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2020 yılında meydana gelen ve dünya genelinde 
büyük bir kriz oluşturan COVID-19 pandemisi eğiti-
mi de olumsuz anlamda etkilemektedir. 

Birleşmiş Milletler’in salgın dönemi eğitim raporuna 
göre; COVID-19 pandemisi tarihte eğitim sistemler-
inde gerçekleşen en büyük aksaklığı yaratmıştır. Bu 
durum,190’dan fazla ülkede ve tüm kıtalarda yak-
laşık 1,6 milyar öğrenciyi etkilemektedir. Dahası, 
dünya eğitim eşitsizliği konusunda mücadele ederk-
en, Birleşmiş Milletler COVID-19 krizinin durumu 
daha da kötüleştirdiği konusunda uyarmaktadır. 

Özellikle yoksul ya da kırsal kesimde yaşayan çocuk-
lar ve gençler, kadınlar, mülteciler, engelliler ve zor-
la yerinden edilmiş kişiler eğitimlerine devam etme 
konusunda daha fazla sorunla karşılaşmaktadırlar.

COVID-19 pandemisi  yüksek öğrenimi de olum-
suz yönde etkilemektedir. Pandemi sonucu oluşan 
kriz, eğitimin yanı sıra sosyal olanakları da içeren bir 
üniversite eğitiminin sunduğu değere ilişkin soruları 
da arttırmaktadır. Üniversitelerin pandemi önlemleri 
kapsamında online eğitime geçmesi ile öğrenciler, 
kampüs yaşamı, öğrenci değişim programları,  öğren-
ci kulüpleri etkinlikleri, konferanslar ve diğer birçok 
etkinlikten yararlanma fırsatını kaçırmaktadırlar. 

Aynı zamanda, online eğitime geçiş durumu yalnız-
ca öğrencileri değil, öğretmenleri de etkilemektedir. 
Uzaktan eğitim, yeni öğretme metotlarının kullanıl-
masını ve öğrencilerle daha fazla iletişimi zorunlu 
kılarak öğretmenlerin iş yükünü arttırmaktadır.

Tüm bu bilgiler ışığında, COVID-19 pandemisi, eğit-
imde eşitsizliğin hızlanmasına, üniversite eğitiminde 
sunulan fırsatların kısıtlanmasına ve öğretmenlerin 
iş yükünün artmasına neden olarak eğitimi olumsuz 
etkilemektedir. 

Education creates the foundation of the economic, 
political, and cultural development of the societies. 

Education of young generation has a great impor-
tance in terms of forming the future of the society. 
Building a better society and a better future is only 
possible with education. The COVID-19 pandem-
ic, which occurred in 2020 and created a great crisis 
worldwide, also has a negative effect on education. 

According to the United Nations Report on Edu-
cation during COVID-19 and Beyond the COV-
ID-19 pandemic has created the largest disruption 
of education systems in history. This situation has 
been affecting nearly 1.6 billion students in more 
than 190 countries and all continents.  

Moreover, while the world is already struggling 
in terms of educational inequality, the UN warns 
that the COVID-19 crisis is making it worse. Es-
pecially children and youth that living in poor or 
rural areas, women, refugees, persons with dis-
abilities, and forcibly displaced people face off 
more problems to continue their education.

The COVID-19 pandemic also negatively af-
fects higher education. The crisis, that occurred 
because of pandemic, increases questions about 
the value offered by a university education that 
includes social opportunities beside education. 

With the transition of universities to online ed-
ucation within the scope of pandemic measures, 
students are missing the opportunity to benefit 
from campus life, student exchange programs, 
student clubs’ activities and many other activities. 
At the same time, transition to online education 
is not only affect students but also teachers. 

Distance-education increases the workload of 
teachers by requiring the use of new methods 
of education and more communication with 
students. In the light of all this information, the 
COVID-19 pandemic negatively affects edu-
cation by causing accelerated inequality in ed-
ucation, limiting the opportunities offered in 
university education and increased workload of 
teachers. 

EĞİTİM, TOPLUMLARIN EKONOMİK, SOSYAL, POLİTİK VE 
KÜLTÜREL GELİŞİMİNİN TEMELİNİ OLUŞTURMAKTADIR. 
GENÇ NESİLLERİN EĞİTİMİ, GELECEĞİN TOPLUMUNUN 

OLUŞTURULMASI ANLAMINDA BÜYÜK ÖNEME SAHİPTİR. 
DAHA İYİ BİR TOPLUMUN VE DAHA İYİ BİR GELECEĞİN İNŞASİ 

ANCAK EĞİTİMLE MÜMKÜNDÜR. References:
UN Report, Education during Covid-19 and beyond:
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-
content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_
covid-19_and_education_august_2020.pdf
OECD Report:
https://www.oecd.org/education/the-impact-of-
covid-19-on-education-insights-education-at-a-
glance-2020.pdf

COVID-19 PANDEMİSİ  YÜKSEK 
ÖĞRENİMİ DE OLUMSUZ YÖNDE 
ETKİLEMEKTEDİR. PANDEMİ 
SONUCU OLUŞAN KRİZ, EĞİTİMİN 
YANI SIRA SOSYAL OLANAKLARI 
DA İÇEREN BİR ÜNİVERSİTE 
EĞİTİMİNİN SUNDUĞU 
DEĞERE İLİŞKİN SORULARI DA 
ARTTIRMAKTADIR. 

PANDEMİ VE EĞİTİM
Pandemic and Education

GAYE GÜRBÜZ
İstanbul Arel Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Öğrencisi
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ÇARESİZLİKTEN 
SESSİZ KALMA HAKKI
Forced Right to Remain Silent

Aşı karşıtlığının yıllardır yaygın ve büyüyen bir so-
run olduğunu ve İşçi Partisi’nin uyarıları sonucu 
hükümetin de bunun farkında olduğunu belirten, bu 
düşüncenin aşının uygulanmasına yönelik gerçek bir 
tehdit oluşturduğunu savunan İngiltere İşçi Partisi, 
hükümetin Covid-19 aşısının uygulamaya konul-
masından önce tehlikeli aşı karşıtı düşünceyi “or-
tadan kaldırmak” için acil durum yasası getirmesi 
gerektiğini ortaya atmıştır. Bu yasa teklifinin içeriği 
Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube gibi so-
syal medya platformlarının aşı karşıtı düşüncel-
ere sansür uygulamasının zorunlu kılınması, 
aksi takdirde bu firmalara yaptırım uygulanması 
gerektiğidir. Halkın yararına susturulanın yine 
halk olması akıllara İtalyan düşünür, siyasetçi ve 
sosyalist kuramcı Antonio Gramsci’yi ve “hegem-
onya” kavramını getirmektedir.

