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Özet

Bu makalede Türkiye Cumhuriyeti ile Yeni Bağımsız Türk Cumhuriyetleri arasında ilişkiler konusunda bilgi verilmektedir. A zer
baycan'ın ve M erkezi Asya Cum huriyetlerinin bağım sızlıklarını elde etm elerinin ardından, rom antikliğin getirdiği olum suz
luklar her iki tarafın da dış politikalarında hayal kırıklığına yol açmıştır. D evletler arasındaki ilişkiler daha sonra değişikliğe 
uğrayarak, özellikle de ekonom ik projeler çerçevesinde daha gerçekçi bir temel üzerinde kurulm a yoluna girmiştir. Bunun dı
şında, ilişkilerin geleceğine yönelik olarak bazı teklifler sunulmaktadır.

g i r i ş

1991 yılında Sovyetler Birliği'nin 
dağılmasının üzerinden çok geçme
den 15 yeni cumhuriyet dünya harita
sında kendi yerini almıştır. irili ufaklı 
bu devletler arasında Türkiye ile din, 
dil ve kültür ortaklığı taşıyan beş cum
huriyeti olan Azerbaycan, Kazakistan, 
Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgı
zistan yer alıyordu. Karşılıklı ilişkile
rinin başlangıcından beri, bu ülkelerin 
birbirlerine karşı doğal olarak hisset
tikleri duygusal yakınlık, ülkelerin bir
birlerini tanımalarına ve aralarında 
güçlü bağların oluşmasına yardımcı 
olmuştur. Fakat söz konusu dönemde 
devletler arasındaki duygusal ilişkile
rin somut projelerle pekiştirilmemiş 
olması ve ortaya çıkan yanlış algıla
malar, bir hayal kırıklığına yol açmış
tır. Uluslararası sistemde, devletlerin 
arasında duygusallığın yerinin olma
dığı ve karşılıklı olarak somut, faydalı 
ilişkilerin geliştirilmesinin gerekli ol
duğu gerçeği, Türk Cumhuriyetleri ör
neğinde bir kez daha ortaya çıkmıştır. 
Nitekim hem Türkiye hem de yeni 
Türk Cumhuriyetleri tarafından, kar
şılıklı ilişkilerin yeniden gözden geçi
rilmeye ihtiyaç duyulması bunun en 
belirgin örneğidir. Bu konuda, devlet
ler, aralarında yeni ilişkiler geliştirme
nin yollarını aramaktadırlar. Bu yönde 
söylemler değiştirilmiş ve ilişkiler 
somut projelere dönüştürülmeye baş
lamıştır.

ilk devrin yaşanılan hayal kırıklık
ları, bu ülkeler arasında daha sıkı iliş
kilerin olması gerektiği görüşünü 
ortadan kaldırmamıştır. Sadece bu iliş
kilere yeni bir şekil verilmesin gerçe

ğini ortaya koymuştur. Yapılan bu 
araştırmada, devletler arasında ilişki
lerin gelişim süreci ve bu sürecin ge
liştirilmesine yönelik bazı teklifler 
üzerinde yorumlar yapılmaktadır.

1. BÖLGE VE YENİ 
BAĞIM SIZ TÜRK  
CUM HURİYETLERİ 
KONUSUNDA BAZI 
TEM EL BİLGİLER

1991 yılında Sovyetler Birliği'nin 
dağılmasından sonra ortaya çıkan ve 
etnik açıdan esasen Türk olan Azer
baycan, Kazakistan, Kırgızistan, Öz
bekistan ve Türkmenistan Cumhu
riyetleri, federasyonu oluşturan on beş 
devletten olup güney kanadını oluş
turmaktadırlar. Azerbaycan dışında 
esasen Orta Asya coğrafyasında yer 
alan bu devletlerin, ortak sınırlara 
sahip olmalarından dolayı coğrafi açı
dan homojen bir yapı oluşturduklarını 
söylemek mümkündür. Azerbaycan 
ise, Ka&asya bölgesinde yer almakta 
olup arada doğal bir set oluşturan 
Hazar Denizi ile bu Cumhuriyetlerden 
ayrılmaktadır. Orta Asya Türk devlet
leri Tacikistan'la birlikte 4 milyon 
km2'lik bir araziyi kapsamakta ve top
lam 55 milyonluk nüfusa sahiptir. Ba
tıda Hazar Denizi ile sınırlanan bu 
bölge, Doğu'da Cangar Alatau-Tyan- 
Şan sıradağları ile ayrılmaktadır. 
Bölge Güneyden Horaan dağları ve 
Amudarya, Pyanc ve Amrek ırmakları 
ile çevrelenmekte, Kuzey tarafından 
ise Rusya Federasyonu ile sınır kom- 
şusudur.1

Bölge ülkeleri 4 Ocak 1993'de ger

çekleştirdikleri toplantıda Kazakistan 
hariç, sadece dört devleti içeren “Orta 
Asya" tanımının yerine, siyasi anlam 
içeren “Merkezi Asya" terimini kul
lanmaya karar vermişler. Bu terim, 
bölgede yerleşen her beş devleti de 
yani Kazakistan, Özbekistan, Tacikis
tan, Türkmenistan ve Kırgızistan'ı 
içermektedir.2 Bu karar esasında böl
genin siyasi açıdan tanımlanmasına 
önem vermektedir. Ancak Tacikistan 
Türkçe konuşan bir devlet olmadığın
dan dolayı, diğer devletleri tanımla
mak için Merkezi Asya Türk 
Cumhuriyetleri tanımını kullanmanın 
daha doğru olacağı kanaatindeyim.

Bölgedeki Türk cumhuriyetlerin
den Kazakistan en büyüğüdür. Yüzöl
çümü 2.717.300 km2 olan bu ülkede 
sadece 17.500.000 kişi yaşamaktadır. 
Bununla birlikte, Kazakistan nüfusu
nun sadece % 46'sı kazak olup bunun 
dışında kalan % 34.7 oranında Rus nü
fusu bulunmaktadır. Nüfusun kalan 
kısmını diğer etnik gruplar ve millet
ler oluşturmaktadır.3 Bağımsızlığını 16 
Aralık 1991'de ilan eden Kazakistan, 
jeopolitik sebeplerden dolayı başken
tini Çin sınırına yakınındaki Alma- 
tı'dan alarak daha çok sılav nüfusun 
yaşadığı ülkenin kuzeyindeki Asta- 
na'ya taşımıştır. Bu şekilde Kazakis
tan, arazinin büyük ve kazak nüfusun 
az olmasından kaynaklanabilecek iç 
dış kaynaklı güvenlik sorunlarına 
karşı belli bir denge oluşturmaya ça
lışmıştır.

Bölgenin bir diğer devleti Türkme
nistan, bağımsızlığını 27 Ekim 1991'de 
ilan ederek, çok geçmeden sürekli ta
rafsızlık statüsünü ilan etmiştir. Baş-
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kenti Aşkabat olan bu devletin toplam 
yüzölçümü, 488.100 km2'dir. Türkme
nistan, Merkezi Asya devletleri ara
sında yüzölçümü bakımından ikinci 
büyük devlettir. Bununla birlikte, ül
kenin toplam nüfusu sadece 4 buçuk 
milyon olup Türkmenler bunun 
% 77'sini oluşturmaktadır.

Bölgenin yüzölçümü ve homojen 
nüfus bakımından üçüncü büyük 
Türk Cumhuriyeti Özbekistan'dır. 
Yüzölçümü 447.400 km2 olan Özbekis
tan'ın nüfusu 24 milyondan fazladır. 
Nüfusun % 78'ni Özbekler oluştur
maktadır. Toplam nüfusun Tacikis
tan'da % 25'ni, Türkmenistan'da 
% 9.2'ni, Kazakistan'da % 2.3'nü ve 
Kırgızistan'da % 12.9'nu Özbeklerin 
oluşturduğunu dikkate aldığımızda, 
Merkezi Asya bölgesinde en kalabalık 
nüfusu Özbeklerin oluşturduğunu 
söylemek mümkündür.4 Komşu Mer
kezi Asya ve Afganistan'da önemli sa
yıda Özbek nüfusunun yaşaması, 
Özbekistan'da bu ülkelere yönelik 
belli bir etki aracına sahip olmasına 
imkan verir. Nitekim, bölgenin tüm 
ülkeleri bu tür etki olasılığını kabul et
mekte, hatta hissetmektedir. Başkenti 
Taşkent'te yerleşen Özbekistan, kendi 
bağımsızlığını 16 Aralık 1991'de ilan 
etmiştir.

Bölgenin en küçük ve dış etkilere 
açık Türk cumhuriyeti Kırgızistan'dır. 
Bağımsızlığını 31 Ağustos 1991'de ilan 
etmiş olan bu devletin yüzölçümü, 
198.500 km2'dir. Kırgızistan'ın toplu 
nüfusu 4 buçuk milyondan fazla olsa 
da, bunun yalnız % 52.4'ünü Kırgızlar 
oluşturmaktadırlar. Ülkenin başkenti 
Bişkek'tir.5

Merkezi Asya bölgesinden ayrı bu
lunan Azerbaycan'a gelince, bu ülke
nin Kuzey-doğu kısmı Ka&as 
sıradağları ile çevrili olup, doğusunda 
ise Hazar denizine çıkan Apşeron ya
rımadası bulunmaktadır. Güney-doğu 
kısmında Küçük Ka&as sıradağları, 
güney-doğusunda ise Talış dağları, 
Hazar denizi ve Lenkeran ovası bu
lunmaktadır.6 Başkenti Hazar kıyı
sında bulunan Bakü olan 
Azerbaycan'ın toplam nüfusu 
8.300.000'den fazladır. Bununla bir
likte Azerbaycan, yeni bağımsızlığını 
kazanmış Türk Cumhuriyetleri ara
sında yüzölçümü bakımından en 
küçük olanıdır. Ülkenin toplam yüz

ölçümü 866.000 km2 dir. Azerbaycan 
kendi bağımsızlığını 18 Ekim 1991'de 
ilan etmiştir.7 Ka&asya bölgenin tek 
Türk devleti olan Azerbaycan, bölge
nin diğer devletleri olan Gürcistan ve 
Ermenistan'la birlikte Avrupa coğraf
yasına dahil edilmiş ve Avrupa'da bu
lunan kurumlara aktif bir entegrasyon 
sürecine girmiştir.

2. BAĞIMSIZLIKTAN  
SONRA İLK YILLAR: 
İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ, 
HAYALLER VE 
BEKLENTİLER

90'lı yılların evvelinde Avrasya 
coğrafyasında baş gösteren değişiklik
ler Türkiye'ye yeni bir jeopolitik görev 
yüklemiştir. Bir yandan Balkanlar ile 
tarihi bağının olması, diğer yandan 
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından 
sonra din, dil ve kültürel açıdan ken
disine yakın yeni devletlerin ortaya 
çıkması, Türkiye'nin bölgesel güç 
olma olasılığı ortaya çıkarmış ve bu 
doğrultuda ona bazı görevler yükle
miştir. Diğer taraftan yeni bağımsız 
devletler de Türkiye'nin bu görevi üst
lenmesini beklemişlerdir. Ortaya çıkan 
gelişmelere Türkiye hazırlıksız yaka
lanmıştır; Türkiye bölgeye yönelik her 
hangi bir plan ve bu plan çerçevesinde 
geliştirilecek stratejiler sunamamıştır. 
İlk yıllarda Türkiye, konumundan do
layı öneminin artmasının sarhoşlu
ğuna kapılmıştır. Yer yer zikredilen 
“Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar" ve 
“21. Yüzyıl Türk Yuzyılı olacak" gibi 
sloganlar ilk dönemde duygusallığa 
yol açmış ve Avrasya'daki gelişmele
rin getirisi konusunda kafalarda ro
mantik hayallerin oluşmasına neden 
olmuştur. Her şeye rağmen Türkiye ta
rafından yeni oluşmuş Türk Cumhu
riyetlere yönelik bazı somut adımlar 
atılmaya başlanılmıştır.

Sovyetler Birliği'nin dağılma sü
reci kesinlik kazanınca Türkiye bu ül
kelerin kaderinde aktif bir rol 
oynamaya karar vererek, bu ülkelerin 
bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuş
tur. Azerbaycan parlamentosu 29 
Ekim 1991'de bütün dünya ülkelerine 
kendi bağımsızlığının tanınması için 
müracaat etmiştir. Dönemin başba
kanı 3-4 Kasım'da Ankara'ya uğraya
rak, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la

görüşerek, Azerbaycan'ın bağımsızlı
ğını tanıması gereken ilk devletin Tür
kiye'nin olması gerektiğini ifade 
etmiştir. Nitekim Türkiye, 9 Kasım 
1991'de bu ülkenin bağımsızlığını ta
nımıştır. Fakat, Türkiye yine de Türk 
cumhuriyetlerin bağımsız olması ihti
maline henüz hazır değildi. Bu daha 
ileride de kendini gösterecektir. Nite
kim, 9 Aralık'ta Ankara'yı ziyaret eden 
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sapar 
Murat Niyazov, ülkesinin bağımsızlı
ğını tanımasını istemesine rağmen, 
Türkiye buna yanaşmamış ve Türk
menistan'da sadece konsolosluk aç
maya karar vermekle yetinmiştir.

