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GÜNÜMÜZDE TEKNOLOJİ HAYATIMIZIN ÖNEMLİ 
BİR PARÇASI HALİNE GELMİŞTİR. ANCAK DİJİTAL DÜNYADA 

GEÇİRDİĞİMİZ SÜRE KARBON EMİSYON ORANINI ARTTIRARAK 
ÇEVREYE YANİ İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ GERÇEK DÜNYAYA 

ZARAR VERMEKTEDİR.

DİJİTALLEŞME VE ÇEVRE
Digitalization and Environment

GAYE GÜRBÜZ
İstanbul Arel Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Öğrencisi
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It is hard to estimate the size of the global car-
bon emissions due to the rapid advancement of 
technology and the variability of consumer hab-
its. However, according to some estimates, the 
carbon footprint of our digital devices consti-
tutes approximately 3.7% of global greenhouse 
gas emissions.  Finally, it is possible to contribute 
to the reduction of emissions by paying attention 
to certain points in the use of digital devices that 
constitute an important part of our daily life.  For 
example, to reduce storage in the e-mail box, it is 
important to constantly erase old mails. 

Moreover, preferring to turn off the computer 
completely instead of sleep mode, which causes 
computer to continue to consume energy, one 
of the points to be considered. In the lights of 

all this information, in today’s world, technol-
ogy has become an important part of our lives.  
However, the time that we spend in digital world 
affects the rate of carbon emissions and damages 
the environment that is the real world we live 
in.  To prevent the emission rate with the little 
changes in our lives is very crucial for the future 
of our planet.

References:
-https://yesilpostaorg.medium.com/
dijitalle%C5%9Fmenin-ayak-i%CC%87zine-etkisi-
2ed3227a3bb9

-https://www.bbc.com/future/article/20200305-why-
your-internet-habits-are not-as-clean-as-you-think

Teknolojinin gelişmesi ile telefon, bilgisayar gibi 
dijital araçlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası 
haline gelmiştir. Her gün birkaç e-posta cevaplamak, 
Google’da arama yapmak, video izlemek ya da sosyal 
paylaşım sitelerinde vakit geçirmek günlük alışkan-
lıklarımız haline gelmiştir. Ancak dijitalleşme ile in-
ternette geçirdiğimiz zaman artması, karbondioksit 
salınımının da artmasına neden olmakta ve çevreyi 
olumsuz anlamda etkilemektedir.

E-posta cevaplamak, Google’da arama yapmak, vid-
eo izlemek gibi çevrimiçi olarak gerçekleştirdiğimiz 
her faaliyet, cihazları çalıştırmak ve kablosuz ağlara 
güç vermek için enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Bu 
enerji ihtiyacı nedeniyle de karbondioksit salınımı 
meydana gelmektedir. Her bir Google araması ya 
da e-posta için ihtiyaç duyulan enerji miktarı küçük 
olsa da yaklaşık 1,6 milyar insanın ya da diğer bir if-
ade ile dünya nüfusunun önemli bir bölümünün in-
ternet kullandığı düşünüldüğünde, ihtiyaç duyulan 
enerji miktarı oldukça fazladır. Bu da karbon salınımı 
miktarına eşdeğerdir. Teknolojinin hızla ilerlemesi 
ve tüketici alışkanlıklarının değişkenliği nedeniyle 
küresel karbondioksit emisyonlarının büyüklüğünün 
tahmini oldukça zordur. Ancak bazı tahminlere göre, 
dijital cihazlarımızın oluşturduğu karbon ayak izi, 
küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %3,7’sini 
oluşturmaktadır. 

Son olarak, gündelik hayatımızın önemli bir 
bölümünü oluşturan dijital cihazların kullanımında 
bazı noktalara dikkat ederek emisyonların azaltıl-
masına katkıda bulunmak mümkündür. Örneğin, 
E-mail kutusundaki depolamayı azaltmak için eski 
mailleri sürekli temizlemek, bilgisayar uyku modun-
dayken de enerji harcamaya devam ettiğinden, uyku 

modu yerine bilgisayarı tamamen kapat-
mayı tercih etmek dikkat edilmesi gereken 
noktalardandır. Tüm bu bilgiler ışığında, 
günümüzde teknoloji hayatımızın önem-
li bir parçası haline gelmiştir. Ancak di-
jital dünyada geçirdiğimiz süre karbon 
emisyon oranını arttırarak çevreye yani 
içinde yaşadığımız gerçek dünyaya zarar 
vermektedir. Gündelik yaşamdaki küçük 
farklılıklar ile emisyonlardaki artışı önle-
mek gezegenimizin geleceği açısından old-
ukça önemlidir.

