonomik 
sorunlara kadar bir ortak platformda 
bir araya gelmeyi başarabilmişlerdir.

f. NATO'nun Doğuya doğru geniş
leyerek 26 üyeli bir İttifak olması ve 20 
ülkeyi Barış İçin Ortaklık Projesi kap
samında içine alması; Şanghay İşbir
liği Teşkilatı 'nın önemini daha da 
artırmıştır.

*KAYNAK: TASAM/ Yayın Tarihi:
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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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Abstracts in Deutsch

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

4 0  yCI fi kir SAYI: 8/ 2011-2012



Abstracts in Deutsch

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

^en fikir sa yi: 8/2011-2012= 4 1