Diğer taraftan Sovyetler Birliği'nin 
kurucu devletleri olan Rusya Federas
yonu, Ukrayna ve Beyaz Rusya 8 Ara
lık 1991'de Minsk'te bir araya gelerek, 
Sovyetler Birliği'nin fiilen sona erdi
ğini ilan etmişlerdir. Bunun üzerine 
Türkiye, Sovyetler Birliği'nin dağılışı
nın resmen ilan edilmesinden önce 
yeni Türk Cumhuriyetleri dahil tüm 
yeni bağımsız devletleri tanımıştır.8

Yeni devletlerin bağımsızlık süre
cindeki gelişimlerinin izleyeceği yol 
hem kendileri, hem de diğer devletler 
için önem taşıyordu. Türk Cumhuri
yetleri, totaliter bir rejimden yeni çık
mışlar ve Avrupa'dan uzakta, kökten 
dinci rejimler tarafından yönetilen 
devletlerle kuşatılmış durumdaydılar. 
Müslüman devletler olmaları nede
niyle Türk cumhuriyetlerinin, İran 
veya benzeri rejimlerin veya Afganis
tan gibi istikrarsız devletlerden bu 
bölgeye sızacak radikal İslam örgütle
rinin etkisi altına düşme olasılığı 
vardı. Nitekim, komşu Tacikistan'da 
ve zaman zaman Özbekistan'da geli
şen olaylar bu tedirginliğin doğru ol
duğunu gösteriyordu. Bu yüzden, Batı 
devletleri ve Türk cumhuriyetlerinin 
yöneticileri, Türkiye'yi bu cumhuri
yetlerin gelişimi için model ülke ola
rak görmek istiyorlardı. Türkiye'nin 
laik Müslüman bir devlet olması ve 
Batı ile tam entegrasyon sürecinde bu
lunması, bu ülkeler için cazip bir 
model teşkil etmekteydi. Nitekim, böl
gedeki devletlerin yöneticileri Türk 
modelinin kabulüne ilk başta çok is
tekli gözüküyorlardı. Örneğin, Kırgı
zistan

Cumhurbaşkanı Askar Akayev 
Türkiye'yi, bütün Türklere yol göste
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ren bir sabah yıldızına benzetmişti. 
Özbekistan Cumhurbaşkanı islam Ka- 
rimov Türkiye'yi ziyareti sırasında, 
Türkiye'nin kendilerine örnek oldu
ğunu ve ken-di devletlerini bu örnek 
çerçevesinde oluşturacaklarını beyan 
etmiştir.9

Diğer taraftan Sovyetler Birliği'nin 
dağılmasından sonra bölgede oluşan 
boşluğu doldurmak isteyen ülkeler
den birisi de Türkiye idi. Dönemin 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Türki
ye'nin bu ülkelerde yapması gereken
leri şu şekilde ifade etmiştir: “Geçmiş 
Sovyetler Birliği'ndeki Orta Asya dev
letlerin esas amacı Türkiye'yi devlet 
kuruluşunda örnek almaktır. Kuşku
suz ki, Türkiye modelinin tüm devlet
ler tarafından takip edilmesi mümkün 
görülmemektedir. Bu yüzden bu mo
dele bazı değişiklikler getirilmelidir. 
Bunu yeni devletler kendileri karar
laştıracaklardır. Fakat, biz onlara 
kendi sistemlerini Türkiye modeline 
göre oluşturmalarında yardım edebi- 
liriz.10

Türkiye modeli yeni Türk Cumhu
riyetler için bazı nedenlerden dolayı 
cazip geliyordu:

Birincisi, Türkiye ile bu cumhuri
yetler arasında etnik, dil, din ve kültür 
yakınlığının olması.

ikincisi, Türkiye modeli laiklik 
üzerine kurulmuştur ve din siyasetten 
ve ekonomiden ayrılmıştır. Nitekim, 
bu konuda başarılı bir rejim oluştur
maya muvaffak olan Türkiye, son on 
yılda piyasa ekonomisine geçişte 
büyük başarılar elde etmiş ve Avrupa 
Birliği ile entegrasyon sürecine gir
miştir.

Diğer taraftan ABD ve diğer Batı 
devletleri Türkiye modelini önermiş
lerdir. Çünkü bu devletler, iran'ın et
kisinden çekiniyorlardı.

1992'de Sovyetler Birliği'nin dağıl
masından sonra ortaya çıkan yeni ba
ğımsız Türk cumhuriyetleri ile 
ilişkilerin oluşturulması amacıyla Tür
kiye'de TİKA (Türk İşbirliği ve Kal
kınma Ajansı) kurulmuştur. Bu 
kuruluş, Türk cumhuriyetlerine Tür
kiye tarafından yapılacak yardımların 
eşgüdüm sağlamayı amaçlamaktadır. 
Özellikle de bu devletlerde gerçekleş
tirilecek çeşitli programlara kredi

ayarlanması ile ilgilenmektedir. Genel 
olarak bu amaçla yaklaşık 1.2 milyar 
ABD doları ayarlanmıştır. Bunun dı
şında ülkeler arasında kültür birliği
nin geliştirilmesi ve yeni devletler için 
gereken kadroların hazırlanması ama
cıyla, maliyeti Türkiye tarafından kar
şılanmak üzere Türkiye'ye öğrenciler 
getirilmiştir. 1994 yılın başlarında Tür
kiye'ye bu devletlerden 12 bin öğrenci 
gelmiştir.11

Türkiye ile ilişkilerini teker teker 
ele aldığımızda Azerbaycan'ın, ba
ğımsızlığının ilk yıllarında Türki
ye'den Eximbank kanalı ile 250 milyon 
ABD Doları aldığını görüyoruz. Azer
baycan bu kredinin sadece % 40 kul
lanmış, kalan kısmını ise kredinin 
pahalılığı yüzünden kullanmamıştır. 
Bunun dışında 70'e yakın Türk şirketi 
buraya yaklaşık 1 milyar ABD Doları 
değerinde yatırım yapmıştır. Bunun 
dışında, Türk Üniversitelerinde eğitim 
almak üzere yaklaşık Azerbaycan'dan 
yaklaşık 3000 öğrenci Türkiye'ye gel
miştir.

Kazakistan, Eximbank kanalı ile 
Türkiye'den 200 milyon ABD Doları 
almıştır. Türkiye'den 158 Türk firma-sı 
bu ülkede çalışmaya başlamıştır. Tür
kiye'ye eğitim için 1175 Kazak öğren
cisi gelmiştir.

Kırgızistan ile ilişkilere gelince, ilk 
yıllarda Türkiye bu devlete 75 milyon 
ABD Doları değerinde kredi vermiş ve 
50 milyon ABD Doları değerinde bir 
yardım yapmıştır. Bu sayede, bu ül
keye en büyük yardımı yapan ülke 
statüsünü almıştır. Türk işadamları çe
şitli alanlarda 108 milyon Dolarlık ya
tırım yapmışlardır. Bunun dışında 
600'e yakın Kırgız öğrencisi eğitim 
almak için Türkiye'ye gelmiştir.

Özbekistan bağımsızlığını ilan et
tikten sonra, Türkiye'den 250 milyon 
ABD Doları kredi almış, bunun dı
şında Türk işadamları bu ülkede yak
laşık 700 milyon Dolarlık yatırım 
gerçekleştirmişlerdir. Bu ülkeden 
2000'e yakın öğrenci eğitim için Türki
ye'ye gelmiştir.

Türkmenistan'a açılan 91 milyon 
ABD Doları değerindeki kredi tü
müyle kullanılmış, bunun dışında 
Türk işadamları bu ülkede 1477 mil
yon ABD Doları tutarında yatırım yap
mışlardır. O dönem bu devletten,

eğitim almak için 2300'den fazla öğ
renci Türkiye'ye gelmiştir.12

1992'de Türkiye'nin, Türk Cumhu
riyetleri ile ilişkilerin geliştirilmesinde 
attığı bir diğer addım ise, Türkçe ko
nuşan Ülkelerin Devlet Başkanları Zir- 
vesi'ni gerçekleştirmek olmuştur. İlki 
Ankara'da gerçekleşen zirveye, Türki
ye'nin Devlet Başkanı yanında Azer
baycan, Kazakistan, Özbekistan, 
Türkmenistan ve Kırgızistan Devlet 
Başkanları katılmıştır. Zirve, ülkeler 
arasında bu konuda kendi aralarında 
danışmanın yeterince gerçekleşmedi
ğini ortaya koymuştur. Türk yetkilileri 
Zirve sonucunda Siyasi Bildirge, İkti
sadi Bildirge ve Basın Bildirisinin im
zalanmasını amaçlıyorlardı. Fakat, 
Özal'ın daha açılış konuşmasında 
devletler arasında daha sıkı ilişkilerin 
oluşturulması ve bunun doğrultu
sunda bir Türk Ortak Pazarının ve 
Türk Kalkınma ve Yatırım Bankasının 
kurulmasının gerektiği teklifi Azer
baycan Cumhurbaşkanı Elçibey hariç, 
kimseden destek görmemiştir. Bu gibi 
sloganların üçüncü devletleri ve esa
sen de Rusya'yı rahatsız edeceğini dü
şünen Türk Cumhuriyetlerinin 
liderleri, bu gibi beyanlar karşısında 
ürkmüşlerdir. Sonuçta ilk Zirve sadece 
tek bir belgenin imzalanması ile sona
erdi.13

3. HAYAL KIRIKLIKLARI: 
ROM ANTİZM İN SONU  
VE İLİŞKİLERİN  
GERÇEKLİK TABANI ÜZE
RİNDE YENİDEN OLUŞ
TURULM ASI

Yıllar geçtikçe ülkeler arasındaki 
duygusal heyecan karşılıklı bekleyiş
lerin gerçekleşmemesi ile erimeye baş
lamıştı. Doğu bloğunun dağılma
sından sonra oluşan yeni duruma ha
zırlıksız yakalanan Türkiye, kendisin
den beklenen rolü, ister kaynakların 
yetersizliğinden, ister durumu doğru 
değerlendirilmemesinden, yer yer de 
isteksiz olduğundan, oynamaya başa
rısız olmuştur. İlk döneminde Rus
ya'dan boşalan bir etki alanının kendi 
tarafından kolaylıkla doldurabileceği 
ve burada kolayca “yeni bir ağabey" 
rolünü üstlenebileceği inancı kısa dö
nemde dağılmıştı. Yeni oluşmuş ülke
ler, Türkiye'den “ağabeylik rolünü"
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üstlenmesini değil bir yol gösterici ol
masını ve ilişkilerin hiyearşik mecrada 
yok, aynı seviyede gelişeceğini bekle
mekteydiler. Hatta, Türk Cumhuriyet
leri Türkiye ile ilişkilerin bu şekilde 
gelişmesine rıza gösterecek durumda 
olsalar bile, Türkiye kendisi bunu sür
dürmeye ayıracak kaynaktan ve istek
ten yoksun idi. Bunun en çarpıcı 
örneği, 1992 yılında Azerbaycan'a ik
tidara gelen ve iç ve dış politika önce
liklerini tümüyle Türkiye yönünde 
geliştiren Elçibey yönetimi, bu ülke
den herhangi bir desteği görmeyince 
sadece bir sene ayakta kalabilmiştir. 
Elçibey döneminde Rusya, Karabağ 
çatışmasında Ermenileri desteklemiş
tir ve bunun sonucunda Azerbaycan 
topraklarının % 20'ni kaybetmiştir. Bir 
diğer çarpıcı örnek ise, 1993'te Türkiye 
ile Hazar Denizi havzasında çıkarıla
cak petrolü Avrupa pazarlarına taşı
yacak petrol boru hattının bu ülke 
üzerinden taşınacağı konusunda yap
tığı anlaşmanın hemen ardından 
darbe ile devrilmiştir.14 Darbenin ar
kasında Rusya duruyordu ve bu dar
benin karşılığında Türkiye tarafından 
her hangi bir adım atılmamıştır. Ger
çekte ise bunu yapacak ne hazırlığı, ne 
de imkanı var idi.

Türkiye tarafından somut adım
larla pekiştirilmeyen beyanlar, bölge
deki üçüncü devletleri de rahatsız 
etmeye başlamıştır. Türkiye, Azerbay
can, Kazakistan, Özbekistan ve Türk
menistan'dan Avrupa pazarlarına 
ulaştırılacak petrol ve doğal gaz boru 
hatlarının kendi toprakları üzerinden 
geçirilmesi konusunda garantiler elde 
etmek istiyordu. Bu ise bölgedeki eko
nomik ve siyasi etkisini sürdürmek 
için tüm boru hatlarının kendi toprak
larından geçmesini isteyen Rusya'nın 
tepkisini doğurmuştur.15 Bundan ise 
en büyük darbeyi, Türkiye ile Merkezi 
Asya arasında tek doğal köprü rolünü 
oynayan Azerbaycan al-mıştır. Daha 
önce de ifade ettiğimiz gibi, Rusya ta
rafından açıkça desteklenen Ermenis
tan, Karabağ'da tüm cephelerde aktif 
bir hücuma geçmiş ve çok geçmeden 
Azerbaycan yönetimi daha da zor 
durum ile karşı karşıya gelmemek için 
Türkiye'den beklenen desteği görme
yince, ülkedeki siyasi, ekonomik ve as
keri kaosun giderek artmasının 
karşısında istifa etmek zorunda kal

mıştır.