With the development of technology, 
digital devices such as phone, computer 
become indispensable parts of our lives. 
It is a daily habit to answer a couple of 
e-mails every day, search on Google, 
watch a video, or spend time on the 
social media. However, as the time 
that we spend on the internet increases 
with digitalization, this situation caus-
es an increase in carbon dioxide emis-
sions and affects the environment in a 
bad way. Each activity like answering 
e-mails, searching on Google, watching 
a video that we perform online needs  
energy to power devices and wireless 
networks. Due to this energy require-
ment, carbon dioxide emissions occur. 

Even the energy needed for a single 
Google search or an e-mail is small, 
considering that approximately 1.6 bil-
lion people or in other words 53.6% of the global 
population use the internet, the amount of ener-
gy that is needed quite high. And this is equiva-
lent to the amount of carbon emissions.

GÜNDELİK HAYATIMIZIN 
ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜ 
OLUŞTURAN DİJİTAL CİHAZLARIN 
KULLANIMINDA BAZI NOKTALARA 
DİKKAT EDEREK EMİSYONLARIN 
AZALTILMASINA KATKIDA 
BULUNMAK MÜMKÜNDÜR. 
SÖZ KONUSU BU KATKI 
GEZEGENİMİZİN GELECEĞİ 
AÇISINDAN OLDUKÇA 
ÖNEMLİDİR.

IT IS POSSIBLE TO CONTRIBUTE 
TO REDUCE EMISSIONS
BEING CAREFUL ABOUT SOME 
POINTS IN THE USE OF DIGITAL 
DEVICES WHICH COMPOSE A 
SIGNIFICANT PART OF OUR 
DAILY LIVES. THIS CONTRIBUTION 
MENTIONED IS QUITE IMPORTANT 
IN TERMS OF THE FUTURE OF OUR 
PLANET.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirdiğimiz her faaliyet, enerjiye ihtiyaç duymaktadır. 
Bu enerji ihtiyacı nedeniyle de karbondioksit salınımı meydana gelmektedir.
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FELAKET, UYKU VE 
KAPİTALİZM
Disaster, Sleep and Capitalism

24 Mart 1989 tarihinde gerçekleşen, Alaska 
kıyısındaki Prince William Sound’a yaklaşık 42 mi-
lyon litre petrolün karışması sonucu oradaki ekosis-
temle birlikte yüzlerce millik kıyı şeridinin tamamen 
tahrip edilmesiyle sonuçlanan, tüm zamanların en 
kötü çevresel felaketlerinden biri olarak kabul edilen 
Exxon Valdez petrol sızıntısı, tüm zamanların en 
maliyetli deniz kazası olarak anılmaktadır. 28 Mart 
1979 günü, Three Mile Island nükleer reaktöründe 
meydana gelen önlenebilir bir kaza sonucu ortaya 
çıkan, yakın bölgedeki yüzlerce kişiyi hasta eden ve 
birçok hayvan ve bitkinin telef olmasına neden olan 
radyoaktif atıkları temizlemek 12 yıl sürmüştür ve 

yaklaşık 1 milyar dolara mal olmuştur. 216 yolcu 
ve 12 personelin ölümüyle sonuçlanan Air France 
447 faciası, Hindistan’da zehirli gaz salınımı sonucu 
18.000 kişinin ölümüne ve 150.000’den fazla in-
sanın zehirlenmesine neden olan Bhopal felaketi ve 
bugüne kadar meydana gelmiş en büyük nükleer 
kazalardan biri olan ve birçok ülkeyi içinde bulun-
duran geniş bir coğrafyaya etki eden Çernobil faciası 
dahil olmak üzere, dünyayı derinden sarsan tüm bu 
felaketlerin sorumlusu uyku eksikliğidir.Uykunun, 
günlük yaşamın bir süre için kesintiye uğraması ya da 
boşa geçen zaman değil, tam aksine zihinsel ve fizik-
sel sağlığımızı her gün yenilememiz için önemli olan 
bir süreç olduğu bilinmektedir. 

