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Alman Vakflar Ve Bergama Dosyas
Sotrumah (Ship); Jews persecutions; Romania; shipwrecks; Black Sea.
Social movements; Bergama (Turkey); foreign economic relations; Germany.
Public spaces; social structure; political aspect; Turkey.
Türkiye'yi bekleyen tehlikeler uyan Türkiye
Köstebek
Misyonerlikten diyaloğa Türkiye
Struma
Altın ve suikast
Türk dünyası araştırmaları
Ekolojiye saldırılar sürdükçe, saldırıya karşı direnişler de sürecek ve biz
yazmaya, söylemeye ve yayınlamaya devam edeceğiz. “İnsanın canı, acıdığı
yerdedir” derler. Türkiye’nin de canı acıyor. Ülkenin dört bir yanından
feryatlar yükseliyor. Tıpkı bir canlı gibi ülkemizin canı, can damarlarından
acıyor: Dağlarından, derelerinden, ormanlarından, ovalarından, tarihi ve
kültürel varlıklarından, zeytinliklerinden ve tarım alanlarından acı feryatlar
yükseliyor. Şu anda verilmiş kırk binin üzerinde maden ruhsatı var. Dağlar
çığlık çığlığa. Yaşam alanlarımızı tüketiyorlar. Daha çok haysiyetli bilim
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insanına, daha çok hukuka-hukukçuya ve daha çok kitlesel direnişe ihtiyaç
var. Uşak Eşme’de yıllardır Kışladağ altın madenine karşı güçlü bir direniş
var. Bu mücadelenin içinden Muammer Sakaryalı haykırıyor. Görmeyen
gözler görsün, duymayan kulaklar duysun, bu siyanürle altın işleme
madenci çılgınlığı bitsin istiyor. Elimizde duyarlılığımız ve dayanışma
ruhumuz var. Duyarlılığımızı kaybedersek, bilinsin ki her şeyimizi
kaybederiz.
1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi ve Balkan Savaşları’nın getirdiği ölüm ve
sürgünlerden sonra hâlâ Bulgaristan topraklarında kalan Türkler, Pomaklar
ve Müslüman Romanlar için var olma mücadelesinin günleri başlar.
Bulgaristan yönetimlerinin öteden beri var olan homojen bir ulus oluşturma
politikaları 1980’li yılların ortalarında zirve noktasına ulaşmış ve Türklere
uygulanan zorla isim değiştirme ve zorunlu göç hâdisesi dünya gündemine
oturmuştur. Elinizdeki eser, Osmanlı sonrası Bulgaristan Müslümanlarının
demografik yapısını, merkezî dinî teşkilatları olan Başmüftülük kurumunu,
camilerini, kadı yardımcıları yetiştirmek üzere ikili anlaşmalara konu olmuş
Osmanlı yâdigârı Medresetü’n-Nüvvâb okulunun tarihçesini ve burada
yetişen âlimleri incelemektedir. Komünizm sonrası demokratik döneme
geçişle elde edilen bazı siyasi, dinî ve kültürel haklar çerçevesinde
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çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi ile
Müslümanların dinî inanç ve ibadetlere bağlılıkları da tespit edilmeye
çalışılmaktadır.
Conspiracy theories are no longer just a curiosity for afficionados but a
politically salient theme in the age of Trump, Brexit and "fake news". One of
the countries that has been entrapped in conspiratorial visions is Turkey,
and this book is the first comprehensive survey in English of the Turkish
conspiratorial mind-set. It provides a nuanced overview of the discourses
of Turkish conspiracy theorists and examines how these theorists argue
for and legitimize their worldview. The author discusses a broad range of
conspiracy theories, including some influenced by Kemalist and Islamist
perspectives as well as those of the ruling Justice and Development Party.
The most influential authors, books, references and images within the
conspiracist milieu are all examined in detail. This book will be an
important source for scholars interested in extremism in Turkey and the
societal and political impact of conspiracy theories.
Between Democracy and Development?