Hegemonya kavramı, bir sistem içerisindeki bir 
bireyin diğer bireylerden daha üstün, baskın 
olduğu düzendir. Antonio Gramsci bu kavramı 
kültürel ve ideolojik bir metot olarak değer-
lendirmiş ve toplumsal sınıflar ya da gruplar ar-
asındaki, kendiliğinden rızaya dayalı ideolojik 
üstünlük, denetim ve yönlendirme ilişkileri olar-
ak ele almıştır.

Hiç garipsenmeyen ve sanıldığı kadar büyük 
tepkilerle karşılanmayan, aksine halkın büyük 
çoğunluğunun onayını alan aşı karşıtı görüşlere 
sansür uygulanmasına dair bu karar her ne kadar 
halkın yararı için alınmış bir karar gibi görünse 
de aslında bu kararla birlikte bazı fikirlerin sus-
turulması için yasal zemin hazırlanmıştır. Diğer 
bir deyişle halk, devlete kendilerini korumaları 
için onları susturma hakkını büyük bir memn-
uniyetle vermiştir.  

Aşı karşıtlığının bilimsel bir temele dayan-
madığını ve kendileri için de zararlı olabileceğini 
düşündükleri için; bu sansür kararına destek olan 
insanlar düşünce özgürlüklerini devlete teslim 
etmişlerdir. İleriki zamanlarda hangi düşünce-
lerimizin bizim için “zararlı” olması nedeniyle 

sansürleneceği ise gizemini korumaktadır.

Stating that anti-vaccination has been a wide-
spread and growing problem for years and the 
government is aware of this because of the La-
bour Party’s warnings, the British Labour Party 
argues that this idea poses a real threat to the ad-
ministration of the vaccine, and before the gov-
ernment’s Covid-19 vaccine is put into practice, 
the government should bring an emergency law 
to “eradicate it.”

The content of this legislative proposal is that 
social media platforms such as Facebook, Insta-
gram, Twitter, and YouTube should be required 
to censor anti-vaccine thoughts, otherwise sanc-
tions should be imposed on these companies. The 
fact that it is the people who are silenced for the 
benefit of the people recalls the Italian thinker, 
politician and socialist theorist Antonio Gramsci 
and the concept of “hegemony”.

The concept of hegemony is the order in which an 
individual in a system is superior to other indi-
viduals. Antonio Gramsci evaluated this concept 
as a cultural and ideological method and consid-
ered it as the relations of ideological superiority, 
control and direction between social classes or 
groups based on self-consent.

Although this decision on the censorship of an-
ti-vaccination views, which are not regarded as 
strange and met with great reactions, which are 
approved by the majority of the people on the 
contrary, may seem like a decision taken for the 
benefit of the public, in fact, with this decision, 
the legal ground has been prepared for silencing 
some ideas. In other words, the people gladly gave 
the government the right to silence them to pro-
tect the citizens. Since they thought that anti-vac-
cination was not based on a scientific basis and 
could be harmful for them, the people who sup-
ported this censorship decision gave their free-
dom of thought to the government. It remains a 
mystery which of our thoughts will be censored 
in the future because they are “harmful” to us.

References:
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/
coronavirus-vaccine-covid-anti-vax-labour-
censor-b1723009.html 

SIRRI CAN YÜCEL
İstanbul Arel Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Öğrencisi

HEGEMONYA KAVRAMI, BİR 
SİSTEM İÇERİSİNDEKİ BİR 
BİREYİN DİĞER BİREYLERDEN 
DAHA ÜSTÜN, BASKIN OLDUĞU 
DÜZENDİR. 

HALKIN YARARINA SUSTURULANIN YİNE HALK OLMASI 
AKILLARA İTALYAN DÜŞÜNÜR, SİYASETÇİ VE SOSYALİST 

KURAMCI ANTONİO GRAMSCİ’Yİ VE “HEGEMONYA” 
KAVRAMINI GETİRMEKTEDİR.
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GERÇEK KAZANAN KİM?
Who is Real Winner?

Bu yazımda Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarından 
ve bu çatışmalar neticesinde Sovyetler Birliği’nden 
beri ilk defa bölgeye askeri olarak geri dönen 
Rusya’dan bahsedeceğiz. Gerçek kazanan kim, kesin 
soruları, muhtemel cevaplar ile aydınlatmaya çalışa-
cağım.

27 Eylül 2020 sabahı Ermenistan tarafından açılan 
ateşle birlikte başlayan çatışmalar, 9 Kasım 2020 
tarihinde, Rusya’nın arabulucu olması ile imzalanan 
barış antlaşması ile sonlandırılmıştır. Çatışmalar bo-
yunca iki taraf da insani ve maddi kayıplara maruz 
kalmışlardır. Şüphesiz ki Ermenistan bu savaşın en 
büyük kaybedeni olmuştur. İşgal altında tuttuğu 
Karabağ’ın büyük bir bölümünü kaybetmiştir. Ona 
karşın ise Azerbaycan tarafı Kelbecer, Laçin, Kubadlı, 
Sultanlı, Ağdam, Cebrail ve Zengilan’ı Ermenistan 
işgalinden kurtarmıştır. 

Peki ya bundan sonra bölgeyi neler beklemektedir? 
Zannedildiği gibi, Azerbaycan için her şey iyi mi 
gitmektedir? Ermenistan ise kesin kez mağlup mu 
edilmiştir? Ateşkes antlaşması ile bölgeye ve Azer-
baycan topraklarına yeniden giriş yapan Rus askeri 
varlığı 5 yıl süre ile sınırlı kalacak mıdır? Ateşkes 
antlaşmasında Hocavend, Ağdam, Hocalı ve Hank-
endi’nin statüleri konusunda bir açıklama ve en ufak 
emare mevcut değildir. Böylelikle yakın zamanda bu 
bölgeler için de-facto Dağlık Karabağ bölgesi diyebi-
leceğimizi düşünmekteyim.

