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İşte tam da onlar, azmış faşizmin 
yükselişinin zihinsel gelişimini sürekli 
teşvik etmiş olanlar, bu yükselen faşiz
min şu anda hesabını vermek zorunda 
olanlardır!

Marianne Le Pen'in oylarını artır
ması^] şaşırtıcı olduğu kadar can sıkıcı; 
buna dair açıklamalar arıyoruz. Siyasal 
sınıf kullanışlı bir sosyolojiyle ortaya çı
kıyor bile: küreselleşmeyle, alım gücün
deki düşüşle, mahallelerin çözülüp 
dağılmasıyla ve kapılarına dayanan dış 
yabancılarla dehşete düşmüş eğitim se
viyesi düşük alt sınıfların, kandırılmış 
taşralıların, işçilerin Fransa'sı, milliyet
çilik ve yabancı düşmanlığı içerisine çe
kilmek isteniyor.

Bunun yanı sıra bu insanlar zaten 
Avrupa Birliği Anayasası[2] taslağının 
oylandığı referandumda “Hayır" oyu 
vermelerinden dolayı suçlanan “sürü
den kopmuş" Fransızlardı. Aslında bu 
durum bizim sosyal anlamda iyi huylu 
demokrasimizin tuzu biberi olan eği
timli, kentli modern orta sınıflarına karşı 
bir başkaldırıydı.

Haydi, “aşağıdan gelen" bu Fran
sa'nın, bu şartlar altında masaldaki eşek, 
Le Pen'in bütün kötülüğünden gelen 
aşağılık ve perişan “popülist" olduğunu 
söyleyelim. Öyle olsa da, “popülizme" 
karşı bu siyasal-medya alınganlığı garip. 
Çok gurur duyduğumuz demokratik 
güç, herhangi birimizin halk konusun
daki endişelerine alerjik olabilir mi? Tam 
da bu halkların takdiri ve daha da faz
lası olması gereken demokratik güç. “Si
yasetçilerin, senin gibi halktan olan 
birinin ne düşündüğüyle ilgilenip ilgi
lenmedikleri" sorulduğunda şu sonuç
larla karşılaşırız; 1978 yılında genelin 
yüzde 15'inden 2010 yılında yüzde 
42'sine kadar yükselen bir oranda, ta
mamıyla olumsuz, “asla" cevabı gelir! 
Olumlu cevapların geneline gelince 
(“çok fazla" ya da “az çok"), bu oran 
yüzde 35'ten yüzde 17'ye kadar düşm
üştür (bunun gibi ve diğer ilginç istatis

tiksel göstergeler için La Pensee'nın[3] 
özel sayısındaki Guy Michelat ve Michel 
Simon imzalı “Le peuple, la crise, et la 
politique"ya[4] bakabilirsiniz). En azın
dan halk ve devlet arasındaki ilişkide bir 
güven sorunu olduğunu söyleyebiliriz.

Devletimizin hak ettiği halka sahip 
olmağı ve dolayısıyla iç karartıcı Le Pen 
oylarının, bu demokratik yetersizliğin 
bir onaylanması olduğu sonucunu mu 
çıkarmalıyız? Brecht'in alaylı biçimde 
ifade ettiği gibi demokrasiyi güçlendir
mek, hükümetin başka bir halkı seçme
sini gerektirecektir.

Bilakis benim tezim dikkatleri diğer 
iki sanığa çekmek olacaktır: yani şöyle 
ki, devlet iktidarının art arda gelen hem 
sol hem de sağ liderleri ve önemli ay
dınlar topluluğu.

En nihayetinde geldikleri ulus ne 
olursa olsun, eşleriyle, çocuklarıyla bu
rada yaşayan ülkedeki işçilerin temel 
haklarını mümkün olduğunca kısıtla
maya karar vermiş olanlar, bizim taşra
larımızın yoksulları değiller. Bu 
kısıtlamaları yapanlar sosyalist bakanlar 
ve daha sonra kanunlara riayetsizlik ko
nusunda hiç acele etmeyen sağ kanatta- 
kilerin tamamıdır. 1983 yılında Renault 
grevcilerinin, “din tarafından ve Fransız 
sosyal gerçekliğiyle yapacak çok az 
şeyin var olduğuna dair ölçütü temel 
alan siyasal gruplar tarafından tahrik 
edilen(...) —aslında çoğu Cezayirli ya 
da Faslı— göçmen işçiler" olduğunu bil
diren eğitim düzeyi düşük bir köylü de 
değildi.