Uyku eksikliği pek çok bozukluğun nedeni olarak 
gösterilmektedir. Toplam beş milyon kişinin katıldığı 
153 araştırma az uykunun diyabet, kalp hastalıkları, 
yüksek tansiyon ve obezite ile bağlantılı olduğunu 
ortaya çıkarmıştır. Bunların yanı sıra insan vücudu 
uyku yetersiz olduğunda, stres durumuna girmekte, 
vücudun işlevleri, yüksek tansiyona ve stres hormon-
larının üretilmesine neden olan yüksek alarm duru-
muna geçmektedir. Düzenli bir uyku ise bu tehditleri 
en aza indirmenin tek yoludur. 

ÜRETİM, TÜKETİM VE 
DOLAŞIMDA KESİNTİYE VE 
KAYBA YOL AÇAN UYKU, 
KAPİTALİST SİSTEMİN 7/24 
HEDEFİYLE ÇATIŞMAKTA, DUR 
DURAKSIZ VE SINIRSIZ ÇALIŞMA 
FİKRİ İLE ZITLAŞMAKTADIR.

SIRRI CAN YÜCEL
İstanbul Arel Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Öğrencisi
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that sleep is futile and defines sleep as 
inherent passivity. Sleep, which causes 
interruptions and losses in production, 
consumption and circulation, conflicts 
with the 24/7 goal of the capitalist sys-
tem, contrasting with the idea of non-
stop and unlimited work. It can be clear-
ly observed that until a generation ago, 
average sleep time was 8 hours in North 
America, but today it has decreased to 
6.5 hours. 

Because insomnia is a situation in which 
production and consumption are con-
stantly carried out, and this is exactly 
what the capitalist system wants.

As can be seen, sleep deprivation has 
consequences such as immune system 
problems, fertility problems, high blood 
pressure, skin health problems and de-
pression, as well as mass disasters, envi-
ronmental disasters, radioactive explo-
sions, plane accidents. 

All these results damage both the per-
son and the capitalist system which is the 
source of all these problems by trying to 
reduce or even eliminate sleep time in a 
way that is contrary to both human and 
human nature.

References:
-https://tr.wikipedia.org/wiki/Challenger_Uzay_
Meki%C4%9Fi_kazas%C4%B1 

-https://listverse.com/2017/10/02/10-truly-
devastating-disasters-caused-by-sleep-deprivation/ 

-https://www.optalert.com/how-fatigue-played-a-
role-in-some-of-the-worlds-biggest-disasters/ 

-https://www.sabah.com.tr/saglik/2019/06/13/
uykunun-faydalari-nelerdir-iste-duzenli-uyumanin-
sagliga-faydalari 

-https://www.evrensel.net/haber/263017/kapitalizm-
uykumuza-neden-goz-dikti 

Uykunun önemi ve faydaları her ne kadar deneyler 
ve araştırmalarla tekrar tekrar kanıtlansa da kapital-
ist sistem uykunun beyhude olduğuna inanmakta ve 
uykuyu bünyevi pasiflik olarak tanımlamaktadır. Üre-
tim, tüketim ve dolaşımda kesintiye ve kayba yol açan 
uyku, kapitalist sistemin 7/24 hedefiyle çatışmakta, 
dur duraksız ve sınırsız çalışma fikri ile zıtlaşmak-
tadır. Açıkça gözlenebilir ki bir kuşak öncesine kadar 
Kuzey Amerika’da uyku 8 saatti, fakat bugün uyku 
süresi ortalama 6,5 saate indi. Çünkü uykusuzluk 
üretme ve tüketmenin durmaksızın gerçekleştirildiği 
bir durumdur ve bu da kapitalist sistemin tam olarak 
istediği şeydir.

Görüldüğü üzere uyku eksikliğinin, bağışıklık 
sistemi sorunları, doğurganlık sorunları, yüksek 
tansiyon, cilt sağlığı sorunları ve depresyon gibi 
sonuçlarının yanı sıra kitlesel felaketler, çevresel 
felaketler, radyoaktif patlamalar, uçak kazaları gibi 
sonuçları da bulunmaktadır. 