Sonuç olarak, Rusya, 40 günü aşan savaş boyunca, 
Azerbaycan ve Ermenistan’a eşit mesafede durarak, 
bu ülkelerdeki tarihsel ve coğrafi avantajını kullanar-
ak, özellikle de “Rusya Ermenistan’ı destekler” di-
yenleri de şaşırtmıştır. Rusya’nın süreç boyunca izle-
diği tutum çok net mesajlar ve duruş sergilemektedir.

Gerçek kazananı düşündüğümüzde, bence gerçek 
kazanan verdiği mesajlar ile Rusya olmuştur. Er-
menistan’ı Batı’ya yaklaştırmak isteyen Paşinyan 
hükümetinin Azerbaycan eliyle burnunu sürterek, 

MUHAMMED ULANMIŞ
İstanbul Arel Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Öğrencisi

ZANNEDİLDİĞİ GİBİ, AZERBAYCAN İÇİN HER ŞEY İYİ Mİ 
GİTMEKTEDİR? ERMENİSTAN İSE KESİN KEZ MAĞLUP 

MU EDİLMİŞTİR? ATEŞKES ANTLAŞMASI İLE BÖLGEYE VE 
AZERBAYCAN TOPRAKLARINA YENİDEN GİRİŞ YAPAN RUS 

ASKERİ VARLIĞI 5 YIL SÜRE İLE SINIRLI KALACAK MIDIR?

“TÜRKİYE VE İSRAİL’DEN SİLAH, 
MÜHİMMAT, ALABİLİRSİN AMA 
SONUNDA BENİM DEDİĞİME 
UYMAK ZORUNDASIN. ÇÜNKÜ BU 
BÖLGE BENİM ARKA BAHÇEM VE 
BURAYA KİMSENİN MÜDAHALE 
ETMESİNE, BENİM DIŞIMDA 
BİR DÜZEN KURMASINA İZİN 
VEREMEM”
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DOĞAYI ÖLDÜRMEK SUÇ OLMALIDIR. YAŞAYAN HER CANLI 
DOĞANIN KENDİSİDİR. YAŞANILAN KÖTÜ OLAYLARIN TEKRAR 
TEKRAR YAŞANMAMASI İÇİN DEVLETLER BİR AN ÖNCE ADIM 

ATMALI VE DOĞAYI KORUMAK İÇİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER 
VE YAPTIRIMLAR OLUŞTURMALIDIR. 

Rusya’nın dışında bir dayanakları olmadığı çizgisine 
çekmeyi başarmıştır.

Aliyev rejimine, “Türkiye ve İsrail’den silah, mühim-
mat, alabilirsin ama sonunda benim dediğime uymak 
zorundasın. Çünkü bu bölge benim arka bahçem ve 
buraya kimsenin müdahale etmesine, benim dışımda 
bir düzen kurmasına izin veremem” demekle de kal-
madı, Azerbaycan’ı da bu görüşe ikna etmiş olduğunu 
da görmüş bulunmaktayız. Aynı zamanda Rusya, 
Minsk grubu üyesi olan ABD ve Fransa’yı da oyun 
dışında bırakmış bulunmaktadır. Bu sayede Rusya, 
Ermenistan’ın tek hamisi olduğunu kanıtlamıştır.

Son tahlilde, bahsettiğimiz gibi sorular ve cevaplar 
arasında gidip geldik ve çatışma üzerinden sonuçları 
incelemeye çalıştık. Söylediğim gibi, kaybeden 
Ermenistan oldu, kazanan Azerbaycan olmuştur. 
Gerçek kazanan ise, yakın gelecekte görülmesi mu-
htemel olarak Rusya Federasyonu olmuş ve bölgede 
yerini sağlamlaştırmıştır.

In my article, I will talk about Azerbaijan-Arme-
nia conflicts and Russia who returned to place 
for the first time since Soviets. I will be search-
ing who is real winner and I will reply to concrete 
questions via potential answers and I will bring 
the problem to the table.  

Conflicts started with Armenian fire on 27 April 
2020 and ended with the ceasefire agreement on 
9 November 2020. Furthermore, Russian Federa-
tion became peacemaker in these conflicts. Azer-
baijan and Armenia are exposed to humanistic 
and financial damage during the clashes. Un-
doubtedly Armenia is the loser of this conflict. 
Armenia lost big part of Nagorno-Karabagh. On 
the other hand, Azerbaijan side saved Kelbecer, 
Laçin, Kubadlı, Sultanlı, Ağdam, Cebrail and Ze-
ngilan from Armenian occupation.

However, what is waiting the region from now on? 
Predictably, is everything going well for Azerbai-
jan? Has Armenia been defeated once and for all? 
Russian Soldiers comeback Azerbaijan territo-

ries with the ceasefire agreement, can we be sure 
that they will stay Azerbaijani territories for just 
5 years? In the ceasefire agreement, there is no 
explanation and neither hide nor hair about the 
status of Hocavend, Ağdam, Khojaly and Khan-
kendi. Thus, I think that we can say de-facto Na-
gorno Karabagh. 

As a result, throughout the war that lasted for 
more than 40 days, Russia treated equally to 
Azerbaijan and Armenia, using geographical ad-
vantage in these countries, and especially by sur-
prising people who say, “Russia support the Ar-
menia”.  Russia’s manners are consisting of clear 
messages and stance.

When we think the real winner, Russia became 
real winner via his position and messages. Russia 
deflated Pashinyan government via Azerbaijan 
because Pashinyan government have western ori-
ented policy. In other words, the Moscow Gov-
ernment reminded that they don’t have supporter 
except Russia.

In other respects, they gave the message towards 
Aliyev regime. This message that, “you can buy 
gun from Turkey and Israel but finally, you have 
to agree with me because this region is my back-
yard/near abroad, and I cannot allow anyone to 
intervene here to establish order except me.” Fur-
thermore, they convinced the Azerbaijan for this 
case. At the same time, Russia eliminated Minsk 
Group members France and the USA. So, Russia 
proved that it is the sole tutelar of Armenia.