Turgut Özal tarafından öne sürü
len Ortak Pazar ve buna benzer ulus 
üstü mekanizmaların kurulması tüm 
liderlerin tepkisine yol açmıştır. Özbe
kistan Cumhurbaşkanı Kerimov bu 
tür girişimlere karşı olduğunu açıkça 
ilan etmiştir. Kazakistan Cumhurbaş
kanı Nazarbayev ise, ülkesindeki 
önemli Rus nüfusunun olduğunu göz 
önünde bulundurarak, dinsel ya da 
etnik temele dayanan herhangi bir ya
pının oluşturulmasına atıfta bulunan 
her tür bildiriyi veto edeceğini açıkça 
göstermiştir.16

Büyük beklenti ile gerçekleşen ilk 
Türkçe Konuşan Ülkelerin Devlet Baş- 
kanların Zirvenin ardından toplanan 
diğer Zirveler oldukça sönük geçmiş
lerdir. Sonraki Zirvelere Rusya'nın 
gösterdiği tepki nedeniyle isteksiz ka
tılan Merkezi Asya Devlet Başkanları- 
nın çoğu, son zirveye yetkili 
temsilciler aracılığıyla katılmışlardır. 
Katılan devletlerin resmi toplantılarda 
Rus dilini kullanmaları Zirveye “Rus 
Dilli Türkçe Konuşan Ülkelerin Devlet 
Başkanları Zirvesi" isminin takılma
sına neden olmuştur. Belli bir getiri or
taya koymakta başarısız olan bu 
zirveler beli bir zamandan sonra artık 
gerçekleştirilememiştir. Bu zirvelerin 
yılda sadece bir kere toplanılması bile 
bazı güçleri rahatsız etmeye yetmiştir 
ve sonuç itibariyle Türk Cumhuriyet
leri arasında güç birliği ve ortak hare
ket etme hususlarında yeterli bir 
zemin oluşturulamamıştır. Türki
ye'nin bu Cumhuriyetleri ile bir arada 
bulunduğu bir başka uluslararası ör
gütü olan ECO ise, buraya üye bir 
diğer devlet olan İran'ın tesiri ile Türk 
Cumhuriyetleri arasında ekonomik 
bazda aktif bir mekanizmaya dönüşe- 
memiştir.17

İlk devrin bir diğer teşebbüsü sa
yılabilecek Türk Cumhuriyetlere Tür
kiye'nin Devlet Modelinin önerilmesi 
teşebbüsü de olumlu bir netice ile so
nuçlanmadı. Batı tarafından da des
teklenen ve Türkiye tarafından, 
bölgedeki hakikatleri gereken sevi
yede ölçmeden benimsenen bu çaba, 
en temel bir alternatif gibi görülmekte 
idi. Hatta, Demirel, 1992'da bölgeyi 
dolaşırken Kazak ve Kırgız yetkililere 
kendi uygulama üzere anayasa tasarı
ları önermiştir. Kendi ülkesinde temel

haklar ile demokrasi konusunda yaşa
yan Türkiye'nin bu teklifini herhangi 
bir devletin kabul edilmesi beklene
mezdi. Zaten, hiyerarşik bir ilişki dü
zenini sergileyen bu tür tavır bölge 
liderlerini iyice rahatsız etmiştir. Dev
letlerin sosyo-ekonomik durumunun 
doğru değerlendirilmemesinden kay
naklanan bu tür girişimler, yeni ku
rulmuş devletlerin Türkiye'yi bir 
gelişim modeli olarak görmekten 
uzaklaştırmıştır. Nitekim 1994'ten iti
baren Türkiye'de yaşanan siyasi ve 
ekonomik krizler bu ülkelerin kararla
rının doğrululuğunu ispatlıyordu. 
Zaman geçtikçe bu devletlerde, geli
şim sürecinde Batı değerleri ve bu de
ğerleri temsil eden ülkelerle doğrudan 
ilişki kurulması ve bu değerlerin ka
bulünde mümkünse seçici olunması 
gerektiği fikri hâkim olmuştur.

Bütün bu gelişmelerin getirdiği acı 
tecrübelerin neticesinde, devletler ara
sındaki ilişkilerin romantik ve hayali 
amaçlar doğrultusunda değil, karşı
lıklı çıkarlar üzerinde kurulması ge
rektiği sonucu ortaya çıkmıştır ki. 
Gerçekte, mevcut kaynaklar ve olası
lıklar iyi hesaplanarak üçüncü devlet
leri rahatsız etmeyecek şekilde ilişkiler 
düzenlenmeli idi. Nitekim Türkiye'nin 
bölge ülkelerine yönelik siyaseti daha 
gerçekçi şekil almaya başlamıştır. Aynı 
şekilde, Türk Cumhuriyetlerinin de 
Türkiye'den beklentileri daha gerçekçi 
olmaya başlamıştır.

Türkiye tarafından bu devletlere 
yönelik bazı projeleri gerçekleştirmek 
amacıyla kurulan TİKA, ilk başta 
Türkçülük eğilimi taşısa da, 90'lı yılla
rın ikinci yarısından itibaren Avrasya 
kavramı ile örtüşmüş, daha sonra da 
Avrasya kavramının resmi politikaya 
girmesiyle ciddi bir dönüşüm geçir
miştir. Daha önce resmi politikanın 
dışa açılımında itici bir güç olmasına 
rağmen Türkçülük, gerçekte yeni po
litikalar üretemiyor ve bu politikaları 
bölgesel koşullara uyumlaştırma es
nekliğini gösteremiyordu, bilakis en
gelleyici etkiler oluşturuyordu.18

Avrasya kavramı, duygusal nite
likteki “Adriyatik'ten Çin Şeddi'ne" 
benzetmesiyle kısıtlı değildir. Bu kav
ram, Pantürkizm anlayışından uzakla
şarak, Türk dilini tümüyle meşru 
bölgesel ekonomik, siyasal, kültürel 
bir araç ha-line getirmektedir ve ra
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hatsızlık getirmemektedir.19

Ülkeler arasındaki ilişkilerin geli
şimi, kuşkusuz ki ekonomik ilişkiler 
çerçevesinde mümkün görülmektedir. 
Burada en başta yapılması gereken iş 
ülkeler arasında ticari ilişkileri geliş
tirmektir. Ülkeler arasındaki doğru
dan ticari ilişkiler bu ülkelerin 
bağımsızlıklarını ilan etmelerinden 
sonra gelişmiştir. Nitekim Türkiye'nin 
Türk Cumhuriyetlerine 1992-2000 yıl
ları arasındaki ihracatı ve ithalatı aşa
ğıdaki iki tabloda gösterildiği gibi 
gelişmiştir:

Rakamlardan görüldüğü gibi Tür
kiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında 
dış ticaret henüz istenilen seviyede de
ğildir. 2000 yılında Türkiye'nin bu 
devletlere yaptığı toplam ihracat 600 
milyon ABD Dolarını bile aşamamış, 
ithalatı ise 600 milyon ABD Dolardan 
biraz fazla gerçekleşmiştir. Ülkelerin 
arasında dış ticaretin bu kadar düşük 
olmasının elbette ki diğer alandaki iliş

kileri de etkilememesi mümkün değil
dir. Oysaki devletler arasında ticari 
ilişkilerin geliştirilmesi için yeterince 
kapasite bulunmaktadır. Örneğin, yıl
dan yıla büyüyen Türkiye ekonomisi 
Hazar Havzasında bulunan alternatif 
enerji kaynaklarına ilgi duymaktadır. 
Diğer taraftan Türkiye'nin ürettiği bir
çok mal ve hizmette bu ülkelerde ko
laylıkla pazar bulabilirler. Ülkeler 
arasında ticaretin gelişme
mesinin en önemli sebebi, ticari yolla
rın yeterince gelişmemiş olmasından 
ve ülkeler arasında geçit rejiminin be- 
lirlenmemesinden kaynaklanmakta-

dır. Oysaki Türk Cumhuriyetlerinin 
bağımsızlıklarını elde etmelerinden 
sonra karşılaştıkları ve çözümünü 
bekleyen en önemli meselelerden biri 
de, ülkelerde bulunan zengin doğal 
kaynaklarının işletilerek bunların 
dünya pazarlarına taşıması için ge
rekli ulaşım altyapısını oluşturmaktır. 
Açık denizlere doğrudan bağlantısı ol
mayan bölge devletlerinin elde ettik

leri petrol ve doğal gazın Avrupa pa
zarlarına taşınması için gereken boru 
hatlarının döşenmesi için üç istikamet 
öne çıkmaktadır: Rusya üzerinden, 
İran üzerinden ve Gürcistan'la Tür
kiye üzerinden.

Rusya üzerinden taşımacılık müm
kün görünürse bile, bölge ülkeleri ve 
muhtemel müşteriler tüm taşımacılığı 
bu ülke üzerinden gerçekleştirmek is
tememektedirler. Çünkü Kuzey gü
zergâhı bu devletleri yeniden 
ekonomik açıdan Rusya'ya bağımlı 
hale sokacaktır. Diğer taraftan, Güney 
güzergâhı İran üzerinden istikrarsız 
Ortadoğu bölgesine entegre olunma
sına dolayısıyla oradaki sorunların bu 
bölgeye sıçraması riskini artıracaktır. 
Bunun dışında ABD'nin İran'a karşı 
sert tavrı muhtemel hatların buradan 
geçmesini imkânsız kılmaktadır.21

Türkiye için boru hatların kendi 
arazisinden geçirilmesi, bazı yeni Türk 
Cumhuriyetleri ile ilişkileri geliştir
menin yollarından biridir. Uluslararası 
ulaşım projelerinin gerçek
leştirilmesi suretiyle dış ticaretin artı
rılmasını sağlanacak olduğu gibi Tür
kiye üzerinden dünya pazarlarına yük 
taşımacılığını da artacaktır. Nitekim 
bu tür projeler ülkeler arasında siyasi 
ilişkilerin de gelişmesine yardım ede
cekti. İlişkilerin gelişmesini sağlayacak 
bölgede gerçekleştirilen projelere 
örnek olarak Bakü-Tiflis-Ceyhan pet
rol boru hattı projesini ve inşasına yeni 
başlanılan Bakü-Tiflis-Erzurum doğal- 
gaz boru hattını göstermek mümkün
dür.

3 milyar Dolara yakın bir maliyeti 
olan ve 1250 mil uzunluğundaki Bakü- 
Ceyhan hattı için Bechtel ve General 
Elektrik tarafından oluşturulan kon
sorsiyum bir inşa planı hazırlamıştır. 
Boru hattının çalışmalarında aktif bir 
rol üstlenen ve taşınacak petrolün en 
önemli doğal pazarlarından biri olarak 
nitelendirilen Türkiye, enerji yatırım
larında uluslararası sermayenin iste
diği hukuki düzenlemeleri 
gerçekleştirerek, boru hattının yapı
mını üstlenen firmaların itirazları 
önündeki engelleri kaldırmıştır.22 Boru 
hattını inşa eden şirketler şunlardır: 
SOCAR, BP, Unocal, Statoil, TPAO, 
ITOCHU, Delta Hess.23 Boru hattının 
yapımı bir yılı aşkın bir süredir devam 
etmekte olup, yakın bir zamanda faa

Tablo 1: Türkiye'nin Türk C um huriyetlerine 1992-2000 yılları arasındaki 
ihracatı

Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Özbekistan Türkmenistan Toplam

1992 94.02 13.72 1.81 36.62 7.28 153.45
1993 68.21 67.85 17.04 213.53 83.88 450.51
1994 132.12 106.58 14.85 131.80 84.15 450.51
1995 161.34 150.77 38.15 138.54 56.28 545.08
1996 239.22 163.32 47.08 229.85 127.12 806.59
1997 319.80 210.58 49.43 210.59 117.53 907.93
1998 327.16 214.30 41.51 156.18 95.81 834.96
1999 248.05 96.59 23.19 99.13 106.62 573.58
2000 239.73 116.14 20.28 82.12 119.45 567.72

Tablo 2: Türkiye'nin Türk Cum huriyetlerinden 1992-2000 yılları 
arasındaki ithalatı

Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Özbekistan Türkmenistan Toplam

1992 25.46 8.76 1.34 20.26 17.97 73.81
1993 33.93 43.74 3.47 31.93 76.89 189.96
1994 8.88 32.30 3.65 78.59 65.55 188.97
1995 21.77 86.63 5.51 61.52 111.82 287.25
1996 38.23 93.69 5.87 56.47 99.89 294.15
1997 58.17 164.90 7.45 94.61 72.60 397.73
1998 50.34 253.66 6.77 96.20 41.99 448.96
1999 44.00 295.91 2.77 47.47 67.02 457.17
2000 95.60 346.34 2.31 85.79 97.80 627.84

Rakamlar milyon ABD Doları olarak gösterilmiştir.20
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liyete geçecektir. Bu projenin Türkiye 
ile Türk Cumhuriyetleri arasında iliş
kilerin gelişmesine büyük rol oynaya
cağına inanılmaktadır ve belki de 
buna benzer diğer projelerin gerçek
leştirilmesine bir önayak olacaktır.