Kuşkusuz bahsettiğimiz kişi sağdaki 
“düşmanlarının" sevincine karşı ko
numlanan sosyalist bir başbakandı. Ara
mızda hangimiz Le Pen'in aslında 
gerçek meselelerden bahsettiğine dair 
iyi bir sağduyuya sahip? Ulusal Cep- 
he'nin alsas çoban köpeği bir militanı 
mı? Hayır elbette! O başbakan Francois 
Mitterrand'ın ta kendisidir. Ayrıca bu
rada bulunmalarıyla ilgili yasal kâğıtları 
edinme fırsatından yoksun bırakılanları

herhangi gerçek bir yetki olmaksızın 
hapse atan, gözaltı merkezleri kuran, 
kırsal içerisindeki gelişmesi engellenmiş 
nüfus da değildi.

Polis tarafından her ne pahasına 
olursa olsun uygulanması gereken tah
liye ve sınır dışı kontenjanlarını artırır
ken, Fransız giriş vizesi vermek 
konusunda bir damlanın aldığı hızla ha
reket etme buyruğu vermiş olan, dünya 
çapında duyulmuş şehirlerimizin dışın
daki varoşlarda hakkı yenmiş göçmen
ler de değildi. Peki, ya ötekiliğin 
arkasına saklanarak burada yaşayan ve 
çalışan milyonlarca insanın özgürlü
ğüne ve eşitliğine saldıran kısıtlayıcı ya
salar silsilesi; bu elbette zincirlerinden 
kurtulmuş “popülizmin" işi değil.

Kuşkusuz hiçbir şüphe ve karmaşık
lığa gerek yok, bu yasal suçların başında 
bulacağımız kişi devletin kendisi ola
caktır: başka bir ifadeyle bu yasal suçla
rın sorumluları, Francois Mitterrand'ı 
takip eden ve çok geçmeden acımazca 
birbirini takip eden hükümetlerin hepsi- 
dir. Sosyalist Lionel Jospin ve Francois 
Hollande sadece bu alanda verilecek iki 
örnektir; Sosyalist Lionel Jospin, Charles 
Pasqua'nın yabancı düşmanı yasalarının 
kaldırılmasının söz konusu olamayaca
ğını iktidara gelir gelmez duyururken, 
sosyalist Francois Hollande kâğıtsız dü
zenlemesine onun başkanlığında karar 
verilemeyeceğine, Nicolas Sarkozy'nin 
başkanlığındakinden daha çok vurguda 
bulunmuştu. Bu yöndeki devamlılık ol
dukça açık sanırım. Çirkin ırkçı kanaati 
ve gericiliği şekillendiren devletin bu 
inatçı teşvikidir, tersi değil.

Ayrıca, Nicolas Sarkozy'nin ve onun 
çetesinin, bizim sevgili Batı medeniyeti
mizin “üstünlüğüne" dair bayrağı dal
galandırdığının ve kötülüğüyle bizleri 
dehşete düşüren ayrımcı yasaların sonu 
olmayan silsilesine oy verdiğinin, kültü
rel ırkçılığın daimi olarak en önünde yer 
aldıklarının farkında olunmadığına 
inanmıyorum.
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Ancak sonuç olarak, bunun gibi 
azimli gericilerce talep edilen güce mu
halif, yükselen bir sol bulamayız. Sol sık 
sık bu talebi "güvenlik" için "anladı
ğını" bile ileri sürdü ve gericiler kendi
lerinden farklı bir kadını başörtü 
bağladığı ya da kapandığı için kamusal 
alandan dışlamaya niyetlenirken, sol 
böylesi alçakça paranoyak kararlar için 
duygusuzca oy verdi.

Solun adayları her yerde, acımasız 
bir mücadeleye öncülük ediyor oldukla
rını kamuoyuna duyururlarken, kapita
listlerin yolsuzluğuna ve bilhassa siyah 
ve Araplarsa, belgesiz ve sabıkalı genç
lere yönelik diktatörce münzevi bütçe
lere karşı bir mücadeleden çok fazla 
bahsetmiyorlardı. Bu alanda hem sol 
hem de sağ bütün ilkeleri ayaklar altına 
aldı. Burada barınabilmek için kâğıtlar
dan mahrum bırakılanlara göre, bu bir 
hukuk devleti değil(di), ancak olağan
üstü bir hal, hukukun olmadığı bir 
durum(du). Onlar elbette güvenilmez 
olanlar ve varlıklı olmayan vatandaş
lardı. Eğer Tanrının lanetlediği bizler in
sanları sınır dışı etmeye teslimiyet 
göstermişsek, bizim, pek saygıdeğer 
Faslı ve Malili işçilerden daha ziyade 
kendi yöneticilerimizi seçmemiz yapıl
ması gereken en doğru şey olurdu.