In the last instance, as I mentioned lurched be-
tween answers and questions, analyzed results via 
conflicts. As I said, Armenia is loser, Azerbaijan 
is winner. However, the truth is that the Russian 
Federation, likely to be seen in the future, has 
become the real winner, and has consolidated its 
position in the region.

References:
https://www.bbc.com/turkce/haberler-
dunya-55173260 
https://www.bbc.com/news/world-europe-54882564 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/
nov/19/ceasefire-agreement-azerbaijan-great-risks-
armenia 
https://www.dw.com/en/human-toll-in-azerbaijan-
armenia-fight-for-nagorno-karabakh/g-55488985 

DOĞAYI
ÖLDÜRMEK

C anlıların yaşam alanı “doğa”, kendini 
sürekli yenileyen ve değiştiren, canlı ve 
cansız maddelerden oluşan varlıkların 
tamamını kapsamaktadır. Yalnız hayvan-

lar ve bitkiler değil aynı zamanda biz insanlar için de 
büyük öneme sahiptir.  

2019 yılının Aralık ayında Vanuatu’nun Avrupa Birliği 
Büyükelçisi, Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkem-
esi’nde hayvanlar hakkında bir öneride bulunmuştur: 
“Doğanın yok edilmesini suç haline getirin.” 

Kampanyacılar tarafından “Ekosid” olarak ad-
landırılan ve kelimenin tam anlamıyla “çevreyi 

öldürmek” anlamına gelen bu ideoloji, hiç kim-
senin doğayı öldürdüğü için cezasız kalmaması 
gerektiğini savunmaktadır. Peki doğayı öldürmek 
gerçekten suç olmalı mı? Doğanın tanımını ifade 
ederken sürekli olarak canlıların ortak yaşam 
alanı olduğundan ve canlıların yaşam faaliyetler-
ini en iyi şekilde gerçekleştirdikleri yer olarak 
bahsedilir. Fakat canlılar doğanın kendisidir.

Ağaçlar, kediler, sincaplar, karıncalar, insanlar… 
Bunlar doğayı doğa yapan unsurlardır. Hayvan-
lar, bitkiler ve insanlar olmadan doğa anlamını 
yitirecek ve kendi olmaktan çıkacaktır.

SAMIYE YÜKSEL
İstanbul Arel Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Öğrencisi

Murdering Nature
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Doğayı öldürmek demek insanı öldürmek deme-
ktir. Bir insanın canına kıymak ya da masum bir 
köpeğin minik patilerinin insan denen canavar 
tarafından vahşice kesilmesi doğaya karşı işlenen 
büyük bir suç ve onun yok olmasına neden olacak 
sebeplerdendir. Peki ormanlar? Peki yangının ar-
kasına saklanılıp katledilen ormanlar? Orman-
ların içinde bulunan ekosistemler? Annesiz kalan 
bebekler ve yavrusuz kalan anneler? 

Doğayı öldürmek suç olmalıdır. Yaşayan her 
canlı doğanın kendisidir. Yaşanılan kötü olay-
ların tekrar tekrar yaşanmaması için devletler 
bir an önce adım atmalı ve doğayı korumak için 
birtakım düzenlemeler ve yaptırımlar oluştur-
malıdır. Hayvanlar “eşya” olarak anılmaktan 
kurtulup, “canlı” gibi korunmalıdırlar. Konak-
lama tesisleri kurmak ya da maden aramak adı-
na ormanlarımız artık kesilip yakılmamalıdır. 
Büyüyen tek bir ağaç bile dünyamızı kurtarmak 
için büyük bir önem taşıyorken, biz binlercesini 
elimizin tersiyle itmemeliyiz. 

The habitat of living things “nature” covers all the 
beings consisting of living and inanimate sub-
stances that constantly renew and change them-
selves. It has great importance not only to animals 
and plants, but also to us humans. In December 
2019, at the International Criminal Court in the 
Hague, Vanuatu’s ambassador to the European 
Union made a radical suggestion: Make the de-
struction of the environment a crime.

This ideology, named ‘Ecocide’ by campaigners 
and literally meaning ‘killing the environment’, 
argues that no one should not go unpunished for 
killing nature. So, should killing nature really be a 
crime? In expressing the definition of nature, it is 
constantly mentioned as the common habitat of 
living things and as the place where living things 
perform their life activities in the best way. But 

living things are nature itself. Trees, cats, squir-
rels, ants, people... These are the elements that 
make nature the nature. Without animals, plants 
and humans, nature will lose its meaning and 
cease to be its own. Killing nature means killing 
people. Killing a person or brutally cutting off the 
tiny paws of an innocent dog by a monster called 
human is a great crime committed against nature, 
and the reasons that will cause the destruction 
of nature. What about the forests? What about 
the forests that were hidden behind the fire and 

slaughtered? Ecosystems found in forests. Babies 
left without a mother and mothers left without a 
baby?

Killing nature must be a crime. Every living being 
is nature itself. States should take steps as soon 
as possible to prevent bad events from happen-
ing again and again and establish some regula-
tions and sanctions to protect nature. Animals 
should be saved from being called’ objects “and 
protected as” “living things”. Our forests should 

no longer be cut and burned in the name of es-
tablishing accommodation facilities or searching 
for quarry. While even a single growing tree is of 
great importance in saving our world, we should 
not push the thousands away.

References:
https://www.bbc.com/future/article/20201105-what-
is-ecocide  https://doga.nedir.org

2019 YILININ ARALIK AYINDA 
VANUATU’NUN AVRUPA BİRLİĞİ 
BÜYÜKELÇİSİ, LAHEY’DEKİ 
ULUSLARARASI CEZA 
MAHKEMESİ’NDE HAYVANLAR 
HAKKINDA BİR ÖNERİDE 
BULUNMUŞTUR: “DOĞANIN YOK 
EDİLMESİNİ SUÇ HALİNE GETİRİN.” 
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EJDERHA UYANIYOR MU?
Is the Dragon Awakening?