Türkiye ile Azerbaycan arasında 
ekonomik ilişkilerin gelişmesinde 
aktif bir rol oynayacak olan bu pro
jeye, bölgedeki diğer ülkelerin de ka
tılmasıyla gelecekte Türkiye ve Türk 
Cumhuriyetleri arasında bir entegras
yonun gerçekleşmesi sağlanabilir. Ör
neğin, Kazakistan'da bulunan büyük 
petrol kaynaklarının Bakü-Tiflis- 
Ceyhan vasıtasıyla taşınması isten
mektedir. Bunun için, Kazakistan 
petrolünü Hazar Denizin altından Ba- 
kü'ye oradan da Ceyhan'a taşıyacak 
olan Transhazar petrol boru hattının 
inşası düşünülmüştür. Bu hattın Ka
zakistan'dan Bakü'ye kadar olan 
uzunluğu 590 km olup, yaklaşık 4 mil
yar ABD Dolarına mal olacak ve yılda 
50 milyon varil petrol taşıyacaktır.24

Günümüzde Kazakistan'da üreti
len petrolün bir kısmı tankerlerle Ba- 
kü'ye getirilmekte ve buradan da 
demiryolu vasıtası ile Gürcistan'ın 
Poti limanına oradan ise dünya pazar
larına taşınmaktadır. Kazakistan pet
rolünün tankerlerle boğazlar üzerin
den geçtiğini düşünürsek, yıldan yıla 
bu ülkede artan petrol üretimi için al
ternatif yolların aranması kaçınılmaz 
olacaktır. Çünkü Kazakistan'ın üret
tiği petrolün büyük kısmı yıllık kap
asitesi 20 milyon ton olan Tengiz 
Novorossiysk boru hattı ile taşınmak- 
tadır.25 Novorossiysk limanı ise Kara
deniz sahilinde olup, buraya akıtılan 
petrol daha sonra tankerlerle yine de 
boğazlardan taşınmaktadır. Oysaki 
boğazlar üzerinden yapılan uluslar
arası taşımacılığın yıldan yıla artması 
İstanbul için büyük bir tehdit kayna
ğıdır. Yer yer genişliği 700 metreyi aş
mayan bu boğazlardan yılda 50.000'e 
yakın gemi geçmektedir. Hazar Deni- 
zi'nden gelecek petrolün buradan ta
şınması ciddi sorunlara yol açabilir.26 
Bu yüzden Kazakistan'da artan petrol 
üretimi için Avrupa istikametinde al
ternatif güzergâhlarının belirlenmesi 
zarureti doğacaktır. Bu hem, mevcut 
boru hattının kapasite darlığından, 
hem de Rusya'nın monopol taşıma 
kontrolünden kurtulmak açısından da

önemlidir.

4. TÜRKİYE İLE TÜRK 
CUMHURİYETLERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN 
GELİŞMESİNİ SAĞLAMAYA 
YÖNELİK OLARAK 
GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK 
BAZI GİRİŞİMLER

İlk yıllarda Türkiye ile Türk Cum
huriyetleri arasında idealist çıkışlar
dan dolayı yaşanan bazı olum
suzluklar ve hayal kırıklıklarını ke
nara bırakarak, ülkeler arasındaki iliş
kileri değerlendirecek olursak, 
Türkiye'nin Ka&asya ve Merkezi Asya 
devletleriyle ilişkilerin geliştirilmesi
nin, AB ve ABD ile ilişkiler açısından 
önemli rol oy-nadığını söyleyebiliriz. 
Türkiye, bu devletlerle ilişkilerini iyi 
belirlenmiş projeler doğrultusunda 
geliştirmeyi başarırsa, oluşturulacak 
ulaştırma şebekesi sayesinde Avrasya 
bölgesinin önemli bir transfer ülkesine 
dönüşebilir. Bu ise Türkiye'ye ister AB 
ile entegrasyon sürecinde, ister ise 
Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerinde 
yeni imkanlar sağlamaktadır.27

Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru 
hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz 
boru hattı projeleri bu tür projelerden
dir ve artık başarılı şekilde gerçekleş- 
tirilmektedirler. Her iki projenin 
başarılı olmasının nedeni, karşılıklı 
çıkar üzerinde kurulmuş olmalarıdır. 
Projelerin gerçekleştirilmesi büyük ya
tırımları gerekli kıldığı için bölge dev
letlerinin tek başına bu projeleri 
hayata geçirmeleri mümkün değildi. 
Bu yüzden, büyük yatırımcıların bu 
projelerin gerçekçi olduğuna inancı, 
projelerin gerçekleşmesine imkân ver
miştir.

Bu tür projelerin gerçekleştirilmesi 
amacıyla bölgeye yatırımları çekmek 
için başka olasılıklar da mevcuttur. 
Bunlardan bazılarını AB'nin bölgeye 
yönelik bazı projeleri çerçevesinde 
gerçekleştirmek mümkündür. Bunlar
dan biri AB tarafından bölgede ger
çekleştirilen TRACECA Programıdır.

Bu program, Mayıs 1993'te Brük
sel'de Beşi Merkezi Asya devleti ve 
üçü Ka&asya devletinin ulaştırma ve 
ti-caret bakanlarının bir araya geldik
leri konferansta şekillenmiştir. Bu kon

feransta Avrupa'dan batı-doğu istika
metinde Karadeniz üzerinden, Kaf
kasya'dan, Hazar Denizinden, 
Merkezi Asya'ya ve oradan da Uzak 
Doğu'ya kadar ulaştırma koridorunun 
geliştirilmesi amacıyla AB projesi tak
dim edilmiştir. TRACECA Projesinin 
amaçları, Avrupa ve Dünya pazarla
rına alternatif ulaştırma yollarını ge
liştirerek bölge devletlerinin siyasi ve 
ekonomik bağımsızlıklarını destekle
mek, devletler arasında işbirliğinin ge
lişmesini teşvik etmek, uluslararası 
mali kurumların ve özel yatırımcıların 
bu devletlere yatırım yapmalarını teş
vik etmek, söz konusu koridoru Trans- 
Avrupa Şebekesine bağlamak ve 
Kuzey'de var olan yollarla rekabet 
etmek ve Güney koridorlara bir alter
natif sunmaktır.28

TRACECA Koridoru AB, Kaf
kasya, Merkezi Asya ve Uzak Doğu 
arasında bütün dünya pazarlarıyla 
bağlantıları olan limanlar arasında en 
kısa, hızlı ve ucuz yol olarak kabul 
edilmektedir. Bu program çerçeve
sinde gerçekleştirilen projeler uluslar
arası kurumlardan büyük ilgi 
görmektedir. Örneğin, AİKB TRA- 
CECA Programı çerçevesinde liman
lar, demiryolları ve oto yollarla ilgili 
projelere yaklaşık 250 milyon ABD 
Doları, Dünya Bankası Ermenistan'a 
ve Gürcistan'a yeni yolların yapılması 
ile ilgili projeye 40 milyon ABD Doları, 
Asya Kalkınma Bankası ise bölgedeki 
yoların ve demiryollarının geliştiril
mesi için yüklü fonlarla yatırım yap-
mıştır.29

1998 Eylül'ün 8'de Bakü'de TRA- 
CECA Programı çerçevesinde Tarihi 
İpek Yolunun Canlandırılması adı al
tında bir uluslararası konferans ger
çekleştirilmiştir. Konferansa 32 
devletten ve 12 uluslararası örgütten 
temsilci katılmıştır. Konferansın sonu
cunda taraflar arasında Uluslararası 
Ulaşımının Geliştirilmesi için Esas 
Çok Taraflı Antlaşma imzalanmıştır. 
Bu Antlaşmaya göre, devletler böl
gede ekonomik ilişkilerin geliştiril
mesi, dünya pazarlarına ulaşmak 
amacıyla, ticaretin gelişmesini sağla
mak amacıyla demiryolları ve ticari 
yolların ulaşıma açılması, ulaşım gü
venliğinin sağlaması ve rekabet orta
mını oluşturulması amaçları 
öngörülmektedir.30
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Türkiye'nin de taraf olduğu bu An
tlaşma, projelerin gerçekleştirilmesi 
durumunda bölge ülkeleri ile ilişkile
rin geliştirilmesinde yardımcı olabilir. 
Çünkü, Avrasya'da yeniden canlandı
rılması planlanan “İpek Yolu" projesi 
çerçevesinde kurulacak olan güzerga
hın karayolları ile Türkiye karayolları 
ağının büyük bir bölümün örtüşmesi 
Türkiye'ye büyük bir avantaj sağla
maktadır. Bu yüzden Türkiye, Uzak 
Doğu ile AB arasında Merkezi Asya ve 
Ka&asya üzerinden yapılacak ulaşım 
için köprü rolü oynayabilir. Fakat, 
bunun için Türkiye tarafından bazı ça
lışmaların gerçekleştirilmesi gerek
mektedir. Bunların arasında, AB 
tarafından eski Doğu Bloğu ülkelerine 
yönelik ulaştırma sektörü kapsamında 
yürüttüğü “Pan Avrupa Şebekeleri" 
projelerinden, IV. Koridor olarak ad
landırılan Berlin/Nurenberg (Al
manya)- Prag (Çek Cumhuriyeti)- 
Budapeşte (Macaristan)- Köstence/Se
lanik (Yunanistan)-İstanbul (Türkiye) 
hattının uzantısını ülke içi var olan 
Merzifon-Samsun-Trabzon-Sarp hattı 
ile bağlayarak, daha sonra bunu Kaf
kasya ülkelerine kadar uzatması gere
kir. Burada, Gürcistan ve Azerbaycan 
üzerinden Sovyetler Birliği'nden 
kalma altyapıdan yararlanarak, Mer
kezi Asya devletleri ile bağlantı kur
maya muvaffak olacaktır. Bu ise, bölge 
devletleri ile ticari ilişkilerini geliştir
mesini sağlamakla kalmayıp, aynı za
manda ekonomik ve siyasi ilişkilerin 
gelişmesine de yardımcı olacaktır.31

SONUÇ

Gelecekte Türkiye ile Türk Cum
huriyetleri arasında ilişkilerin gelişti
rilmesi somut ulaşım projelerinin 
gerçekleştirilmesine bağlı olduğu or
tadadır. Bu durumda, bu bölgede ger
çekleştirilen projelerden maksimum 
derecede yararlanmak gerekmektedir. 
Nitekim, AB TRACECA ve İpek Yolu
nun yeniden canlandırılması gibi pro
jeler bu ilişkilerin geliştirilmesinde 
önemli bir rol oynayacaktır. Ülkeleri 
bir birine yakınlaştıracak bir diğer ula
şım projesi ise, Kars ile Tiflis arasında 
200 km yakın olan demiryolunun in
şasıdır. Demiryolunun kurulması du
rumunda Merkezi Asya ve Ka&asya 
devletleri Sovyetlerden kalan altyapı
dan yararlanarak, Türkiye üzerinden 
demiryolu vasıtası ile Avrupa'ya açıla

bileceklerdir. Bu ise hem bu devletlere 
dünya pazarlarına açılmak için alter
natif ve önemli yol imkânı sunacak, 
hem de bölgede Türk Cumhuriyetleri 
arasında her seviyedeki ilişkilerin ge
liştirilmesini sağlayacaktır. Kısaca, bu 
ülkeler arasındaki siyasi ilişkilerin ge
lecekteki gelişimi ekonomik bölgesel 
projelerin gerçekleştirilmesi ile doğru
dan bağlantılıdır. Bu alanda gösterile
cek başarılar ise, siyasi ya da diğer 
ilişkileri teşvik ederek gelişim için 
zemin oluşturacaktır.
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The Tears of Somalia*

By Recep Tayyip Erdoğan
Prime minister of the Republic of Turkey

Turkey is redoubling its efforts to 
end the suffering of the Somali people. 
The world should followSomalia is 
suffering from the most severe dro- 
ught and famine in the last 60 years, 
which has already resulted in the de- 
aths of tens of thousands of people 
and endangers the lives of 750, 000 
more Somalis. This crisis tests the no- 
tion of civilization and our modern va- 
lues. It reveals, once again, that it is a 
basic human obligation to pursue in- 
ternational cooperation and solidarity 
to provide solace for those suffering 
from natural and man-made disasters.

It is not realistic to consider Soma- 
lia's plight as caused solely by a severe 
natural disaster. We cannot ignore the 
fact that, in addition to the drought, 
the international community's deci- 
sion to leave Somalia to its own fate is 
also an underlying factor causing this 
drama. Twenty years of political and 
social instability, lawlessness, and 
chaos have added enormously to the 
problems in Somalia. The horrifying 
truck bombing of the Transitional Fe
deral Government's ministerial com- 
plex on Oct. 4 is just the latest evidence 
of this. The international community 
must not respond to this act of terro- 
rism by retreating from Somalia, but 
by redoubling its efforts to bring aid to 
its people.

Nobody with common sense and 
conscience can remain indifferent to 
such a drama, wherever on Earth it 
may be and whichever people have to 
bear it. Our urgent intervention as res- 
ponsible members of the international 
community can contribute to the all- 
eviation of the Somali people's dis- 
tress. However, the establishment of 
lasting peace and stability will only be 
possible through long-term, far-reac- 
hing, and coordinated efforts.

Turkey mobilized last month to

help end this suffering. We consider 
this solidarity a humanitarian obliga- 
tion toward the people of Somalia, 
with whom we have deep historical 
relations. Many of our institutions, 
NGOs, and people of all ages have 
made an extraordinary effort to all- 
eviate the suffering of women and 
children in Somalia. We are proud of 
the sensitivity and cooperation displa- 
yed by the Turkish people during the 
holy month of Ramadan. In the last 
month alone, approximately $280 mil- 
lion worth of donations for Somalia 
were collected in Turkey. The Turkish 
people's generosity has served as an 
example to other donor countries as 
well as the international community, 
offering hope for the resolution of the 
crisis in Somalia.

The Turkish government has also 
moved decisively to help alleviate this 
humanitarian crisis. Turkey took the 
initiative to hold an emergency mee- 
ting of the executive committee of the 
Organization of Islamic Cooperation 
(OIC) at the ministerial level on Aug. 
17. At this meeting, which was atten- 
ded by the president of Somalia and 
high-level representatives from 40 
member countries of the OIC, $350 
million was committed to help relieve 
the famine in Somalia, and the parti- 
cipants agreed to increase this amount 
to half a billion dollars. The Turkish 
Red Crescent is also standing shoulder 
to shoulder with international aid or- 
ganizations and is working to meet the 
needs of those in all the camps in the 
Mogadishu region.