Peki, uzun zamandan beri, yirmi yıl
dan fazladır, bütün bunların arkasında 
kimi buluyoruz? Onlara göre batı toplu- 
munu ve bizim güzel Fransa'mızın par
çalanmasıyla ilgili sürecin içinde olan 
"İslam tehdidinin" şanlı mucitleri kim
ler? Ateşli yazılar, mantıksız kitaplar ve 
hileli "sosyolojik araştırmalarıyla" ilgili 
kendi rezil görevlerini yerine getiren ay
dınlar kimler? Bunlar, "medeniyetler ça
tışmalarının", "cumhuriyet paktının" 
savunmasının, güzel "laikliğimize" 
karşı tehditlerin, Arap kadınlarının gün
lük yaşamlarıyla oldukça öfelendirilen 
"feminizmin" bütün meselesini sabırla 
inşa eden sanayileşmemiş kentlerdeki 
emekli taşralı ve işçilerin bir grubu mu?

Bugüne kadar "sol" denilen kanatta- 
kilerin çok büyük sorumluklarını açığa 
çıkarmadan ve süpermarket kasiyerleri
nin yerine "felsefe" hocalarını teşhir et
meden, yalnızca (ateşten kestaneyi 
çeken) aşırı sağ liderlerin sorguya çekil
mesi talihsizlik değil mi? Arapların ve 
siyahların, bilhassa gençlerin eğitim sis
temimizi yozlaştırıyor, varoşları (banli
yöleri) yoldan çıkarıyor,
özgürlüğümüzü rencide ediyor ve ka
dınlarımızı aşağılıyor olduklarını hara
retle iddia edenler neden sorguya 
çekilmiyor? Ya futbol takımlarımızda

"çok sayıda" olanlar? Tam da, Yahudiler 
ve "pis [Ortadoğulu] yabancılar"[5] hak
kında ebedi Fransa'nın sonunu getiren 
bir tehdit ithamıyla konuşanlar.

Kuşkusuz kendilerini İslamcı olarak 
sınıflandıran faşist hiziplerin ortaya çık
ması söz konusu olmuştur. Fakat aynı 
nedenle Batının ve Mesih Kralın savun
ması içinde kendilerini sınıflandıran fa
şist hareketler de mevcut olmuştur. Bu 
olgu herhangi İslamofobik aydını ara
lıksız olarak bizim üstün "Batılı" kimli
ğimizi övmekten ve laiklik 
ilahlaştırmasında hayranlık uyandıran 
"Hıristiyan kökenlerimize" saplanmaya 
ulaşmaktan alı koymaz. Marine Le Pen 
nihayetinde (bu dinin en ateşli uygula
yıcılarından biri olarak) alev saçan bir 
tür siyasal çırayı ayyuka çıkarmıştır.

Doğrusunu isterseniz, işte onlar, as
lında İslamofobinin esas gizini oluşturan 
işçi sınıfı-karşıtı {halk-karşıtı} şiddeti, 
özellikle şehir içi gençliğe yöneltilen şid
deti, uyandıran aydınlardır. Ve onlar, 
kafası karışmış ve kaygılı seçmenler için, 
yem olarak yabancıları ve ilk olarak 
Arap işçileri ve onların ailelerini göste
ren, barış dolu ve adaletli bir sivil top
lum kurmaktan aciz hükümetlerdir. Her 
zamanki gibi, ihtiyaç duyduğu kanaati 
biçimlendiren fikir (ne kadar suçlu ol
duğu bakılmaksızın) iktidara takaddüm 
eder. Aydın (ne kadar dehşet verici ol
duğuna bakılmaksızın) takipçilerini inşa 
eden bakana takaddüm eder.