A sya-Pasifik bölgesinde dünyanın en 
büyük ve kapsamlı serbest ticaret 
anlaşması imzalandı. 2012 yılında 
başlayan ve 8 yıl süren müzakereler-

in ardından en büyük serbest ticaret anlaşması olan 
Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması 
(RCEP), Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) 
üyeleri ile Avustralya, Çin, Japonya, Güney Kore ve 
Yeni Zelanda arasında 37. ASEAN Liderler Zirvesi 
kapsamında 15 Kasım 2020 tarihinde imzalanmıştır. 

Küresel anlamda en büyük serbest ticaret an-
laşması olmasının sebebi ise anlaşmaya varan 

ülkelerin nüfusunun 2,1 milyar olması ve küresel 
GSYH’nin %30’una tekabül etmesidir. Asya-Pasi-
fik bölgesinde Hindistan dışındaki ülkeler bu an-
laşmaya üyedir. Hindistan ise 2019 yılında ticari 
kaygılar nedeniyle bu anlaşmadan çekilmiştir 
fakat anlaşmaya hala dahil olabilme hakkı bulun-
maktadır.

RCEP Anlaşmasının üye ülkelere avantajları 
ise taraflar arasında bölgesel tedarik zincirler-
inin güçlenmesi, bölge içinde malların serbest 
dolaşımına izin verilmesi, gümrük vergilerinin 
azaltılması, ortak ticaret kuralları ile lojistiğin 

kolaylaştırılması ve pazar erişiminin sağlanması, 
e-ticaret ve telekomünikasyon gibi alanlarda 
bölgesel ekonominin büyümesinde birçok olum-
lu getirisi bulunmaktadır. Peki bu anlaşmanın 
küresel boyuttaki sonuçları ve Çin ekonomisine 
olan etkileri nelerdir? 

Öncelikle, pandeminin küresel ekonomiyi olum-
suz yönde etkilediği böyle bir dönemde bu kadar 
büyük kapsamlı bir anlaşmanın imzalanması 
ekonomik gücün Asya-Pasifik bölgesini güçlen-
direceği öngörülmektedir. ABD ve Avrupalı şir-
ketlerin anlaşmanın dışında kalması ise serbest 
ticaret bölgesindeki hakimiyetlerini dezavantajlı 
bir duruma getirmiş ve bu da endişelenmelerine 
yol açmıştır. 

RCEP Anlaşması ile hızlı ekonomik büyümeye 
sahip Çin’in bölgesel ve küresel anlamda ekono-
mik konumunu güçlendireceği düşünülüyor. 
Özellikle Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol” girişimi ile bu 
anlaşmayla beraber etkisini daha da genişleteceği 
söylenebilir. Çin’in bu hamlesine karşı ABD’nin 
yeni seçilen başkanı Joe Biden’ın bu konuda-
ki atacağı adımlar ise merak konusu. Fakat en 
büyük merak konusunu ise böyle bir anlaşma ile 
“Asya’nın ejderhası, ABD’nin kartalını yenebi-
lecek mi ve küresel güç dengelerinde bir değişme 
yaşanacak mı?” sorularını oluşturmaktadır.

The world’s largest and most comprehensive free 
trade agreement was signed in the Asia-Pacific 
region.  The Regional Comprehensive Economic 
Partnership Agreement (RCEP) is the largest free 
trade agreement that negotiations started in 2012 
and lasted for 8 years. The agreement was signed 
between the members of the Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN) and Austral-
ia, China, Japan, South Korea, and New Zealand 
on 15 November 2020 as part of the 37th ASEAN 
Leaders Summit. The reason it is the largest free 
trade agreement globally is that the population of 
the countries reached with the agreement 2.1 bil-

lion and corresponds to 30% of the global GDP. 
Countries except India in the Asia-Pacific region 
are members of this agreement. India withdrew 
from the agreement in 2019 due to trade con-
cerns, but it still has the right to participate in the 
agreement.

The advantages of the RCEP Agreement to mem-
ber countries are strengthening regional supply 
chains in the region, allowing free movement of 
goods within the region, reducing customs tax-
es, facilitating logistics with common trade rules, 
and providing market access, e-commerce, and 
telecommunications, which have many positive 
benefits in the growth of the regional econo-
my. So, what are the global consequences of this 
agreement and its effects on the Chinese econ-
omy? First, at such a time when the pandemic 
negatively affects the global economy, it is pre-
dicted that the economic power will strengthen 
the Asia-Pacific region if such a comprehensive 
agreement is signed. The fact that US and Eu-
ropean companies are excluded from the agree-
ment has disadvantage their dominance in the 
free trade zone, which has led them to worry.

With the RCEP Agreement, China, which has 
rapid economic growth, is thought to strengthen 
its economic position in the regional and global 
sense. It can be said that especially with the “One 
Belt One Road” initiative, China will further ex-
pand its influence with this agreement.

Against this move by China, the moves to be tak-
en by Joe Biden, who is the newly elected presi-
dent of the United States, are a matter of curiosi-
ty. However, the biggest issue of curiosity is, with 
such an agreement, “Will the dragon of Asia be 
able to defeat the eagle of the USA and will there 
be a change in the global balance of power?”

References:
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/asya-pasifik-ulkeleri-
dunyanin-en-buyuk-serbest-ticaret-anlasmasini-
imzaladi/2044140
https://asean.org/summary-regional-comprehensive-
economic-partnership-agreement/
https://www.setav.org/asya-yeniden-yukselirken-
rcep-anlasmasi-ne-anlama-geliyor/
https://ca.reuters.com/article/us-asean-summit-rcep-
explainer-idCAKBN27W0WC
https://www.bbc.com/news/business-54899254

RCEP ANLAŞMASI İLE HIZLI EKONOMİK BÜYÜMEYE SAHİP ÇİN’İN 
BÖLGESEL VE KÜRESEL ANLAMDA EKONOMİK KONUMUNU 

GÜÇLENDİRECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR.

MERYEM ALPAR
İstanbul Arel Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Öğrencisi

RCEP ANLAŞMASI İLE HIZLI 
EKONOMİK BÜYÜMEYE SAHİP 
ÇİN’İN BÖLGESEL VE KÜRESEL 
ANLAMDA EKONOMİK 
KONUMUNU GÜÇLENDİRECEĞİ 
DÜŞÜNÜLÜYOR. 
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GERÇEK CANAVAR KİM? 
Who is the Real Monster? 