Ziya Gökalp
BULGARİSTAN’DA İSLÂM
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Nuh Mete Yüksel anlatıyor...
Handbook of Anti-Environmentalism
Kemalist sistem ve sosyolojik yapısı
“Neden Öldürüldüler?” ad?n? ta??yan, ara?t?rma dizimizin elinizdeki dördüncü
kitab?nda; Onat Kutlar, Metin Göktepe, Prof. Dr. Ahmet Taner K??lal?, Gaffar
Okkan ve Dr. Necip Hablemito?lu cinayetlerinin ard?ndaki karanl?klar; dava
dosyalar?, gazete ar?ivleri ve konuyla ilgili kitaplarla gün ?????na kavu?turuluyor.
Kitapta ayr?ca, öldürülen ayd?nlar?m?z?n aileleri, yak?nlar? ve dostlar?n?n
anlat?mlar?na da yer veriliyor.
Perkins, a former chief economist at a Boston strategic-consulting firm,
confesses he was an "economic hit man" for 10 years, helping U.S. intelligence
agencies and multinationals cajole and blackmail foreign leaders into serving
U.S. foreign policy and awarding lucrative contracts to American business.
Bringing together a mixture of theoretical discussion, political analyses and
illustrative case studies, this volume provides the first comprehensive scholarly
analysis of the tension between environmental protection and economic
development in Turkey. Above all, it evaluates the role played by environmental
movements in the democratization process of Turkey.
Kamusal alan
Integrating and Articulating Environments: A Challenge for Northern and
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Southern Europe
Küresel k?skaç ve Türkçülük
Karen Fogg'un e-postallar?
Conspiracy Nation
vatan hizmetinde elli y?l : an?
This book is an exploration of the environmental makings and contested historical trajectories of
environmental change in Turkey. Despite the recent proliferation of studies on the political
economy of environmental change and urban transformation, until now there has not been a
sufficiently complete treatment of Turkey's troubled environments, which live on the edge both
geographically (between Europe and Middle East) and politically (between democracy and
totalitarianism). The contributors to Transforming Socio-Natures in Turkey use the toolbox of
environmental humanities to explore the main political, cultural and historical factors relating to
the country’s socio-environmental problems. This leads not only to a better grounding of some of
the historical and contemporary debates on the environment in Turkey, but also a deeper
understanding of the multiplicity of framings around more-than-human interactions in the
country in a time of authoritarian populism. This book will be of interest not only to students of
Turkey from a variety of social science and humanities disciplines but also contribute to the
larger debates on environmental change and developmentalism in the context of a global populist
turn.
Turkey; politics and government, 1918-1960.
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A critical, comparative exploration of the framing of environmental problems in Northern and
Southern Europe. The book addresses theoretical and empirical questions about environmental
attitudes and behaviours, politics and protest, cultures and contexts.
1978-2008 Türkiyesi üzerine notlar
Karen Fogg Dosyası
Bergama ve Alman vakıfları olayı
Environmentalism in Turkey
Azınlık vakıfları
Tarikat, Siyaset, Ticaret ve Cinayet
Karen Fogg Dosyası, tarihe ışık tutmak için hazırlandı. Bu eseri hazırlarken
kesinlikle kendilerini "ulusal güçler" olarak adlandıran kesimlerin vurucu kalemi
olma amacı taşımamıştır. Keza, Büyükelçi Karen Fogg'u aklamak ve yaptıklarını
masum göstermek de kitabın hedefi değildir. Siyasi yelpazenin farklı kesimlerinin
görüşlerini en demokratik biçimde yansıtan bu eserde, nihaî karar okuyucuya
bırakılmıştır. Karen Fogg olayının en olumlu tarafı, belki de, Türkiye'nin kendini
yeniden keşfetmesine vesile olmasıdır. Enflasyon, işsizlik ve büyüme gibi kronik
ekonomik sorunlara ilave olarak, stratejik önem, Türk kimliği ve Sevr tartışmaları,
bu olayla birlikte yeniden, ama bu kez Avrupa Birliği ekseninde, Türkiye'nin
gündemine gelmiştir. Karen Fogg Dosyası'nda ayrıca, dış dünyanın Türkiye'ye
bakışına yer verilmiştir. Eser içerisinde yer verilen yabancı basının yorum ve
değerlendirmeleri, dış dünyaya yansıyan Türkiye imajını göstermektedir...