Tüm bu sonuçlar hem insana hem de insan doğası-
na ters bir şekilde uyku süresini azaltmaya ve hatta 
tamamen ortadan kaldırmaya çalışarak tüm bu so-
runların kaynağı olan kapitalist sisteme zarar ver-
mektedir. 

The Exxon Valdez oil spill, referred to as the 
most costly marine accident, which took place on 
March 24, 1989, was considered one of the worst 
environmental disasters of all time, resulting in 

the complete destruction of hundreds of miles of 
coastline along with the ecosystem there because 
of spilling approximately 42 million liters of oil 
in Prince William Sound on the Alaskan coast.  
It took 12 years to clear radioactive waste from 
a preventable accident at the Three Mile Island 
nuclear reactor, which took place on March 28, 
1979, which sickened hundreds of people in the 
immediate area and perished many animals and 
plants, costing nearly $ 1 billion. 

The Challenger Space Shuttle exploded on Jan-
uary 28, 1986, 73 seconds after its takeoff, at a 
height of 15 kilometers, and killed 7 astronauts.

The Air France 447 disaster, which resulted in 
the deaths of 216 passengers and 12 personnel, 
the Bhopal disaster that killed 18,000 people 
and poisoned more than 150,000 people as a re-
sult of the toxic gas release in India, and one of 
the largest nuclear accidents to date, Chernobyl 
disaster affecting a large geography which in-

volves many countries… Sleep deprivation is re-
sponsible for all these disasters that have deeply 
shaken the world. It is known that sleep is not a 
time when daily life is interrupted or wasted for 
a while, on the contrary, it is a process that is im-
portant to renew our mental and physical health 
every day. 

Sleep deprivation is cited as the cause of many 
disorders. 153 studies involving a total of five 
million people found that less sleep is linked to 
diabetes, heart disease, high blood pressure and 
obesity. In addition, when the human body is in-
sufficient to sleep, it enters a state of stress, the 
body’s functions go into a high alarm state, which 
causes high blood pressure and the production of 
stress hormones. Regular sleep is the only way to 
minimize these threats.

Although the importance and benefits of sleep 
have been proven over and over again by experi-
ments and research, the capitalist system believes 

SLEEP, WHICH CAUSES
INTERRUPTIONS AND LOSSES IN 
PRODUCTION, CONSUMPTION 
AND CIRCULATION, CONFLICTS
WITH THE 24/7 GOAL OF THE 
CAPITALIST SYSTEM, CONTRASTING 
WITH THE IDEA OF NONSTOP 
AND UNLIMITED WORK.
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SÖYLEM TEORİSİ 
İLE ANALİZ

CIHADIST TERÖRISTLER ALLAH-U 
EKBER’I NASIL ISTISMAR EDER: 

How Cihadist Terrorists Exploit 
Allah-u Ekber: Analysis through 
Discourse Theory

Bu yazımda Michel Foucault’un Söylem (Discourse) 
teorisi üzerinden, bombalı saldırılardan hemen sonra 
sık sık duyduğumuz Allah-u Ekber nidalarının ne an-
lama geldiğini ve özellikle neden bu tarz eylemlerden 
sonra duyduğumuzu açıklamaya çalışacağım. Ar-
dından, kavramların hayatımıza ne kadar etki ettiğini, 
bu kavramların kimler tarafından nasıl yönetilmeye 
çalışıldığını açıklamaya çalışacağım.

İlk olarak Foucault’un söylem teorisini bilmemiz gerek-
mektedir. Foucault, bilginin ve anlamın üretildiği bir 
sistemi tanımlamak için “Söylem” kavramını seçmiştir. 
Söylemin aslında belirgin bir biçimde maddeye day-
alı olduğunu ve sistematik bir şekilde, “üzerinde 
konuştuğu nesneleri kuran pratikler” ürettiğini belirtir. 