D oğa insanoğluna bahşedilmiş en önem-
li mirastır. Doğanın bizlere sunduğu 
nimetlerin önemi saymakla bitmez. 
Doğanın insanlara yapmış olduğu iyi-

lik karşılıksız olup, insanlardan beklenen tek şey ona 
saygı göstermeleri ve onu korumalarıdır. Çünkü her 
bir canlı, bir diğerinin sahip olduğu kadar yaşama 
hakkına sahiptir.

Dünya bizler dahil tüm canlıların yaşamını sürdürebi-
leceği şekilde tasarlanmıştır.  Fakat diğer canlılardan 
tek farkı düşünebilmek olan insanoğlu, günümüzde 
hayvanları yalnız “fayda” olarak görmektedir. Hay-
vanlara ve hayvanların haklarına sahip çıkmayan ins-
anoğlu, dünyayı sarsan bir virüsle birlikte halihazırda 
önemsemediği hayvanları hepten unutmuştur. 

Virüsü taşıdığı gerekçesiyle birçok evcil hayvan kat-
ledilmiş, insanların sosyal medya hesaplarında pay-
laştığı, beslemek için bir heves alıp terk ettiği hay-

DÜNYA BİZLER DAHİL TÜM 
CANLILARIN YAŞAMINI 

SÜRDÜREBİLECEĞİ ŞEKİLDE 
TASARLANMIŞTIR. FAKAT 

DİĞER CANLILARDAN TEK 
FARKI DÜŞÜNEBİLMEK OLAN 

İNSANOĞLU, GÜNÜMÜZDE 
HAYVANLARI YALNIZ “FAYDA” 

OLARAK GÖRMEKTEDİR.

SEHER TORTOP
İstanbul Arel Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Öğrencisi

DOĞANIN İNSANLARA YAPMIŞ 
OLDUĞU İYİLİK KARŞILIKSIZ OLUP, 

İNSANLARDAN BEKLENEN TEK ŞEY 
ONA SAYGI GÖSTERMELERİ VE ONU 

KORUMALARIDIR. 
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ve insanlarda görülen virüsün yerini almasının zor 
olduğunu söylese de tehdit oluşturdukları gerekçesi 
ile maalesef milyonlarca vizona kıyılmıştır. 

Doğada hayvanlar biyolojik yaşamlarının son bul-
ması veya doğal denge sonucunda yaşamlarını 
yitirmektedirler. Fakat vizonlar kürkleri alındıktan 
sonra ölüyorlar. İnsanlık için tehdit olan salgın ned-
eniyle bu çiftliklerde yaşayan hayvanlar belki de ilk 
defa hak ettikleri şekilde kürkleri ile gömülmüşlerdir. 
Ve bu insanların zararına olmuş, insanlar para kay-
betmiştir. Bizler doğanın bir parçası olarak doğayla 
iç içe olmalı ve doğal denge içerisinde bulunan tüm 
canlıları korumalıyız. Fakat, doğa ile o kadar çatışma 
halinde olmuş ve doğayı o kadar kendi yararımıza 
değiştirmişiz ki, hayvanlar normalde olması gerektiği 
gibi öldüğünde bile zarar görüyoruz.  

Bizler doğaya ve doğayı bizimle paylaşan sevimli 
dostlarımıza aynı önemi vermeli ve onların yaşa-
ma haklarını güvenceye alarak, onları korumak 
için elimizden geleni yapmalıyız. Onların mut-
luluğu bizlerin mutluluğudur. Doğanın dengesi 
ancak hayvanlar ile korunabilir. İnsanlığa faydalı 
olanı sevmek ve korumak insanlık görevidir. Her-
kesin kalbinde hayvan sevgisi olması dileğiyle. 

Nature is the most important legacy bestowed on 
human being. The importance of the blessings 
that nature offers us, are endless. The kindness 
that nature has done to people is unrequited. The 
only thing expected from people is respect and 
protection of the nature. Because every living 
species has the right to live as much as any other.

The world is designed in such a way that all living 
things, including us, can survive. However, hu-
man beings, who only has a difference from other 
living things with the ability of thinking, sees an-
imals only as a “benefit” today. 

Human beings, who do not protect animals and 
their rights, have completely forgotten animals 
that they do not care about already, with a virus 
that shook the world. Many pets have been mur-
dered on the grounds because of they carried the 
virus. Pets that people share on their social media 
accounts and people left with a whim to feed are 
again at the mercy of humans. Not only pets, but 
also animals that people commercialize for their 
fur have been infected by the virus.

A virus called Cluster 5, that thought to be more 
dangerous than Covid-19, has emerged in the 
mink of Denmark, where is the world’s largest fur 

producer. Experts explaining that the mutated 
version of the Covid-19 has seen in mink is more 
deadly. They also argued that this mutation was 
an infectious and deadly epidemic and measures 
should be taken. The virus, which has been found 
in 214 people in Denmark until today, has also 
been found in farms in the USA, Italy, the Neth-
erlands, Spain and Sweden. 

After the virus named Cluster 5 was found in 
mink, approximately 17 million minkes in the 
country were killed and buried in mass graves as 
part of the fight against the virus. 

Although, WHO (World Health Organization) 
says that the mutated virus has seen in mink 
farms is difficult to spread worldwide and replace 
the virus which have seen in humans, unfortu-
nately millions of minks have been crushed on 
the grounds because they pose a threat.

In nature, animals die because of the end of their 
biological life or natural balance. But minks die 
after their fur is removed. Thanks to the epidem-
ic, which was a threat to humanity, the animals 
living in these farms were buried with their fur, 
perhaps for the first time, as they deserve. And 
this situation causes to people’s detriment. They 
have lost their money. As a part of nature, we 
must be intertwined with nature and protect all 
living things in natural balance. But we have been 
in such conflict with nature and changed nature 
so much for our own benefit and we are harmed 
even when animals die as they normally should.

We must give the same importance to nature and 
our lovely friends who share nature with us. We 
must do our best to protect their right to life. 
Their happiness is our happiness. The balance of 
nature can only be maintained with animals. It is 
a human duty to love and protect what is bene-
ficial to humanity. I hope to have animal love in 
everyone’s hearts.