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Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri incelenirken, Avrupa Birliği'nin Türkiye'den
ne istediği (AB Parlamentosu'nun Kıbrıs, Ege sorunu, azınlıklar sorunu bölücülük, sözde Ermeni soykırımı iddiaları. Patrikhane, Heybeliada Ruhban
Okulu ve IMF politikalarının uygulanması, uluslar arası tahkim, T.C. Üniter devlet
yapısı, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundaki esas unsur olan Türk insanı ve Türk
kültürü ve Türkiye Cumhuriyetinin varlığı ve devamı konularında) kamuoyuna
yeterince açık bir biçimde yansımamaktadır. Bu çalışma. 2002 Şubat ayı başında
patlak veren e-mail skandalını bir bütün olarak irdelemeyi amaçlamaktadır.
Temelleri, Ankara Anlaşması (1963) ve Katma Protokol'e (1971) dayanan TürkiyeAB ilişkileri, inişli- çıkışlı uzun bir geçiş döneminin ardından, 1999 Aralık ayında
Helsinki zirvesinde Türkiye'nin aday ilan edilmesiyle birlikte nihaî sürece
girmiştir. Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerine doğru yol aldığı bir zaman
diliminde patlak veren olay, hangi cepheden bakılırsa bakılsın, skandal
kelimesinin tekmil unsurlarını içermektedir. Karen Fogg olayında birbirinden
bağımsız iki skandal söz konusudur. Bunlardan ilki, uluslararası hukuk ve ikili
anlaşmalara göre faaliyetlerini sürdüren ve hukuksal bakımdan diplomatik
bağışıklık ve ayrıcalıklardan yararlanan bir kurumun yani Avrupa Komisyonu
Türkiye Temsilciliği'nin haberleşme özgürlüğüne müdahale edilmesidir. Türk
resmi makamları ile ilintisi olmamasına rağmen, olayın arkasında devletin yer
aldığı söylenmiştir. Bir kısım Batı medyası ise olayı, "Türk usulü korsanlık"
şeklinde yorumlamışlardır. Yetkili makamlar tarafından yapılan açıklamalarda,
Türk resmi görevlilerinin olayla hiçbir bağlantısının bulunmadığı belirtilmiştir.
Page 7/16

Download File PDF Alman Vakflar Ve Bergama Dosyas
Buna rağmen kuşkular dağılmamış, olayın göründüğünden daha komplike olduğu
görüşü zımnî kabul görmüştür. ikinci olarak, açıklanan e-maillerinin içeriği.
Temsilciliğin faaliyetlerinin diplomatik. teamülleri zorladığını ortaya koymuştur.
İşçi Partisi Lideri Doğu Perinçek tarafından açıklanan e-maillerin bir bölümü
kitabımız içeriğinde mevcuttur. Ulaşılabilen kaynaklardan temin edilen bu emaillerin orijinal metinleri incelendiğinde şu gerçek ortaya çıkmaktadır: Avrupa
Birliği Komisyonu Türkiye Temsilcisi Karen Fogg, diplomatik sınırlan dikkate
almayan, yönelimler içerisine girmiştir. Bu çalışma; olayı bitaraf olarak ve
bağımsız bakış açısı ile incelemeyi amaçlamaktadır. Bu eseri yazarken hiçbir
şekilde kendilerini "ulusal güçler" olarak adlandıran kesimlerin vurucu kalemi
olma amacı taşınmamıştır. Keza, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği'nin
başında bulunan Büyükelçi Karen Fogg'u aklamak ve e maillerin içeriğini masum
göstermek de kitabın hedefi değildir. Eser; e-mail skandalı ile birlikte alevlenen
tartışmalar çerçevesinde dikkatleri bir kez daha Türkiye-AB ilişkilerine çekmek ve
durum tespiti yapmayı amaçlamaktadır. Bu olayın belki de tek olumlu tarafı, Türk
toplumunda Avrupa Birliği tartışmalarını yeniden başlatmış olmasıdır. Nitekim bu
olayın ardından gazeteler ve televizyonlarda Avrupa Birliği'nin ne olduğu ve
Türkiye'nin Avrupa'ya katılımının hangi koşullarda ve ne zaman mümkün
olabileceği tüm boyutları ile masaya yatırılıp tartışılmaya başlanmıştır.