Bilgilendirmek yerine yanlış yönlen
diren kitaplar, ne kadar tek kullanımlık 
oldukları önemli değil, propagandadan 
önce ulaşır. Ve yazı yazma sürecindeki 
otuz yıllık azimli çaba, hakaret ve cahil 
seçim rekabeti, kederli mükafatlarını 
seçmen sürüsündeki gibi yorgun zihin
lerde bulur.

İktidara gelenlerin öncelikle ekono
mik oligarşinin çıkarlarına hizmet ettik
leri olgusunu şüphe altında bırakacak 
şekilde, güvenlik ve "göçmen sorunla
rıyla" ilgili temalar üzerinden rekabet 
eden bu hükümetler silsilesine yazıklar 
olsun! İslami tehdit ve "değerlerin" yı
kılmasına dair bir lakırdı tabakasıyla bir
likte komünist hipotezin geçici 
tutulması üzerinden, insanların içindeki 
sol boşluğun üzerini sabırla kapatan 
neo-ırkçı ve kaba milliyetçi aydınlara ya
zıklar olsun!

İşte tam da onlar, azmış faşizmin 
yükselişinin zihinsel gelişimini sürekli 
teşvik etmiş olanlar, bu yükselen faşiz
min şu anda hesabını vermek zorunda 
olanlardır!

Dipnotlar:
[1]. Fransa siyasetinin aşırı sağ kanadındaki 

isim. Ulusal Cephe'nin cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin ilk oylamasında %18 oy alan 
adayı. Çev.notu

[2]. Avrupa Birliğini için oluşturulması hedef
lenmiş birleşik bir anayasa. Halkoylamasına 
sunulan kimi Avrupa Birliği ülkelerinde red
dedilmesi dolayısıyla uygulanmaya koyula- 
madı. Yasanın bütün ülkelerden 'evet' oyu 
alması gerekiyordu. Hollanda'dan ve Fran
sa'dan 2005 yılında halkoylamasından 
'hayır' cevabı çıkti. Fransa'da anayasayı 
fazla neo-liberal bulan ve ekonomik yakla
şımda Avrupa'yı NATO hegemonyasına 
bağlayacağına inanan Komünist Parti, Yeni 
Antikapitalist Parti, Troçkist İşçi Partisi, Ye
şillerin bir kısmı ve sosyal demokratların bir 
kısmı hayır oyu vermişti. Bunun üzerine Fin
landiya, Slovakya ve Almanya kısmen ta
mamlamış oldukları oylama sürecini iptal 
effiler. Bu sürecin olumsuz sonuçlanmasın
dan sonra 2007 Avrupa Zirvesinde, bu ana
yasanın yerine başka bir anayasa 
düzenlemek için görüşme kararı alındı. So
nunda Lizbon Anlaşması imzalandı ancak 
diğer anayasa gibi halkoylamasına sunulan 
anayasa, bu sefer İrlanda'da 'hayır' oyu aldı 
ve dolayısıyla yürürlüğe giremedi. Böylece 
yeniden beklemeye alındı. Çev.notu

[3]. Fransa'da basılan Marksist düşünce der
gisi. Çev. notu

[4]. "Halk, Kriz ve Politika"

[5]. Fransızca, meteques: pis yabancılar anla
mında. Köken olarak Yunancadan türer, İn
gilizce metic terimine karşılık gelir. Yunan 
şehir devletinde (polis) vatandaşlık hakla
rına sahip olmayan ve bulunduğu şehir dev
letinde yaşamak için vergi veren yabancı 
şehir sakini için kullanılır. Bir süreliğine 
başka şehre gelmiş olanları ifade eder. 
Fransızca çevirisi olan meteque (pis ya
bancı) modern anlamıyla aşağılayıcı bir 
anlam almıştir. Charles Maurras'un çalış
masındaki gibi Akdenizli göçmenlere karşı 
uygulanan bir kullanım halini almıştir. Ati
na'yı ve Paris'i karşılaştiran Nicole Loraux'a 
göre, Atinalı bir metic (yabancı) olmak 
1990'lı yıllarda Fransa'da bir göçmen ol
maktan muhtemelen daha iyidir.

*[Alain Badiou'nun 5 Mayıs 2012 tarihli Le 
Monde'de Fransızca yayımlanmış olan "Ay
dınların Irkçılığı” makalesinin İngilizce çevi
risinden Sevgi Doğan tarafından 
Sendika.Org için çevrilmiştir. 23 Mayıs 2012 
-] Alain Badiou: Fransız düşünür, yazar, 
oyun yazarı.
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Abtracts in English

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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