References:
https://www.cbsnews.com/news/dead-pets-cats-
puppies-guinea-pigs-found-dead-in-boxes-at-china-
shipping-depot-henan/
https://www.yenisafak.com/hayat/dunyayi-sarsan-
goruntu-17-milyon-vizon-oldurulup-toplu-mezara-
gomuldu-3574637
https://www.bbc.com/turkce/haberler-
dunya-54822716

vanlar yine insanların merhametine 
kalmıştır. Yalnız evcil hayvanlar değil, 
insanların kürkleri için ticarileştird-
iği hayvanlar da virüsten nasibini 
almıştır. 

Dünyanın en büyük kürk üreticisi 
olan Danimarka’da bulunan vizon-
larda, Küme 5 adında Covid-19’dan 
daha tehlikeli olduğu düşünülen bir 
virüs ortaya çıkmıştır.  Covid-19 
virüsünün vizonlarda görülen muta-
syona uğramış halinin daha ölümcül 
olduğunu açıklayan uzmanlar, bu 
mutasyonun bulaşıcı ve ölümcül bir 
salgın olduğunu ve önlemler alınması 
gerektiğini savunmuştur. Bugüne ka-
dar Danimarka’da 214 kişide rastla-
nan virüse Danimarka dışında ABD, 
İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç’te 
bulunan çiftliklerde de rastlanmıştır.

Küme 5 adlı virüse, vizonlarda ras-
tlanmasının ardından ülkede bulu-
nan yaklaşık 17 milyon vizon virüsle 
mücadele kapsamında katledilmiş ve 
toplu mezarlara gömülmüştür. Dünya 
Sağlık Örgütü, şu an için vizon çift-
liklerinde görülen mutasyona uğramış 
virüsün dünya genelinde yayılmasını 

Doğanın dengesi ancak hayvanlar ile 
korunabilir. İnsanlığa faydalı olanı sevmek 
ve korumak insanlık görevidir.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 
KÜRK ÜRETİCİSİ OLAN 
DANİMARKA’DA 
BULUNAN VİZONLARDA, 
KÜME 5 ADINDA COVID-
19’DAN DAHA TEHLİKELİ 
OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN 
BİR VİRÜS ORTAYA 
ÇIKMIŞTIR. UZMANLAR 
TARAFINDAN 
COVID-19 VİRÜSÜNÜN 
VİZONLARDA GÖRÜLEN 
MUTASYONA UĞRAMIŞ 
HALİNİN DAHA 
ÖLÜMCÜL OLDUĞU 
VURGULANIYOR. 



20 21

Arel IR Monthly İNSAN HAKLARIArel IR Monthly İNSAN HAKLARI

Sömürülenler yerli olarak tarif edilir ve yerliler ahlak 
yoksunu, değer tanımaz ve anti modern ilkellerdir. 
Sömürülen, Avrupalının kendisine biçtiği bu elbis-
enin dışına çıkmaz, çıkamaz. Yine de sömürülenler 
sömürenlere özenir ve onların ulaşılmaz hayatlarını 
hayal eder, elde etmek isterler. Bunların yanında 
sömürenler sömürdükleri hakkında hayvanımsı ifadel-
er kullanmaya devam eder ve onları tanımlamaya, zin-
cirlerini artırmaya devam ederler. Bu nedenle Fanon 
misyonerliği ve kiliseyi tanrıya davet eden bir kurum 
olarak değil de beyaz adamın yoluna davet eden bir ku-
rum olarak görür.

Sömürgesizleştirme sömürgeci aydınların dayattığı 
bazı değerlerin yerliler tarafından reddiyle başlar. 
Sömürgecilerin en önemli değeri olan bireysel çıkar 
yerine kolektif çıkar yerlilerce benimsenir. Bu aşa-
ma sömürgesizleştirmenin önemli aşamasıdır. Kitle 
bireycilikten sıyrılıp kolektif çıkarı önemsediği zam-
an sömürgesizleştirme başlayacaktır. İkinci olarak 
da sömürgecilerin yazdığı yalan tarih, yağma tarih 
yerine kendi tarihini benimsemek, sömürülenlerin 
sömürgesizleştirme hareketinin önemli aşamasıdır.

Sömürülenler sömürge dönemi boyunca uzunca bir 
süre kendi gelenekleriyle ve mistik olarak özgürlüğü 
içlerinde hissederek yaşarlar. Zira özgürlüğe pra-
tikte yer yoktur. Özgürlüğe ulaşmak için içinde saklı 
bir şiddet dürtüsü vardır. Eski mitler, danslar ve ge-

lenekler bu şiddet dürtüsünün içte kalmasına neden 
oluyordu. Sömürgesizleştirme döneminde ise bu 
dürtü pratikte yer bulmaya başlar ve sömürgecinin 
karşısına çıkar.

Fanon’a göre sömürgesizleştirme hareketinin 
önündeki en büyük engeller; sömüren burjuvazi, 
sömürülen ülkede sömürgeden fayda sağlayan si-
yasiler ve aydınlar, sömürülenler arasında kendi bi-
reysel çıkarını düşünen azınlık bir grup. Bu üç en-
gel sömürgesizleştirme hareketi sonrasında bertaraf 
edilecektir. Sömürgeciler halkın bu meşru şiddeti 
karşısında tutunamayacak ve uluslar bağımsızlığına 
kavuşacaktır.

Frantz Fanon wrote that book in 1961, and when 
he wrote this book, he was living end of his life. 
We can say this book Fanon’s masterwork or his 
politic testament. Furthermore, Fanon was dedi-
cated to anticolonial movements.

In this work, Fanon worked for decoding Western 
world’s imperialist and colonialist face. Book’s pref-
ace wrote by the Jean Paul Sartre, even Sartre could 
not challenge to Fanon. Unlike, Sartre accepted ideas 
of Fanon in preface. 

According to Fanon, colonized nations’s escape 
comes from de-colonization movement. De-coloni-
zation movement cannot be without violence. Colo-
nized nations are needed for big changing. The need 
for change is always in the mind of colonies. At the 
same time, that is fearful for the imperialist and col-
onists.