Tartışmaların yoğunlaşması ile birlikte, Türk siyasal hayatında ilginç birliktelikler
ortaya çıkmıştı. Sosyal Demokratlar, İslamcılar, Liberaller ve Kürt kimliğini öne
çıkaran akımın temsilcileri Avrupa Birliği'nin iyi bir şey olduğunu, Türkiye'nin
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mutlaka Avrupa içerisinde yer alması gerektiği görüşünü savunurlarken, karşı
cephede yer alan milliyetçiler, muhafazakarlar, Kemalist örgütler ve Türkiye'nin
stratejisine vurgu yapan emekli subaylar Avrupa Birliği'ne kuşku ile yaklaşmışlar
ve hatta alenen karşı olduklarını duyurmuşlardır. Karen Fogg olayı, nihaî tahlilde
Türkiye'nin kendisini sorgulamasına yol açmıştır. Enflasyon, işsizlik ve büyüme
gibi kronik ekonomik sorunların yanında Türkiye'nin stratejik önemi, Türk kimliği
ve Sevr tartışmaları, bu olayla birlikte yeniden, ama bu kez Avrupa Birliği
ekseninde, gündeme gelmiş ve yoğun biçimde tartışılmıştır. Siyasal yelpazenin
farklı kesimlerinin tüm bu konulardaki düşüncelerine bu eser içerisinde yer
verilmiş, ancak empozeden kaçınılmış ve böylece nihaî karamı okuyucu tarafından
verilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. Peki, e-mail skandalı dış dünyaya nasıl
yansımıştır? Türkiye'nin dışarıdan daha iyi görülebildiği görüşüne tam
katılmamakla birlikte, Türkiye'deki gelişmelerin dış dünyadan nasıl algılandığının
bilinmesi önem taşımaktadır. Bu düşünceden hareketle, kitapta ayrıca yabancı
basının özelde Karen Fogg olayı, genelde Türkiye hakkındaki değerlendirmelerine
yer verilmiştir. Çalışmanın başlangıcında serbest kaynaklardan temin edilebilen
bilgilerle Karen Fogg'un biyografisi ve hayatından ilginç anekdotlara yer
verilmiştir. Ardından Türkiye'nin de taraf olduğu 1961 tarihli Viyana Diplomatik
İlişkiler Sözleşmesi incelenmiş, sözleşmenin haberleşme özgürlüğü ve diplomatik
temsilci dokunulmazlığına ilişkin hükümleri ele alınmıştır. Avrupa Birliği
Komisyonu Türkiye Temsilciliğinin hukuksal statüsünün ne olduğu, diplomatik
ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanıp yararlanmadığını inceleyen bölümün
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ardından e-mail skandalının boyutları irdelenmiştir. Kitapta ayrıca Aydınlık
dergisinde ve internette yayınlanan e-maillerin orijinal metinlerden örneklere yer
verilmiştir. Karen Fogg Dosyası adıyla yayınlanması uygun görülen eserin, TürkiyeAvrupa ilişkilerine realist yaklaşımla bakanlar için yararlı olacağını düşünüyoruz.
European Union; foreign relations; Turkey; politics and government; 1980-.