Following the emergency meeting 
of the OIC executive committee, I -- 
along with a number of Turkish mi- 
nisters, some members of parliament, 
bureaucrats, business people, artists, 
and families -- visited the country on 
Aug. 19 to tell the people of Somalia 
that they are not alone. We visited the

camps. We tried to give hope and en- 
courage people who live in very diffe- 
rent conditions from ours. We took 
note of the lack of such a high-level 
visit from outside of Africa to Somalia 
for the last 20 years, and informed the 
international community of this fact.

Turkey has decided to launch a 
major humanitarian effort to help res
tore normalcy to Mogadishu. To this 
end, we are preparing to provide as- 
sistance in the fields of health, educa- 
tion, and transportation. We will 
inaugurate a 400-bed hospital, pro- 
vide garbage trucks for the streets of 
Mogadishu, build a waste-disposal fa- 
cility to burn the accumulated garbage 
in the streets, pave the road between 
Mogadishu's airport and the city cen- 
ter, renovate the parliament and other 
government buildings, dig water 
wells, and develop organized agricul- 
tural and livestock areas. Our em- 
bassy, which will be opened in 
Mogadishu shortly and headed by an 
ambassador who is experienced in the 
field of humanitarian aid and familiar 
to the region, will coordinate these ac- 
tivities.

By supporting the restoration of 
peace and stability efforts, we will 
work with the Transitional Federal 
Government and other institutions in 
Somalia in order to launch the deve- 
lopment process of this shattered co- 
untry. To this end, we expect all 
Somali authorities to demonstrate an 
extraordinary effort in unity, integrity, 
and harmony.

The success of aid operations is di- 
rectly linked to the establishment of 
security. The withdrawal from Moga- 
dishu of armed elements in the al-Sha- 
bab organization is clearly a positive 
development for security in the re- 
gion. But this is not sufficient. Moving 
the Somali-related U.N. offices cur-
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rently located in Nairobi to Moga- 
dishu will be a positive step to support 
this process and one that should be 
taken without delay.

Neighboring countries such as Et- 
hiopia and Kenya bear a special res- 
ponsibility regarding the restoration 
of peace and stability in Somalia. The 
Intergovernmental Authority on De- 
velopment and the African Union will 
also share this responsibility, and Tur- 
key supports them in their tasks. In 
line with the Djibouti peace process, 
Somalia's Transitional Federal Go- 
vernment should intensify efforts at 
reconciliation by maintaining dialo- 
gue with all fighting groups and 
pledge prosperity, brotherhood,

order, and prosperity in return for 
peace.

The military contribution provided 
by Uganda and Burundi within the 
African Union Mission in Somalia 
(AMISOM) to prevent chaos and ter- 
ror deserves appreciation. With this 
opportunity, I would like to issue a 
call to all neighboring countries, in- 
cluding Eritrea, to increase their exis- 
ting efforts for the establishment of 
peace and security in Somalia and to 
enhance long-term regional stability.

In Turkish culture, it is believed 
that something good will come out of 
all bad experiences. In Somalia, too, 
this disaster can mark the beginning of 
a new process by focusing internatio-

nal humanitarian efforts and global at- 
tention on the plight of the region. Ho- 
wever, this situation will only be 
sustainable if we continue to be sensi- 
tive to the needs of the Somali people.

The tears that are now running 
from Somalia's golden sands into the 
Indian Ocean must stop. They should 
be replaced by hopeful voices of a co- 
untry where people do not lose their 
lives because of starvation and where 
they express their eagerness to deve- 
lop and restore peace and stability. Re- 
gardless of which culture we come 
from or where we live, I am confident 
that our common heritage as human 
beings will motivate us to ease the suf- 
fering of Somalia

The Destabilization Of Syria And The Broader Middle East War*

by Michel Chossudovsky

What is unfolding in Syria is an 
armed insurrection supported covertly 
by foreign powers including the US, 
Turkey and Israel.

Armed insurgents belonging to Is- 
lamist organizations have crossed the 
border from Turkey, Lebanon and Jor- 
dan. The US State Department has con- 
firmed that it is supporting the 
insurgency.

The United States is to expand con- 
tacts with Syrians who are counting on 
a regime change in the country.

This was stated by U.S. State De- 
partment official Victoria Nuland. "We 
started to expand contacts with the 
Syrians, those who are calling for 
change, both inside and outside the 
country, " she said.

Nuland also repeated that Barack 
Obama had previously called on 
Syrian President Bashar Assad to ini- 
tiate reforms or to step down from 
power." (Voice of Russia, June 17, 
2011)

* Global Research Articles

The destabilization of Syria and Le- 
banon as sovereign countries has been 
on the drawing board of the US- 
NATO-Israel military alliance for at 
least ten years.

Action against Syria is part of a 
"military roadmap", a sequencing of 
military operations. According to for- 
mer NATO Commander General Wes- 
ley Clark--the Pentagon had clearly 
identified Iraq, Libya, Syria and Le- 
banon as target countries of a US- 
NATO intervention:

"[The] Five-year campaign plan [in- 
cluded]... a total of seven countries, 
beginning with Iraq, then Syria, Le- 
banon, Libya, Iran, Somalia and
Sudan" (Pentagon official quoted by 
General Wesley Clark)

In "Winning Modern Wars’’ (page 
130) General Wesley Clark states the 
following:

"As I went back through the Penta
gon in November 2001, one of the se- 
nior military staff officers had time for

a chat. Yes, we were still on track for 
going against Iraq, he said. But there 
was more. This was being discussed as 
part of a five-year campaign plan, he 
said, and there were a total of seven 
countries, beginning with Iraq, then 
Syria, Lebanon, Libya, Iran, Soma- 
lia and Sudan.

...He said it with reproach--with 
disbelief, almost--at the breadth of the 
vision. I moved the conversation away, 
for this was not something I wanted to 
hear. And it was not something I wan- 
ted to see moving forward, either. ... I 
left the Pentagon that afternoon deeply 
concerned."

The objective is to destabilize the 
Syrian State and implement "regime 
change" through the covert support of 
an armed insurgency, integrated by Is- 
lamist militia. The reports on civilian 
deaths are used to provide a pretext 
and a justification for humanitarian in- 
tervention under the principle "Res- 
ponsiblity to Protect".
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Media Disinformation
Tacitly acknowledged , the signifi- 

cance of an armed insurrection is casu- 
ally dismissed by the Western media. 
If it were to be recognized and analy- 
sed, our understanding of unfolding 
events would be entirely different.

What is mentioned profusely is 
that the armed forces and the police 
are involved in the indiscriminate kil- 
ling of civilian protesters. Press reports 
confirm, however, from the outset of 
the protest movement an exchange of 
gunfire between armed insurgents and 
the police, with casualties reported on 
both sides.

The insurrection started in mid 
March in the border city of Daraa, 
which is 10 km from the Jordanian bor
der.

The Daraa "protest movement” on 
March 18 had all the appearances of a 
staged event involving, in all likeli- 
hood, covert support to Islamic terro- 
rists by Mossad and/or Western 
intelligence. Government sources 
point to the role of radical Salafist gro
ups (supported by Israel)

Other reports have pointed to the 
role of Saudi Arabia in financing the 
protest movement.

What has unfolded in Daraa in the 
weeks following the initial violent clas- 
hes on 17-18 March, is the confronta- 
tion between the police and the armed 
forces on the one hand and armed 
units of terrorists and snipers on the 
other which have infiltrated the protest 
movement.

What is clear from these initial re- 
ports is that many of the demonstra- 
tors were not demonstrators but 
terrorists involved in premeditated 
acts of killing and arson. The title of the 
Israeli news report summarizes what 
happened: Syria: Seven Police Killed, 
Buildings Torched in Protests.

(See Michel Chossudovsky, 
SYRIA: Who is Behind The Protest Mo
vement? Fabricating a Pretext for a US- 
NATO "Humanitarian Intervention", 
h t t p : / / w w w . g l o b a l r e s e a r c h . c a  
/index.php?context=va& aid=24591 
Global Research, May 3, 2011)

The Role of Turkey
The center of the insurrection has 

now shifted to the small border town 
of Jisr al-Shughour, 10 km from the 
Turkish border.

Jisr al-Shughour has a population 
of 44, 000 inhabitants. Armed insur- 
gents have crossed the border from 
Turkey.

Members of the Muslim Brother- 
hood are reported to have taken up 
arms in northwest Syria.

There are indications that Turkish 
military and intelligence are suppor- 
ting these incursions.

There was no mass civilian protest 
movement in Jisr al-Shughour. The 
local population was caught in the 
crossfire. The fighting between armed 
rebels and government forces has con- 
tributed to triggering a refugee crisis, 
which is the center of media attention.

Muslim Brotherhood Rebels at Jisr 
al Shughour Photos AFP June 16, 2011

In contrast, in the nation's capital 
Damascus, where the mainstay of so- 
cial movements is located, there have 
been mass rallies in support rather 
than in opposition to the government.

President Bashir al Assad is casu- 
ally compared to presidents Ben Ali of 
Tunisia and Hosni Mubarak of Egypt. 
What the mainstream media has failed 
to mention is that despite the authori- 
tarian nature of the regime, president 
Al Assad is a popular figure who has 
widespread support of the Syrian po- 
pulation.

The large rally in Damascus on 
March 29, "with tens of thousands of 
supporters" (Reuters) of President Al 
Assad was barely mentioned. Yet in an 
unusual twist, the images and video 
footage of several pro-government 
events were used by the Western 
media to convince international public 
opinion that the President was being 
confronted by mass anti-government 
rallies.

On June 15, thousands of people 
rallied over several kilometers on Da- 
mascus' main highway in a march hol
ding up a 2.3 km Syrian flag. The rally 
was acknowledged by the media and

casually dismissed as irrelevant.

AP. Thousands o f supporters o f Syrian 
President Bashar Assad carry a 2, 300- 
metre-long Syrian flag in a demonstration 
in Damascus on Wednesday.

While the Syrian regime is by no 
means democratic, the objective of the 
US-NATO Israel military alliance is not 
to promote democracy. Quite the op- 
posite. Washington's intent is to even- 
tually install a puppet regime.

The objective through media disin- 
formation is to demonize president Al 
Assad and more broadly to destabilize 
Syria as a secular state. The latter ob- 
jective is implemented through covert 
support of various Islamist organiza- 
tions:

Syria is run by an authoritarian oli- 
garchy which has used brute force in 
dealing with its citizens. The riots in 
Syria, however, are complex. They 
cannot be viewed as a straightforward 
quest for liberty and democracy. There 
has been an attempt by the U.S. and 
the E.U. to use the riots in Syria to pres- 
sure and intimidate the Syrian leaders- 
hip. Saudi Arabia, Israel, Jordan, and 
the March 14 Alliance have all played a 
role in supporting an armed insurrec- 
tion.

The violence in Syria has been sup- 
ported from the outside with a view of 
taking advantage of the internal tensi- 
ons... Aside from the violent reaction 
of the Syrian Army, media lies have 
been used and bogus footage has been 
aired. Money and weapons have also 
been funnelled to elements of the 
Syrian opposition by the U.S., the 
E.U....Funding has also been provided 
to ominous and unpopular foreign- 
based Syrian opposition figures, while 
weapons caches were smuggled from 
Jordan and Lebanon into Syria. (Mahdi 
Darius Nazemroaya, America's Next 
War Theater: Syria and Lebanon? 
h t t p : / / g l o b a l r e s e a r c h . c a  
/index.php?context=va& aid=25000, 
Global Research, June 10, 2011)

The joint Israel-Turkey 
military and intelligence 
agreement

The geopolitics of this process of 
destabilization are far-reaching. Tur-
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key is involved in supporting the re- 
bels.

The Turkish government has sanc- 
tioned Syrian opposition groups in 
exile which support an armed insur- 
gency. Turkey is also pressuring Da- 
mascus to conform to Washington's 
demands for regime change.

Turkey is a member of NATO with 
a powerful military force. Moreover, 
Israel and Turkey have a longstanding 
joint military-intelligence agreement, 
which is explicitly directed against 
Syria.

...A 1993 Memorandum of Unders- 
tanding led to the creation of (Israeli- 
Turkish) "joint committees" to handle 
so-called regional threats. Under the 
terms of the Memorandum, Turkey 
and Israel agreed "to cooperate in gat- 
hering intelligence on Syria, Iran, 
and Iraq and to meet regularly to share 
assessments pertaining to terrorism 
and these countries' military capabili- 
ties."

Turkey agreed to allow IDF and 
Israeli security forces to gather elect- 
ronic intelligence on Syria and Iran 
from Turkey. In exchange, Israel as- 
sisted in the equipping and training of 
Turkish forces in anti-terror warfare 
along the Syrian, Iraqi, and Iranian

borders."

Already during the Clinton Admi- 
nistration, a triangular military alli- 
ance between the US, Israel and 
Turkey had unfolded. This "triple alli- 
ance", which is dominated by the US 
Joint Chiefs of Staff, integrates and co- 
ordinates military command decisions 
between the three countries pertaining 
to the broader Middle East. It is based 
on the close military ties respectively 
of Israel and Turkey with the US, co- 
upled with a strong bilateral military 
relationship between Tel Aviv and An
kara.....

The triple alliance is also coupled 
with a 2005 NATO-Israeli military coo- 
peration agreement which includes 
"many areas of common interest, such 
as the fight against terrorism and joint 
military exercises. These military coo- 
peration ties with NATO are viewed 
by the Israeli military as a means to 
"enhance Israel's deterrence capability 
regarding potential enemies threate- 
ning it, mainly Iran and Syria." (See 
Michel Chossudovsky, "Triple Alli- 
ance": The US, Turkey, Israel and the 
War on Lebanon, August 6, 2006)

Covert support to armed insur- 
gents out of Turkey or Jordan would

no doubt be coordinated under the 
joint Israel-Turkey military and intelli- 
gence agreement.