Allah-u Ekber, Allah’ın her şeyden üstün ve her şeye 
kadir olduğunu simgeleyen İslami bir kavramdır. Ay-
rıca Türkçe’de ise Allah büyüktür-uludur anlamına 
gelmektedir. Günde 5 vakit ezanla birlikte duyduğu-
muz bu kavram, özellikle Orta Doğu coğrafyasında 

sıkıntılı ve acı verici olaylardan sonra seslendirilmek-
tedir. Belki de bu anlardan sonra duyulmasının ona 
kazandırdığı bir diğer anlam da olabilir. Bu da bir 
sığınış, çaresizlik ve üzüntüyü temsil edebilmektedir. 
Peki, kimler bunları kullanıyor? 

Kimler bu nidalara sebep oluyor? Eğer kaçak 
dövüşüp, basite kaçmak istersek, cevap çok basit bir 
şekilde Müslümanlar olacaktır.

Cevabı genişletip, gerçeklerle yüzleşirsek eğer, 
karşımıza sebep olarak Cihat çıkmaktadır. Cihat 
terimi İslami bir kavramdır, Arapçada “mücadele” 
kökünden gelmektedir. Bu noktada, devreye Fou-
calt’nun Söylem teorisi girmektedir yani pratiklerin 
üzerinde konuştuğu nesneleri kurması durumu. Ci-
hat pratiği ise Kuran’dan gelmektedir, yani Allah’ın 
kurallarını dünyaya yaymaktır. Peki, buradaki sahih 
amaç gerçekten bu kuralları dünyaya yaymak mıdır? 
Yoksa Cihat terimi kötü niyetli kimselerce kullanılar-
ak ya da siyasal erklerce kullanılarak bir ikilik mi 
yaratılmaya çalışılmaktadır. 

Yani, bir düşmanlık.Bugün Cihat kavramını duy-
duğumuz zaman aklımıza yüksek ihtimalle eli silahlı, 
kafa kesen, gerici, yobaz vb. birileri yahut gruplar 
gelmektedir. Peki buna neler sebep olmuştur? En 

yalın hali ile Cihat yaptığını iddia eden grupların 
terörist faaliyetleri buna sebep olmaktadır. Ben bu-
rada bu grupların isimlerini anmak ve onları sizlere 
hatırlatmak istemiyorum. 

Foucault’nun söylem teorisinde, söylemin yönlendi-
rilmesi noktasında siyasal erklerin de büyük bir payı 
olduğu vurgulanmaktadır. Benim için buna en büyük 
örnekse, Google görsellerden Cihat terimini İn-

MUHAMMED ULANMIŞ
İstanbul Arel Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Öğrencisi

ALLAH-U EKBER, ALLAH’IN HER 
ŞEYDEN ÜSTÜN VE HER ŞEYE 

KADİR OLDUĞUNU SİMGELEYEN 
İSLAMİ BİR KAVRAMDIR. 

AYRICA TÜRKÇE’DE İSE ALLAH 
BÜYÜKTÜR-ULUDUR ANLAMINA 
GELMEKTEDİR. GÜNDE 5 VAKİT 

EZANLA BİRLİKTE DUYDUĞUMUZ 
BU KAVRAM, ÖZELLİKLE ORTA 

DOĞU COĞRAFYASINDA SIKINTILI 
VE ACI VERİCİ OLAYLARDAN 

SONRA SESLENDİRİLMEKTEDİR. 
BELKİ DE BU ANLARDAN 

SONRA DUYULMASININ ONA 
KAZANDIRDIĞI BİR DİĞER ANLAM 

DA OLABİLİR. BU DA BİR SIĞINIŞ, 
ÇARESİZLİK VE ÜZÜNTÜYÜ TEMSİL 

EDEBİLMEKTEDİR. PEKİ, KİMLER 
BUNLARI KULLANIYOR?

BUGÜN CİHAT KAVRAMINI 
DUYDUĞUMUZ ZAMAN AKLIMIZA 
YÜKSEK İHTİMALLE ELİ SİLAHLI, 
KAFA KESEN, GERİCİ, YOBAZ 
VB. BİRİLERİ YAHUT GRUPLAR 
GELMEKTEDİR. PEKİ BUNA NELER 
SEBEP OLMUŞTUR?

Michel Foucault
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gilizce ve Türkçe aratmanız olacaktır. İki dilli aratma-
da çıkan sonuçlar sizi belki şaşırtmayabilir, fakat biraz 
daha dikkatli baktığınızda dillerden birisi sizi terörist 
Usame Bin Ladin’in fotoğrafı ile karşılayacaktır.