In line with Fanon, de-colonization is the tail wag-
ging the dog and cannot be without violence and 
blood. There is no connection between exploited 
and exploiter. Society is oppressed every time by 
soldier and police officers. Colonization started with 
violence and it continued with that. In that case, 
de-colonization will start violence and it will be end 
with that. 

Fanon explained that, colonists consider colonized 
countries valueless and they marginalize them. Colo-
nized is described as native by the colonists. Further-
more, natives are immoral, worthless, and anti-mod-
ern. Colonised must obey to European countries. 
Even so, colonized countries emulate colonists’s life. 
On the other hand, colonialists continue to insult 
colonized countries and societies. They strive for 
increasing of the colonized’s chains therefore Fanon 
says, Church and missionary do not strive for the 
God unlike they strive for white man. 

KENDİMİZ İÇİN VE İNSANLIK İÇİN 
YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMALI 
YENİ BİR DÜŞÜNCE TARZI 
GELİŞTİRMELİ VE YENİ BİR İNSAN 
OLUŞTURMAYA ÇALIŞMALIYIZ. 
-FRANTZ FANON

YERYÜZÜNÜN LANETLİLERİ
Burning Was a Pleasure

Y aşamını sömürge-
ciliğe karşı mü-
cadeleye adayan 
Frantz Fanon, 

1961 Nisan’ında başyapıtı 
ya da politik vasiyetnamesi 
sayılabilecek ünlü eseri (The 
Wretched of the Earth) Ye-
ryüzünün Lanetlileri’ni yazma-
ya başlar.

Fanon bu eserinde Batı’nın emperyalist ve sömürge-
ci yüzünü deşifre etmeye çalışmıştır. Ve kitabının ön 
sözünü Jean Paul Sartre’a yazdırır, Sartre bile karşı 
çıkamaz Fanon’a. Hatta ve hatta Sartre ön sözde 
Fanon’un fikirlerini kabul eder.

Fanon sömürgeleşen ulusların kurtuluşunu, sömürge-
sizleştirme hareketinde görmektedir. Sömürgesi-
zleştirme hareketi şiddet olmadan olamaz. Büyük bir 
değişime özlem duymaktadırlar. Bu değişim ihtiyacı, 
sömürgelerin aklında daima mevcuttur. Aynı zamanda 
sömürgecinin aklında ise korku verici bir durumdur.

Fanon’a göre sömürgesizleştirme sonuncuların birinci 
olmasıdır. Ve bu da şiddetsiz ve kansız olabilecek bir 
şey değildir. Zira sömürge ülkelerde sömürülen ile 
iktidar arasında bağlantı yoktur. Kitle sürekli olarak 
asker ve polis aracılığıyla ile hizaya getirilir. Sömürü 
şiddetle başlamıştır ve şiddetle devam etmiştir ya da 
korunmuştur. Öyleyse sömürgesizleştirme de şiddetle 
başlayıp şiddetle korunacaktır. Fanon’a göre sömüren-
ler sömürülenleri değersiz görür ve ötekileştirir. 

FRANTZ FANON BU ESERİNDE BATI’NIN 
EMPERYALİST VE SÖMÜRGECİ YÜZÜNÜDEŞİFRE 

ETMEYE ÇALIŞMIŞTIR. 

MUHAMMED ULANMIŞ
İstanbul Arel Üniversitesi 
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Arel IR Monthly COVID-19Arel IR Monthly GÜNDEM

Total number of cases: 67.516.683
Total number of recovered patients: 
43.333.497
Total number of deaths: 1.543.027
Top three countries with highest 
number of cases:
1. US (14.923.247)
2. India (9.677.203)
3. Brazil (6.623.929)
For updated information, please visit 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Toplam vaka sayısı: 67.516.683
Toplam iyileşen hasta sayısı: 
43.333.497
Toplam ölüm sayısı: 1.543.027
En çok vaka sayısına sahip 3 ülke:
1. ABD (14.923.247)
2. Hindistan (9.677.203)
3. Brezilya (6.623.929)
Güncel bilgi için; https://corona-
virus.jhu.edu/map.html adresini 
ziyaret ediniz.

COVID-19

B irleşik Krallık merkezli Austenasia İm-
paratorluğu, 20 Eylül 2008 tarihinde 
Jonathan Austen tarafından kurulmuş-
tur. Dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli 

yerleşimlere sahip olan Austenasia İmparatorluğu, 
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Hindistan, 
Cezayir ve bazı diğer ülkelerde de topraklarının old-
uğunu iddia etmektedir. İmparator Jonathan Aus-
ten’ın anayasal monarşisi altında faaliyet gösteren 
mikronasyonun başkenti Wrythe şehridir. Resmi dini 
Hristiyanlık olan Austenasia, kendisini Roma İmpar-
atorluğu’nun halefi olarak görmektedir. Klasik veya 
orta çağ Roma etkileri mikronasyonun kültüründe 
kolaylıkla gözlemlenebilmektedir.

The UK-based Austenasia Empire was founded on September 20, 2008 by Jonathan Austen. Austena-
sia Empire claims to have a variety of placements in different parts of the world, namely, United States, 
Turkey, India, Algeria, and some other countries. Operating under the constitutional monarchy of 
Emperor Jonathan Austen, the capital of micronation is the city of Wrythe. Austenasia, whose official 
religion is Christianity, sees itself as the successor of the Roman Empire. Classical or medieval Roman 
influences can be easily observed in the culture of micronation.

MEVCUT SEÇİMLER

MİKRO MİLLETLER

Central African Republic Elections for the Pres-
ident-Orta Afrika Cumhruyeti Başkanlık Seçimleri 
(27 December 2020-27 Aralık 2020)

Repeblic of Niger Elections for the Assembly-Nijer 
Meclis Seçimleri seçimleri (27 December, 2020-27 
Aralık 2020)

Italy Elections for the President-İtalya Başkanlık 
Seçimleri (31 December, 2020-31 Aralık 2020)

Kyrgyz Republic Elections for the President-Kırgı-
zistan Başkanlık Seçimleri (10 January, 2021-10 
Ocak 2021)

Republic of Kazakhstan Elections for the Members 
of the Parliament- Kazakistan Milletvekili Seçimleri 
(10 January, 2021-10 Ocak 2021)

Current Elections

Micro Nations