Dangerous Crossroads: The 
Broader Middle East War

Israel and NATO signed a far-reac- 
hing military cooperation agreement 
in 2005. Under this agreement, Israel 
is considered a de facto member of 
NATO.

If a military operation were to be 
launched against Syria, Israel would 
in all likelihood be involved in military 
undertakings alongside NATO forces 
(under the NATO-Israel bilateral ag- 
reement). Turkey would also play an 
active military role.

A military intervention in Syria on 
fake humanitarian grounds would 
lead to an escalation of the US-NATO 
led war over a large area extending 
from North Africa and the Middle East 
to Central Asia, from the Eastern Me- 
diterranean to China's Western frontier 
with Afghanistan and Pakistan.

It would also contribute to a pro- 
cess of political destabilization in Le- 
banon, Jordan and Palestine. It would 
also set the stage for a conflict with 
Iran.

The Futility of Green Capitalism*

by Daniel Tanuro

Daniel Tanuro's new book, L'impos- 
sible capitalisme vert, or "The Futility of 
Green Capitalism", is a major contribu- 
tion to our analytical understanding o f 
ecosocialism.

Tanuro, a Belgian Marxist and cer- 
tified agriculturist, is a prolific author 
on environmental history and policies.

Addressed primarily to the Green 
milieu, as the title indicates, this book 
is a powerful refutation of the major 
proposals advanced to resolve the cli-

mate crisis that fail to challenge the 
profit drive and accumulation dyna- 
mic of capital. Much of the book ap- 
pears to be a substantially expanded 
update of a report by Tanuro adopted 
in 2009 by the leadership of the Fourth 
International as a basis for internatio- 
nal discussion. That report was tran- 
slated by Ian Angus and included in 
his anthology The Global Fight fo r  Cli- 
mate Justice.

Tanuro's book includes much ad-

ditional material elaborating his cen- 
tral thesis that climate degradation 
cannot be dissociated from the “natu- 
ral" functioning of capitalism as a 
system and that a valid “emancipatory 
project" to confront and overcome the 
impending crisis must recognize na- 
tural constraints and aim for a funda- 
mental redefinition of what we mean 
by social wealth.

Among the topics of particular in- 
terest to readers are extended critiques

* Climaandcapitalism.com/January 17, 2011
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of popular writers on climate crisis 
ranging from Jared Diamond to Hans 
Jonas and Herve Kempf, as well as his 
critical assessment of the contributions 
of Marxist writers such as John Bel- 
lamy Foster and Paul Burkett. Tanuro 
makes a compelling case against many 
ill-conceived nostrums such as the Si
erra Club's campaign for immigration 
controls, or such cost-efficiency based 
market mechanisms as carbon trading 
and ecotaxes.

A major feature of the book is its 
cogent explanation of how Marxist 
value theory explains the ecological 
crisis and points to its solution. He 
also addresses what he considers a 
major deficiency in Marx's ecology, an 
inadequate appreciation of the crucial 
implications of capitalism's reliance on 
non-renewable fossile-fuel resources. 
This aspect is explored in detail in Ta- 
nuro's article “Marxism, Energy, and 
Ecology: The Moment of Truth, " pub
lished in the December 2010 issue of 
Capitalism Nature Socialism.

We hope that this outstanding 
book will soon be published in English 
and other languages.

In the following interview, Daniel 
Tanuro outlines some of the major the- 
mes in the book. My translation from 
the French, A propos du capitalisme 
vert./Richard Fidler

Concerning Green 
Capitalism

Daniel Tanuro, you are the aut- 
hor of L'impossible capitalisme vert, 
published by Les empecheurs de 
penser en rond/La Decouverte. You 
are also the founder of the NGO "Cli- 
mat et justice sociale." What is "green 
capitalism"?

D.T.: The expression “green capi- 
talism" may be understood in two dif- 
ferent ways. A producer of wind 
turbines may boast that he is engaged 
in green capitalism. In this sense — in 
the sense that some money is invested 
in a “clean" sector of the economy — a 
form of green capitalism is obviously 
possible and quite profitable. But the 
real question is whether capitalism as 
a whole can turn green, that is, whet-

her the global action of the numerous 
and competing capitals that constitute 
Capital can respect ecological cycles, 
their rhythms, and the speed by 
which natural resources are reconsti- 
tuted.

That is the sense in which my book 
poses the question and it answers in 
the negative. My main argument is 
that competition impels each owner of 
capital to replace workers by more 
productive machines in order to ac- 
hieve a superprofit greater than the 
average profit.

Productivism is thus at the heart of 
capitalism. As Schumpeter said, “a ca- 
pitalism without growth is a contra- 
diction in terms." Capitalist 
accumulation is potentially unlimited, 
so there is an antagonism between ca- 
pital and nature, as the latter's reso
urces are finite. It may be objected that 
the productivity race leads capital to 
be increasingly resource efficient, as 
expressed for example by the obser- 
ved decrease in the quantity of energy 
necessary for the production of a per- 
centage point of GDP. But this ten- 
dency to increased efficiency 
obviously cannot be prolonged indefi- 
nitely in a linear way, and empirically 
we find it is more than offset by the 
growing mass of commodities that are 
produced. Green capitalism is there- 
fore an oxymoron, like social capita- 
lism.

This observation opens a debate 
between two opposing strategic con- 
ceptions. For some, the spontaneously 
ecocidal functioning of capitalism can 
be corrected through political action 
within the system by resorting to mar
ket mechanisms (taxes, fiscal incenti- 
ves, tradable emission rights, etc.). 
For others, including me, our policy 
must be to break with capitalism be- 
cause if the environment is to be saved 
it is absolutely indispensable to chal- 
lenge the fundamental laws of capita- 
lism. This means daring to challenge 
private property of the means of pro- 
duction, the foundation of the system.

In my opinion, the debate between 
these two lines is decided in practice 
by the example of the struggle against 
climate change. In the developed capi- 
talist countries, we are confronted

with the obligation to abandon the use 
of fossil fuels almost completely in ba- 
rely two generations. If we exclude 
nuclear power — and it must be exc- 
luded — this means, in Europe for 
example, dividing by about one half 
the final consumption of energy, 
which is possible only by reducing to 
a substantial degree the processing 
and transportation of material.

The transition to renewables and 
reduction in energy consumption are 
linked and necessitate major invest- 
ments which are inconceivable if the 
decisions remain subordinate to the 
dogma of cost efficiency. The alterna- 
tive to cost efficiency can only be de- 
mocratic planning focused on social 
and ecological needs. And such plan- 
ning in turn is possible only by brea- 
king the resistance of the oil, coal, 
gas, automobile, petrochemicals, 
naval and aeronautic construction mo- 
nopolies, for they want to burn fossil 
fuels for as long as possible.

Climate change is at the center of 
your book. You interpret this change 
as a "climate tipping" [basculement 
climatique]. What do you mean by 
tipping, and why do you consider it 
to be otherwise more disturbing than 
a mere change?

D.T.: The expression “climate 
changes" (and I do mean changes, in 
the plural) suggests the repetition of 
climate variations analogous to those 
in the past. But between now and the 
end of the century, in a few decades, 
the Earth's climate risks changing as 
much as it has during the 20, 000 years 
that have elapsed since the last Ice 
Age. There is now no doubt that we 
are not very far from a “tipping point" 
beyond which it will no longer be pos- 
sible to prevent the eventual melting 
of the icecaps formed 65 million years 
ago. The word “tipping" is indispu- 
tably more adapted to describing this 
reality than the word “changes"! The 
speed of the phenomenon is unprece- 
dented and poses a major threat, for 
many ecosystems will be unable to 
adapt. This applies not only to the na- 
tural ecosystems but also, I fear, to 
some ecosystems engineered by 
human beings.

Look at what is happening in Pa
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kistan: designed by the British coloni- 
zer to serve their imperialist interests, 
the water management mechanisms of 
the Indus using dams and dikes which 
supply an extensive irrigation system 
are proving inadequate in the face of 
exceptional floodwaters. And this risk 
is increasing because the warmer cli- 
mate disrupts the monsoon regime 
and increases the violence of the 
downpours.

It seems to me illusory to hope that 
this race will be won by reinforcing 
the existing infrastructures, as the 
World Bank and the big capitalist gro- 
ups specializing in public works pro- 
pose. Instead of building dikes it 
would be more reasonable to restore 
the flexible management of water le- 
vels that was practiced prior to coloni- 
zation. That is what is proposed by the 
International Rivers Network: allo- 
wing floods to clear the sediment and 
prevent the silting up of the basin, fee- 
ding the Delta, stopping deforesta- 
tion, accommodating zones liable to 
flooding, etc.

But that requires a complete over- 
haul of the mechanisms over more 
than 3000 km, with major implicati- 
ons for territorial management, agri- 
cultural policy, urban policy, energy 
production, etc. Socially, such an 
overhaul, to be achieved in two or 
three decades (that is, very quickly for 
work of such scope!), means challen- 
ging the power of the landed oli- 
garchy and the development 
programs that the IMF and World 
Bank impose through the debt. And 
this debt must be canceled or else the 
reconstruction will be heavily mortga- 
ged and the country strangled, in 
danger of entering history as the first 
example of a regressive spiral in which 
global warming mutually links all the 
mechanisms of underdevelopment 
and multiplies their negative effects.

We see clearly in this how the so- 
cial and environmental questions are 
interpenetrated. In fact, the fight aga- 
inst climate tipping requires a policy 
shift toward another model of deve- 
lopment centered on the satisfaction of 
peoples' needs. Without that, further 
catastrophes, even more terrible, may 
well result, and the poor will be the 
major victims. That is the warning

emerging from the tragedy in Pakis
tan.

You think the countries of the 
South should "skip" the fossil 
energy stage in managing their deve- 
lopment and go directly to that of re- 
newable energies. What is your 
answer to those who object that re- 
newable energies are not (technically 
and quantitatively) able to do this?

D.T.: I tell them they are wrong. 
The solar energy flow that reaches the 
surface of the earth is equivalent to 8 
to 10 thousand times the planet's 
energy consumption. The technical 
potential of renewable energies — that 
is, the share of that theoretical poten- 
tial that is usable through known tech- 
nologies, independently of cost — 
represents 6 to 18 times the world's 
needs, according to estimates. It is cer- 
tain that this technical potential could 
increase very rapidly if the develop- 
ment of renewables were finally to be- 
come an absolute priority in energy 
research policies, which it is still not 
at present. The transition to renewab- 
les certainly poses a host of complex 
technical problems, but there is no 
reason to think they are insurmoun- 
table.

The major obstacles are political. 
One: without exception, renewable 
energies remain more expensive than 
fossil energies. Two: the transition to 
renewables is not the same thing as 
changing fuel at the pump: it is neces- 
sary to change the energy system. That 
requires enormous investments and, 
at the beginning of the transition, 
these will necessarily be consumers of 
fossil energy and therefore additional 
generators of greenhouse gas; these 
additional emissions must be offset 
and that is why, in the short run, the 
reduction of final consumption of 
energy is the sine qua non condition for 
a passage to renewables which, once 
carried out, will open new horizons.

I repeat: there is no possible satis- 
factory solution without confronting 
the dual combined obstacle of capita- 
list profit and growth. This means, in 
particular, that the clean technologies 
controlled by the North must be trans- 
ferred free of charge to the South, on 
the sole condition that they are imple-

mented by the public sector and under 
the control of the local population.

You advocate a social ecology 
which you call ecosocialism. What is 
an ecosocialist? And how does he or 
she differ from a "plain and simple" 
ecologist or socialist?

D.T.: An ecosocialist differs from 
an ecologist in that he analyzes the 
“ecological crisis" not as a crisis of the 
relationship between humanity in ge
neral and nature but as a crisis of the 
relationship between an historically 
determined mode of production and 
its environment, and therefore in the 
last analysis as a manifestation of the 
crisis of the mode of production itself. 
In other words, for an ecosocialist, the 
ecological crisis is in fact a manifesta- 
tion of the crisis of capitalism (not to 
overlook the specific crisis of the so- 
called “socialist" societies, which 
aped capitalist productivism). A result 
is that, in his fight for the environ- 
ment, an ecosocialist will always pro- 
pose demands that make the 
connection with the social question, 
with the struggle of the exploited and 
oppressed for a redistribution of we- 
alth, for employment, etc.

However, an ecosocialist differs 
from the “pure and simple" socialist, 
as you say, in that, for him, the only 
anticapitalism that is valid today is 
one that takes into account the natural 
limits and the operational constraints 
of the ecosystems. This has many im- 
plications: a break with productivism 
and consumerism, of course, within 
the perspective of a society in which, 
the basic needs having been satisfied, 
free time and social relations consti- 
tute the real wealth. But also contesta- 
tion of technologies and of harmful 
productions, coupled with the requi- 
rement of reconversion of the workers. 
Maximum decentralization of produc- 
tion and distribution in the framework 
of a democratically planned economy 
is something else that the ecosocialists 
stress.

One point that it seems to me im- 
portant to stress is the need to ques- 
tion the traditional socialist vision that 
sees any rise in productivity of agri- 
cultural labour as a step toward socia- 
lism. In my opinion this conception
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does not allow us to meet the require- 
ments of increased respect for the en- 
vironment. In fact, an agriculture and 
a forestry that are ecologically more 
sustainable necessitate more labour, 
not less. To re-create hedges, groves, 
wetlands, to diversify crops and fight 
for organic produce, for example, im- 
plies an increase in the share of social 
labour invested in tasks of ecological 
maintenance. This labour may be 
highly scientific and highly technical 
— it is not a return to the hoe — but it 
is not easily mechanizable.