Sözlerimi bitirmeden önce eklemek isterim ki, Cihat 
benim için bir şiddet aracı değildir. Cihat bir mü-
cadele sonucunda gelişmektir. Örnek verecek olur-
sak eğer, ilim tahsili yapmak, bir kediyi beslemek, 
bir çocuğun gülümsemesini sağlamak da cihattır. Ci-
hat’ı, şiddet ile birleştiren siyasilere ve çevrelere kan-
maktan önce bizler araştırmalı ve bilmeliyiz.

In my article, I will talk about Allah-u Akbar 
vocatives which we hear often after the bomb-
ing attacks and also, we talk about what Allah-u 
Akbar stands for via Foucault’s Discourse theory. 
Furthermore, I will examine why people vocalize 
that after the bombing attacks. Afterward, I will 
emphasize the effects of the notions in our life. 
Finally, I will try to examine by whom and how 
these concepts are managed.

Firstly, we should know Foucault’s Discourse 
theory. Foucault uses the Discourse Theory for 
defining system which is producing knowledge 
and meaning. According to Foucault, discourse 
is prominently predicated on matter and it pro-
duces systematically practices that create objects.

Allah-u Akbar, this idiom reflects that God is 
predominated from everything. Furthermore, it 
is meaning that the God is great in Turkish. We 
hear the Allah-u Akbar via the Azan five times 

in a day. Especially, that is vocalizing in Middle 
East after the agonizing and troubled events. May-
be, there can be another meaning because that is 
heard after these events and it can be sanctuary, 
despair, and sadness. So, who are using that? Who 
are causing this vocalizations? If we fight shy or 
want to popularize, the answer is very simple, so 
Muslims. 

If we expand the answer and face the facts, we 
can see the term of Jihad. Jihad is an Islamic term, 
and it is originating “fight-struggle” from Arabic. 
In this point, Foucault’s Discourse Theory get in-
volved. So, the state of mind over which practices 
speak. The practice of Jihad comes from Quran, 
and it means promulgation of God’s rules to the 
whole world. 

Well then, is the basic aim is or precise aim is 
promulgating rules of God to the world or else? Is 
the term of Jihad using by the malevolent people 
or political powers in order to create dichotomy 
so, an enmity?

When we hear the Jihad term, we can remember 
groups or people who are armed, damaging the 
environment, reactionist, are cutting the head of 
people, and bigot. Well, what did cause to this? 
In its simplest form, terrorist activities by groups 
claiming to make Jihad cause that. I do not want 
to refer of these groups and I do not want to re-
mind them to you.

In Foucault’s Discourse theory, political powers 
have important role for guiding of discourses. I 
think the best example for that, you will have to 
search for the term Jihad in English and Turkish 
from Google images. The results of the bilingual 
search may not surprise you, but when you look 
a little more carefully, one of the languages will 
welcome you with the photo of the terrorist Osa-
ma Bin Laden.

Before I finish my words, I would like to add that 
Jihad is not a tool of violence for me. Jihad is an 
improvement because of a struggle. For example, 
studying science, feeding a cat, making a child 
smile is jihad. Before we fall for the politicians 
and groups that combine jihad with violence, we 
must research and know.

PLASTİK FEMİNİZM
Plastic Feminism

BARBİE BEBEK FİGÜRÜ ÜZERİNDEN KIZ ÇOCUKLARININ HAYAL 
DÜNYASINDA GELECEKTE OLMAK İSTEDİĞİ KİŞİNİN HAYALİNİ 
KURABİLMESİ, AMAÇLARINI VE HAYALLERİNİ ÖZGÜRCE İFADE 

EDEBİLMESİ SAYESİNDE ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL VE SOSYAL 
GELİŞİMİNİ ETKİLEDİĞİ SÖYLENEBİLİR.