Yakın dönem siyaset ve düşünce hayatımızda, liberalizm kadar çok konuşulup
liberalizm kadar az bilinen bir kavram herhalde yoktur. Bu, 'liberal' kelimesini
düşüncelerine katılmadıkları kişileri yaftalamak için kullananlar için özellikle
geçerli. Dahası, kendisini 'liberal' olarak tarif eden birçok kişi için de. Dünya ve
özelde Avrupa tecrübesine karşılık 'Türkiye'ye özgü' farklı bir liberalizmden söz
ediliyor olması da bu gerçeği doğruluyor. Peki, nedir liberalizm? Türkiye'de liberal
tecrübenin yaşadığı kendine özgü serencamının sebepleri nelerdir? Liberalizm ile
demokratlık aynı şeyler midir; değilse, farkları nelerdir? Türkiye'de
demokrat/liberal cephede yaşanan ayrışmalar, kopmalar, savrulmalar nasıl
açıklanabilir? Ve en önemlisi, son çeyrek yüzyılın hâkim liberal söylemi bugün
Türkiye'nin 'yarın'ını değil, 'dün'ünü tarif eder niteliktedir? Düne Veda,
'Türkiye'de liberalizmin tarihini ve bilhassa son otuz yılını anlatırken, sadece
'dün'ün analizini yapmıyor. Yarına, geleceğe dair ufuk açıcı bir çerçeve de
sunuyor... http://vimeo.com/67802943 [Etkileşim Yayınları]
Yaşadığımız şu korkunç otuz yıl
Fault Lines in a Troubled Alliance
Turkey and the West
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Alman gizli operasyonları ve Türkler
Batılıların kirli yüzü
Modern Türkiye'de siyası̂ düşünce

Turkey: A necessary ally in a troubled region With the new
administration in office, it is not clear whether the U.S. will
continue to lead and sustain a global liberal order that was
already confronted by daunting challenges. These range from a
fragile European Union rocked by the United Kingdom’s exit and
rising populism to a cold war-like rivalry with Russia and
instability in the Middle East. A long-standing member of NATO,
Turkey stands as a front-line state in the midst of many of
these challenges. Yet, Turkey is failing to play a more
constructive role in supporting this order--beyond caring for
nearly 3 million refugees, mostly coming from the fighting in
Syria--and its current leadership is in frequent disagreement
with its Western allies. This tension has been compounded by a
failed Turkish foreign policy that aspired to establish its own
alternative regional order in the Middle East. As a result, many
in the West now question whether Turkey functions as a
dependable ally for the United States and other NATO members.
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Kemal Kirişci’s new book argues that, despite these problems,
the domestic and regional realities are now edging Turkey toward
improving its relations with the West. A better understanding of
these developments will be critical in devising a new and
realistic U.S. strategy toward a transformed Turkey and its
neighborhood. Western policymakers must keep in mind three onthe-ground realities that might help improve the relationship
with Turkey. First, Turkey remains deeply integrated within the
transatlantic community, a fact that once imbued it with
prestige in its neighborhood. It is this prestige that the
recent trajectory of Turkish domestic politics and foreign
policy has squandered; for it to be regained, Turkey needs to
rebuild cooperation with the West. The second reality is that
chaos in the neighborhood has resulted in the loss of lucrative
markets for Turkish exports—which, in return, increases the
value to Turkey of Western markets. Third, Turkish national
security is threatened by developments in Syria and an
increasingly assertive Russia, enhancing the strategic value of
Turkey’s “troubled alliance” with the West. The big question,
however, is whether rising authoritarianism in Turkey and the
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government’s anti-Western rhetoric will cease and Turkey’s
democracy restored before the current fault lines can be
overcome and constructive re-engagement between the two sides
can occur. In light of these realities, this book discusses the
challenges and opportunities for the new U.S. administration as
well as the EU of re-engaging with a sometimes-troublesome, yet
long-time ally.