That is why I think that a culture of 
“taking care" (I borrow this concept 
from Isabelle Stengers) must permeate 
economic activities, in particular 
those that closely affect ecosystems. 
We are responsible for nature. In a 
way, this means extending the logic 
that the left applies in the area of per- 
sonal care, education, etc. No socia- 
lists would argue that nurses should 
be replaced by robots; we are all cons- 
cious of the fact that we need more 
nurses who are better paid so that pa- 
tients are better cared for. Well! The 
same applies, mutatis mutandis, to the 
environment: if it is to be better cared 
for, there needs to be more labour, in- 
telligence and human sensibility. Con- 
trary to the “pure and simple 
socialist", and even though it is diffi- 
cult, the ecosocialist, because he is 
conscious of the urgency, tries to in- 
troduce all of these questions into the 
struggles of the exploited and oppres- 
sed instead of postponing them until 
after the revolution.

Many, including myself, are con- 
vinced that an effective struggle aga- 
inst climate change necessarily 
entails a break from productivist ca- 
pitalism. To this effect, you appeal to 
"socialized man, the associated pro- 
ducers." Who are they, and what spe- 
cifically can they do?

D.T.: You are alluding to the quo- 
tation from Marx that serves as an 
epigraph to my book: “Freedom ... 
can only consist in socialized man, the 
associated producers, rationally regu- 
lating their interchange with Na- 
tu r e . . "  We must realize that in Marx's 
thinking the rational regulation of exc- 
hanges is conditional on the disappea- 
rance of capitalism. Indeed, on the

one hand the struggle of all against all 
permanently undermines attempts by 
producers to associate; on the other 
hand, a significant fraction of produ- 
cers — the waged workers — are cut 
off from their means of production. 
The latter, including natural resour- 
ces, are appropriated by the bosses. 
Deprived of any power of decision, 
the workers are unable to rationally 
regulate anything at all concerning 
production, let alone rationally regu- 
late interchange with the environ- 
ment!

To constitute social beings, produ- 
cers must begin to join together in the 
fight against their exploiters. This 
struggle in an embryonic way points 
to the need for collective appropria- 
tion of the means of production and 
collective usufruct of natural resour- 
ces. These in turn are necessary but 
not sufficient for a more harmonious 
relationship with nature.

That said, we can answer your 
question about concrete action by exa- 
mining how different groups of pro- 
ducers understand — or don't — the 
need to rationally regulate the interc- 
hange between humanity and nature. 
At present, it is striking that the most 
advanced positions of an ecosocialist 
type emanate from indigenous peop- 
les and small farmers mobilized aga- 
inst agribusiness. This is not 
accidental: both groups of producers 
are not, or not completely, cut off 
from their means of production. The- 
refore they are able to offer concrete 
strategies for rational regulation of 
their interaction with the environ- 
ment. Indigenous people see the de- 
fence of the climate as an additional 
argument in favor of preserving their 
precapitalist lifestyle in symbiosis 
with the forest.

As for the Via Campesina peasant 
movement, it has developed a whole 
program of concrete demands on the 
theme that “the peasants know how to 
cool the climate." In contrast, the la
bour movement is lagging behind. 
This is of course due to the fact that 
each individual worker is inclined to 
wish for the smooth operation of the 
company that exploits him, in order 
to maintain his livelihood.

Conclusion: the greater the retreat 
in worker solidarity in the face of the 
neoliberal offensive, the harder it will 
be to develop environmental aware- 
ness among workers. It's a big prob
lem, because the working class, by its 
central role in production, is called on 
to play a leading role in the fight for 
the anticapitalist alternative needed to 
rescue the environment. Indigenous 
peoples, peasant organizations and 
youth have an interest in trying to in- 
volve more and more unions in cli- 
mate campaigns — increasing 
collabouration, rank-and-file contacts, 
etc. Within the labour movement it- 
self, the task is to promote demands 
that address the concerns about jobs, 
income and working conditions while 
helping to reduce greenhouse gas 
emissions.

An important issue in this regard 
is the need for a generalized radical re- 
duction in hours of work without loss 
of pay, with a drastic reduction in the 
pace of work and additional hiring to 
compensate. Another aspect is the ex- 
tension of a public sector under the 
control of workers and users: free, 
first-rate public transportation, pub- 
licly owned energy services, public in- 
sulation and building renovation 
firms, etc. Ecosocialists have a role to 
play in promoting the emergence of 
such demands.

With L'impossible capitalisme 
vert, you do not seem to fear being 
accused of undue alarmism by those 
who have yet to understand that we 
have entered the Anthropocene Era, 
and that it is man that is primarily 
responsible for runaway warming, 
especially since the industrial era. 
Doesn't green capitalism, like "sus- 
tainable development" and "green- 
washing", reflect a desire to deny 
this responsibility and to "continue 
as before"? If we are to abandon pro- 
ductivist capitalism, shouldn't we 
first alter our behavior as consumers 
and producers?

D.T.: I am not an alarmist. In my 
book, I relied almost exclusively on 
the reports of the IPCC which, in 
terms of the diagnosis on global war- 
ming and its possible impacts, appear 
to me, whatever is said about them, 
to be an excellent summary of “good
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science", subjected to peer review. It 
is true that the IPCC lags a bit when it 
comes to recent discoveries, but this 
does not change much in its findings.

In fact, I dread the discourse of 
panic and exaggeration. Too often, it 
tends to obscure the real threats and 
real responsibilities. Climate tipping 
easily lends itself to eschatology, and 
there is no shortage of gurus to claim 
that “the planet is in danger", that 
“life is in danger", that “humanity is 
in danger, " that the “photosynthetic 
ceiling" will fall on our heads, or 
whatnot. All of this is excessive. The 
planet fears nothing, and life on Earth 
is a phenomenon so tough that huma- 
nity, even if it wished, could probably 
not come to an end, even with atomic 
bombs.

As to our species, climate change, 
by itself, does not jeopardize it. The 
danger it poses is more circumscribed: 
around three billion people risk subs- 
tantial degradation in their living con- 
ditions, and hundreds of millions of 
them — the poorest — are threatened 
in their very existence. Policy makers 
know this and do nothing — or almost 
nothing — because it would cost too 
much, and thus impede the smooth 
operation of business. That is the 
naked reality.

Too often, catastrophic discourse 
serves to obscure the potential barba- 
rism and dilute the issues in a vague 
overall sense of guilt: “Don't waste 
time quibbling about the responsibili- 
ties, " “we are all guilty, "  “we must all 
agree to make efforts", etc. Meanw- 
hile, the energy lobbies quietly conti- 
nue burning coal and oil non-stop.

This leads me to the second part of 
your question about changing our be- 
havior as producers and consumers. 
Following on what I said earlier, it is 
worth noting that employees are inca- 
pable of changing their behavior as 
producers. Who produces, how, why, 
for whom, in what quantities, with 
what social and environmental im- 
pacts? In everyday life, only the bos- 
ses have the power to respond to these 
questions and, ultimately, they res- 
pond according to their profits. Em-

ployees can only try to have a say in 
management in order to challenge it 
and recognize their ability to do better, 
according to criteria other than profit. 
This is the dynamic of workers' con- 
trol, and ecosocialists should think 
about how this old demand may be re- 
visited in order to encompass envi- 
ronmental concerns.

In terms of consumption, I think it 
is necessary to distinguish between in- 
dividual changes and collective chan- 
ges. All in all, it is certainly better if 
someone who travels by plane offsets 
his CO2 emissions in one way or anot- 
her, but this offset will mainly allow 
him to buy a good conscience on the 
cheap while diverting him from the 
political struggle for indispensable 
structural changes. To promote this 
kind of behavior is to engage in “gre- 
enwashing" and it actually means to 
“continue as before."

Collective changes are a different 
matter. They help to validate another 
possible logic, favour the invention of 
alternative practices, and contribute 
to the realization that structural chan- 
ges are necessary, and will come 
about through social mobilization. 
Those changes, such as group purc- 
hases of organic produce from far- 
mers, or urban community 
gardening, are to be encouraged.

Can we fight against climate tip- 
ping regardless of the financial and 
social costs that it represents? Is it ur- 
gent to build another model and risk 
jeopardizing the entire society? Bet- 
ween nature and civilization, what 
choice is there?

D.T.: To say that another climate 
policy would jeopardize the entire so- 
ciety in the name of some priority of 
nature over civilization is to stand rea- 
lity on its head! What happens in rea- 
lity is that the present policy 
jeopardizes civilization while causing 
enormous and irreversible damage to 
nature, which is our common heri- 
tage. This policy is completely subor- 
dinated to the dogma of cost 
efficiency, and we see what that pro- 
duces: peanuts. We are heading stra- 
ight toward the wall.

Of course, a different policy can- 
not pretend that the cost of various 
measures is of no importance: bet- 
ween two equivalent strategies to re- 
duce emissions, it is reasonable to 
choose the one that will be of least cost 
to the community, all other conditions 
being equal. But at bottom there must 
first be a different policy, guided by 
criteria other than cost, and especially 
qualitative criteria. In technical terms, 
an essential criterion is that of energy 
efficiency at the systemic level.

The great American ecologist 
Barry Commoner advanced this argu- 
ment more than twenty years ago. It is 
thermodynamically absurd, he said, 
to transport coal over thousands of ki- 
lometres to produce electricity which, 
then conveyed over hundreds of kilo- 
meters, will be used to heat house- 
hold water, something that can easily 
be done with a solar water heater. In 
social terms, a major criterion must be 
the protection of people and their 
well-being, particularly the protection 
of the poorest. This criterion today is 
widely ignored, hence the tragedy in 
Pakistan, among others.

Finally, do you think your ecoso- 
cialist project is feasible in the near 
future?

D.T.: The feasibility of this project 
depends entirely on the balance of for- 
ces between capitalism on the one 
hand, and the exploited and oppres- 
sed on the other. This balance of forces 
currently favours capital, we should 
not kid ourselves. But there is no third 
way possible: the attempts to save the 
climate through market mechanisms 
consistently reveal their ecological 
inefficiency and their social injustice. 
There is no way other than resistance. 
It alone can change the balance of for- 
ces and impose partial reforms poin- 
ting in the right direction. 
Copenhagen was a first step, a second 
was the summit in Cochabamba. Let 
us keep going, let us unite, let us mo- 
bilize and build a global movement to 
save the climate in social justice. This 
will be more effective than all the lobb- 
ying efforts of those who nourish illu- 
sions about a green capitalism.
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Articles and Abtracts in English

The Basic Contradictions in Efforts to Christianise

It is notable that missionary activi- 
ties in Turkey are gaining speed day 
by day. These missionary activities are 
carrying on full speed nearly in all 
areas in Turkey. Missionaries do their 
activities so secretly that many people 
who do not know what Christianity is, 
especially our teenagers, believe in 
them. They are in an effort to reach 
their goal well by taking advantage of 
the good atmosphere which exists in 
Turkey.

Missionaries tell people not the 
real Christianity but the false one 
while approaching people. They never 
tell about the written Bible; in contrast, 
they follow the paths which fit theirs 
to reach their secret aims. Further- 
more, they define Christianity as the 
religion of peace, tolerance, dialogue, 
self-sacrifice that serves for people and 
persecuted and deceive people by 
using these words. They claim that the 
terorist attacks which were performed

by Mesut Mezkit
m esutm ezkit@ gm ail.com

by muslim people of our age stem 
from Islam and they reflect discredit 
on all muslims, that is, they are in a 
struggle to show Islam as a religion of 
terror. They use any kind of commu- 
nication to do this. Besides, they des- 
cribe our lovely prophet with bad 
words.They do these activities not ab- 
road, but in Turkey.

In this study, we will examine how 
the bibles were falsified and why they 
were presented in a twisted way.

Everyone Has a Door and This Door Will Be Knocked One Day

by Süleyman Faruk Göncüoğlu
İstanbul Center for Studies of History of Culture 

farukgoncuoglu@ yahoo.com

While going past the mosques 
which are in city centres, there is an 
expression on some of the garden 
gates of the mosques: No parking.It is 
funeral gate.There is a strange feeling 
inside me when I see it.Suddenly, I 
feel as if lonely.This is to realise for a

moment that the adventure of life 
which starts in a delivery room ends 
at a funeral.That is why I feel so then.

It is interesting that we waited bet- 
ween these two gates and many other 
sills.We forgot that the real thing lies 
in these gates which are the beginning

and end of life, and the others are of 

no importance.

We made the life ordinary at the 

gates of owners of power who are ex- 

pected with hope, at the gates of go- 

vernment and darling.

Michael Porter's Competitive Forces Research at Course Sector in 
Denizli

by Celaleddin Serinkan
Associate Professor, Pamukkale University, Faculty of Economics and Administrative Sciences

The aim of this study is to examine 
the current situation of course sector 
in Denizli in the aspect of strategic ma- 
nagement perspective and to recom- 
mend strategic proposals in order that 
the sector develops.To this end, the

approach of strategic management 
was analysed first, competitive and 
competitive forces were, after- 
wards.For this reason, for competitive 
force, an evaluation was done related 
the sector with the five forces analysis

of Michael Porter which is an analysis 
method.In the parts of result and eva- 
luation some strategic proposal were 
recommended for the sector in the 
light of evaluation and analyses which 
were made in the previous part.
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Turkey and Syria: The End of a Strategic Deepness

Turkey-Syria relations were expo- 
sed to a strong shock not only before 
AKP came to power but also long be- 
fore the improvement process starting

in 1998 in security and political fields 
between Şam and Ankara. The last 
shock, away from being a temporary 
station, announces us the beginning

by Muhammed Nureddin
The paper Es-Sefir published in Lebanon

of a new period that not having possi- 
bility to enframe but having another 
rules.

The Strategy of Foreign Policy of Malaysia and Turkey

This article searches the potential 
at the relations between Malaysia and 
Turkey in accordance with the pur- 
pose of the 9th Development Plan of

Malaysia.As an introduction to this 
debate, we have a look at the strate- 
gies underlying the orientations of Fo- 
reign Policy of Malaysia and discuss

by Abdul Rahman Adam
National University of Malaysia, Bangi.

the main problems which arise at the 
implementations of these strategies.

The Relations between Turkey and the Turkic Republics: 
The Past, Present and the Future

This article focuses on the relations 
between Turkey and the Turkic Re- 
publics. Relations between Turkey and 
the Central Asian Republics, which 
had been a disappointment at the be-

ginning because of the political ro- 
manticism of both sides. Later the re- 
lations, particularly the economic 
relations, has gained wider and more 
realistic perspectives.

by Rovshan İbrahimov
Qafqaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

In addition to the examinations of 
these topics, the article also proposes 
perspectives related to the future rela- 
tions.



Abstracts
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Deutsch Abstracts

Ein Grundlegender Widerspruch Der Bemühungen Um Die 
Christianisierung

Die Beschleunigung des missiona- 
rischen Aktivitaten ist Tag für Tag be- 
merkenswert in der Türkei. 
Oberflachenbehandlung bei der 
Bühne, der alle missionarischen Akti- 
vitaten in der Türkei sind weiterhin in 
vollem Gang. Die Missionare, Chris
tianisierung Aktivitaten, die so heim- 
tückisch macht hat auf unserm Volk, 
vor allem junge Menschen, die nicht 
wissen Christentum zu glauben. Mit 
dem Best-Effort, um die Ziele von 
empfindlichen Umwelt der Türkei zu 
erreichen.

Die Missionare, nahert sich unser 
Volk, nicht das Original des Christen- 
tums; sondern bezieht sich auf das ge- 
falschte. Es wurde Beitrege erwahnt 
zur den geschriebene Evangelien; der 
Weg zur Geheimnisse Ereichung ihre 
Ziele ist aber öfter entscheident. Chris
tentum wird, "Frieden, Toleranz, 
Dialog, Menschen, die Dienen, 
Opfer, religiöser Unterdrückten" als 
Etiketten zu tauschen unseres Volkes 
verwendet. Bis jetzt, den Terror, dass 
die Menschen in einigen muslimisc- 
hen Identitat in ihrer Terrorarbeit

Mesut Mezkit
m esutm ezkit@ gm ail.com

durch die Aneignung Islam machen, 
macht alle Muslime schlecht; damit 
Versucht man zu beweisen, dass die 
islamische Religion von "Terror" eine 
Religion ist. Um dies zu tun, benach- 
richtet man mit allen Mitteln der Kom- 
munikation. Selbst die geliebten 
Propheten wird mit schlechten Taten 
vorgestellt. Dies schlecht sprechen 
wird nicht ausserhalb; sondern in der 
Türkei gemacht. In dieser Studie wer- 
den wir, wie die Evangelien manipu- 
liert wurden, und untersuchen die 
Ursache.

Jeder hat ein Tür, jedoch dieses Tür wird in der Glocke geklingelt

Süleyman Faruk Göncüoğlu
Cultural History Research Center der Stadt İstanbul 

farukgoncuoglu@ yahoo.com

Die Moschee im Zentrum der Stadt 
befindet, an den Eingangstüren von 
einigen der Hof ist mit der Tabelle "Be- 
erdigungs Tor Parken verboten'' be- 
kennzeichnet. Es war seltsam in mir, 
wenn ich dieses Artikel gesehen habe. 
Ich hatte immer das Gefühl, ganz al- 
lein zusein. Ab der Tür von Kreifisaal

bis zu Beerdigungstür war mir des 
Leben für einen Moment bewusst. Der 
Moment ist aktuelle Grund für dieses 
Gefühl. Es ist interessant, dass viele in 
der Tür zwischen den beiden Türen 
gewartet hat. Was ist die Wahrheit, ist 
die zwei Türen in den Anfang und das 
Ende des Lebens zuverstehen, ohne

Sinn auf der Grundlage der anderen 
Türen zu vergessen...

In der Hoffnung erwarteten die je- 
nigen in der Regierungs Türen, Tore, 
keine Notwendigkeiten, Staatenstü- 
ren, zustand bei den Toren der Geli- 
ebten machten wir das Leben selber 
gewöhnlich.

Denizli Unterrichtsforschung Sektor Der Wettbewerbsfâhigkeit 
Untersuchung

Das Ziel dieser Studie, Analyse 
der aktuellen Situation aus der Pers- 
pektive des strategischen Manage- 
ments Sektor in Denizli und 
strategische Empfehlungen für die 
Entwicklung des Sektors ist. Auf diese 
Weise untersuchte zunachst die strate-

Celaleddin Serinkan
Prof.Dr. Pamukkale Universitet, Wirtschafts-und Verwaltungswissenschaften (İİBF)

cserinkan@pau.edu.tr

gische Management-Ansatz, dann un- 
tersucht der Wettbewerb und Wettbe- 
werbsfahiger werten. Aus diesem 
Grund, eine der Methoden zur 
Analyse, war Michael Porter von fünf 
Krafte wettbewerbsorientierten 
Analyse und Auswertung auf dem

Sektor gemacht. Und Auswertung am 
Ende des vorhergehenden Abschnitt, 
in das Licht der Bewertung und 
Analyse von strategischen Empfeh- 
lungen wurde für den Sektor.
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Trânen Von Somalia

Premierminister Recep Tayyip Er
doğan, einer der führenden Publika- 
tionen in den Vereinigten Staaten über 
das Drama von Somalia, schrieb in 
Foreign Policy Artikel. Veröffentlicht 
in der Unterschrift des Ministerprasi- 
dent Erdogans mit dem Titel ''TRÂ
NEN VON SOMALİA'' des Artikels 
meint Erdogan, dass Somalia in letz- 
ten 60 Jahren das gröfite Dürre und 
Hungersnot, lenkte die Aufmerksam-

keit auf den Mangel.

Somalia; die Gesichter von diesem 
Blatt, Zivilisation, moderne Werte, 
menschliche Werte und all das testen 
die Verdienste zu überdenken veran- 
lasst der Ministerprasident Erdogan 
darauf hin, dass in diesem Drama, ist 
der Kampf gegen Katastrophen durch 
den Menschen auf der globalen Ebene 
konfrontiert, die Zusammenarbeit, 
Verantwortung und Solidaritat auf

Recep Tayyip Erdoğan
Premierminister der Republik Türkei

dem Display für die Annahme sicher 
ein Grundbedürfnis des Menschen 
Pflicht noch einmal auf der Vorder- 
seite zu hingewiesen.

In Somalia, die resultierende Ta- 
belle, nur eine Katastrophe, die durch 
schwere Form der üblichen Interpre- 
tation einer Situation verursacht nicht 
einen realistischen Ansatz, war be- 
merkenswert.

Was sucht Türkei in Syrien?

Wahrend der Clinton-Administra- 
tion, USA, Israel und die Türkei hatte 
einen Militarbündnisses erschienen. 
Richtung des Generalstabs aus den 
USA, diese dreifache Allianz zwisc- 
hen den drei Landern untereinander

und mit den Entscheidungen der Gro- 
fien Nahen Osten zu koordinieren.

Vorbemerkung: Michel Chossu- 
dovsky Globale Research'te am 17. 
Juni in Syrien, in der Türkei veröffen- 
tlicht wurde, bietet dieser Artikel

Michel Chossudovsky

einen wichtigen Beitrag zur Diskus- 
sion darüber, wie es funktioniert. Das 
Originalmanuskript "Syrien zu desta- 
bilisieren, und im ganzen Nahen 
Osten Krieg" ist ...

Türkei und Syrien: Ende der strategischen Tiefe

Türkei-Syrien, nicht nur vor dem 
Ablauf der AK-Partei an die Macht 
kam, sondern durch die Sicherheit 
und politischen Bereich im Jahr 1998 
zwischen Damaskus und Ankara, der

Beginn des Heilungsprozesses begon- 
nen haben, können zu einer viel zu 
starken Stöfien ausgesetzt führen. 
Letzte Vibrationen, ist aber nur ein 
vorlaufiges Ende des Seins über den

Muhammed Nureddin
Die libanesische Zeitung Al-Botschafter

Rahmen der Abgrenzung nicht mög- 
lich ist, gelten andere Regeln für das 
nachste Genaration.

Malezyas Ausenpolitik Strategy und der Türkei

In diesem Artikel, 9. Malaysia De- 
velopment Plan Für die (MP 9) 
Zwecke, erforschte mögliche Bezie- 
hungen zwischen Malaysia und der

Abdul Rahman Adam
Internationale Universitat in Malesiya, Bangi

Türkei. Als Einstieg in diese Debatte, 
um in Malaysia Foreign Policy (NDP) 
zu durchsuchen, und Strategien zug- 
runde liegenden Trends in der Aus-

führung dieser Strategien, die wich- 
tigsten Fragen zudiskutiert.
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Türkei-China Relations: China in den Augen der Türkei

Die Chinesen kennen die Türkei 
mit der Namen Göktürken, Koreak- 
rieg, die machtige Armee und wie z. 
B. Brücke zwischen Asien und Eu- 
ropa. Darüber hinaus ist die Türkei ein 
Land, das die Ost-Turkestan Unab- 
hangigkeitsbewegung zu unterstützen 
würde, ist ebenfalls angezeigt, vor 
allem nach den Ereignissen dieser Be- 
weise wurde in Urumqi am 5. Juli ges- 
tarkt. In den letzten Jahren die Türken, 
die auch im Fufiball bekannt sind, der 
2002 FIFA WM-Qualifikationsspiel in

der Türkei, die dritte in der Welt 
wurde, besiegte Türkei Chinas mit 
3:0. Ahnliche Situation wurde auch 
eingetreten nach 8 Jahren und im 
2.September 2010, FIBA WM 2010 
Spiele, in der Türkei und China Bas- 
ketballspiel 87-40 geführt hat.

Chinesische Presse hat diesen 
Spiel, als Schande von China besch- 
rieben. Darüber hinaus die Wirtschaft 
der Türkei, gefolgt von den Anstieg 
der Regionalpolitik, hatten die Chine-

Erkin Ekrem
Prof. Dr., SDE Specialist

sen vor, dass in der Türkei eine regio- 
nale Macht gezeigt. Manche Leute be- 
zeichnen es als ihre Begeisterung für 
die Türken. Einige chinesische Journa- 
listen, die chinesischen Restaurants 
von İstanbul und von Taksifahrer aus- 
getrickst worden sind, haben die in 
chinesischen presse veröffentlicht. 
Aber die Chinesen erhalten in der Tür- 
kei wissen und vermehrten sich mit 
Bewertung und Forschungen.

Ungültigkeit der grüne Kapitalismus

Daniel Tanuro
http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?auteur54

Tanuro Daniel's neues Buch, L'Im- 
possible Capitalisme Wert, oder "Die 
Sinnlosigkeit des grünen Kapitalis- 
mus" (Green Capitalism Invaliditat), 
bietet Ökosozialismus einen wichtigen 
Beitrag, um die analytische Perspek- 
tive.

Tanuro ist ein Marxist und ein zer- 
tifizierter Spezialist in der belgischen 
Landwirtschaft, Umweltgeschichte,

Umweltpolitik durch ein fruchtbarer 
Schriftsteller.

Das Buch, wie der Titel besagt, ist 
besonders grüne Kreise und die Krise 
des Klimawandels, das Gewinnstre- 
ben und die Dynamik der Kapital ak- 
kumulation, um ohne die wichtigsten 
Vorschlage in eine starke lösug zu ba- 
sieren. Die meisten der Inhalt des Buc- 
hes ist in der Tat, von der Spitze der

Vierten Internationale, im Jahr 2009 
angenommen, um zu dienen als 
Grundlage für eine Diskussion, Tanu- 
ros über internationale Bericht scheint 
eine Fortsetzung der erweitert und ak- 
tualisiert werden soll. Der Bericht von 
Lan Angus und wurde durch Angus 
''The Global Fight for Climate Justice'' 
übersetzt. (Climatic globale Kampf für 
Gerechtigkeit) hat die Namen der Ant- 
hologie aufgenommen.

Der Untergang des U. S. Drug-Client Staaten

Client-abhangigen Staaten Ameri- 
kas Liebesaffare, Grofibritannien und 
Frankreich im Jahr 1956, besetzte den 
Suezkanal von Agypten bis das Druc- 
ken macht den Text nach einer weile 
fing an zu verlassen (Die Sowjetunion 
war ein Meister der Erstellung des 
Kunden-Staaten). Amerika und die

Sowjetunion bei den Vereinten Natio- 
nen in diesem Jahr sind veraltet die 
europaischen Kolonialismus, destabi- 
lisiert, und argumentierte, die Kün- 
digung. Briten und Französische 
Truppen zogen aus Agypten, und in- 
nerhalb 10 Jahre war der britischen 
und Französisch Imperien zusam-

Max Fisher
The Atlantic

mengebrochen. In der Zwischenzeit 
hatten die Vereinigten Staaten und der 
Sowjetunion in eine andere geopoli- 
tische Spiel begonnen: Staat sucht 
Kunden. Amerika spielt den Spiel 
heute noch.
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