Tarihin belli bir aşamasında ortaya çıkan “Demokrasi ve Sivil
Toplum” kavramları bu uzun süreç içinde evrenselleşmiş ve
insanlığa mal olmuş olgulardır. Tarihçilere ve toplum
bilimcilere göre uygarlıklar kentlerle birlikte ortaya çıkmış
olup, demokrasi ve sivil toplum kavramları da, kentsel yaşamın
ve kentsel gereksinmelerin ortaya çıkardığı anlayış ve
oluşumların ürünüdürler. Gelişmiş bir sivil topluma ve ileri
düzeyde demokrasiye sahip olmak, kentleşme ve uygarlık düzeyi
için bir ölçüt olarak alınmaktadır. Ancak doğu ve batı
toplumları arasındaki karşıtlıklara da bağlı olarak dünyada tam
anlamıyla evrensel nitelikte, yani herkesin kabul ettiği bir
demokrasi ve sivil toplum anlayışı henüz yeterince gelişebilmiş
değildir. Buna paralel olarak kent yönetimlerinde de egemen
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olması gereken demokratik ve katılımcı anlayışlarda, batıdan
doğuya farklılıklar, farklı uygulamalar ortaya çıkmıştır. Batılı
demokratik ülkelerde kentsel katılım türlü biçimleriyle kent
yönetimlerinin yararlandığı bir gelenek iken, doğu toplumlarında
bu anlayış tam olarak içselleştirilerek tüm kurumlarıyla
yerleşebilmiş değildir. Demokrasi, sivil toplum ve kent yönetimi
ilişkisinin, dünyadaki ve Türkiye’deki durumunu ortaya koyan
kuramsal çalışmaların yanı sıra, ülkemizdeki uygulama
örneklerini de içeren bu çalışma ile; ulaşmak istediğimiz amaç,
kentlerde, yerel yönetimlerde, türlü sivil toplum kuruluşlarının
çalışmaları bağlamında kent yönetimlerinin, demokratikleşme ve
kentsel katılım açılarından ne ölçüde mesafe kat etmiş
olduklarını görebilmek ve bu değerleri hizmet alanlarına ne
ölçüde yansıtabilmiş olduklarını ortaya koymaya çalışmaktır.
Kentleşme, demokratikleşme ve siyasal katılım ilişkilerinin
sivil toplum kuruluşları bağlamında çok kapsamlı olarak ele
alındığı bu çalışmaya; bölüm yazarı ve hakem olarak katkıda
bulunan tüm bilim insanlarına, yazarlarımıza değerli
katkılarından, emek ve çabalarından, ÇEKÜL Yönetimi’ne de Uçkun
Geray Hocamızın yazısını bizle paylaşmalarından ötürü
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teşekkürlerimizi sunuyoruz.
This thought-provoking Handbook provides a theoretical overview
of the wide variety of anti-environmentalisms and offers an
integrative research agenda for future research on the topic.
Probing the ways in which groups have organized to oppose
environmental movements and pro-environmental policies in recent
decades, it examines those involved in these countermovements
and studies their motivations and support systems. This Handbook
explores core topics in the field, including contestation over
climate change, wind power, mining, forestry, food sovereignty,
oil and gas pipelines and population issues.
Kurşunlar Hepimize
Confessions of an Economic Hit Man
Transforming Socio-Natures in Turkey
Karşıdevrim, 1945-1950
Ulus-devlet düşünürü
Kışladağ’dan Mektup Var
Bergama (Turkey); foreign economic relations; Germany.
Turkey; foreign relations; Germany; World War, 1914-1918
Authors; Turkey; criticism and history.
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Conspiracy Theories in Turkey
Modernleşme ve Batıcılık
Düne Veda
Alman vakiflari ve Bergama dosyasi
Alman vakıfları ve Bergama dosyası
SİVİL TOPLUM DEMOKRASİ ve KENT YÖNETİMİ
Türkiye'deki yasad??? dini hareketleri de?erlendiren bir ara?t?rma
International Journal of Turkish Studies
Haberle?me Dokunulmazl??? / AB Kutupla?mas?…
Ba?ka bir a?k istemez
Landscapes, State and Environmental Movements
Türkiye'de sivil itaatsizlik, toplumsal hareketler ve bas?n
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