MERYEM ALPAR
İstanbul Arel Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Öğrencisi
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by %25 between 2012 and 2017, and this decline 
continues until 2019. Especially, the popularity of 
digital games and the fact that Barbie does not 
reflect reality and this situation has caused the 
decline in Barbie sales of the manufacturer Mat-
tel. Mattel company has produced Barbie doll as 
a more realistic dolls in every body type, hair and 
skin colour as a result of the decrease in sales. 
Barbie dolls that look like successful and famous 
female role models such as Sumeyye Boyacı 
(Swimmer), Amelia Earhart (Pilot),Katherine 
Johnson (NASA mathematician and physicist), 
Sara Gama (Footballer) are also produced. In my 
opinion, new Barbie doll is affecting positively 
and drawing attention of girls in terms of of body 
affirmation and gender equality. They put new 
Barbie dolls on sale as a marketing method by 
using femvertising. In addition, Barbie’s Youtube 
account, which was created because social media 
is the platform that most affects the masses, es-
pecially in the digital age, also produces videos 
about personal development and gender for girls. 
The high number of views of videos attracts atten-
tion.  However, even though advertisements and 
social media accounts raise awareness, the use of 
feminism as a marketing tool for profit, by draw-
ing attention to gender equality as a marketing 
strategy in Barbie sales, commodifies feminism. 
In conclusion, although ads with femvertising 
content are reminders and raise awareness of is-
sues that lack the knowledge about gender equal-
ity of society, but such ads do not reflect reality. 
On the other hand, such ads are not realistic ads 
that reflect all segments of society when viewed 
from a sociological perspective. In order to in-
crease consumption, companies broadcasting 
femvertising ads for profit show that feminism is 
commodified. I believe that if sufficiently realistic 
advertisements that include all segments of the 
society are published and companies act with a 
sense of social responsibility without making a 
profit, public awareness on feminism and gender 
can be greatly increased.

devam etmiştir.  Özellikle dijital oyunların revaçta 
olması ve Barbie’nin gerçekliği yansıtmaması üretici 
Mattel firmasının Barbie satışlarında düşüş yaşan-
masına sebep olmuştur. Mattel firması satışlarının 
düşmesi sonucu Barbie bebeğini 21. yüzyılın imajı-
na uygun ve her vücut tipi, saç ve ten renginde daha 
gerçekçi bebekler olarak üretmiştir. 

Sümeyye Boyacı (Yüzücü), Amelia Earhart (Pi-
lot), Katherine Johnson (NASA matematikçisi ve 
fizikçisi), Sara Gama (Futbolcu), Ibtihaj Muham-
mad (Eskrim şampiyonu) gibi alanında başarılı 
ve ünlü kadın rol modellere benzeyen Barbie be-
bekler de üretilmektedir. Kendi düşünceme göre 
yeni Barbie bebekler kız çocuklarının beden olum-
lama ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkın-
dalığını arttırmakta olup olumlu yönde etkileme-
ktedir. Yeni Barbie bebekleri pazarlama yöntemi 

Son zamanlarda reklamcılık sektörü kadınları ve kız 
çocuklarını güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet roll-
eri üzerine dikkat çekmek amacıyla feminizm içerikli 
birçok reklam yayınlamaktadır. Özellikle şirketler 
kar ve markanın imajını güçlendirmek amacıyla 
yeni pazarlama yöntemi olarak “femvertising” yani 
feminist reklamcılık içeriğini geliştirmişlerdir. Şir-
ketlerin kapitalist sisteme dayalı tüketimi arttırma 
amaçları taşımasıyla feminizm içerikli reklamların 
kullanılması sonucunda kapitalizmin feminizmi met-
alaştırdığı görülmektedir. Bu yazımda yeni feminist 
ikonu Barbie örneği üzerinden kapitalizmin fem-
vertising tekniğiyle feminizmi metalaştırmasından 
bahsedeceğim.Barbie, piyasaya ilk kez çıktığı 1959 
yılından beri dünyada kız çocukları tarafından en 
çok tercih edilen oyuncak bebek markasıdır. Bar-
bie bebek figürü üzerinden kız çocuklarının hayal 
dünyasında gelecekte olmak istediği kişinin hayalini 
kurabilmesi, amaçlarını ve hayallerini özgürce ifade 
edebilmesi sayesinde çocukların bilişsel ve sosyal 
gelişimini etkilediği söylenebilir. Fakat, Barbie’nin 
toplum tarafından gerçekçi olmayan, idealize edilmiş 
ve ulaşılması zor vücut tipinde olması kız çocuklarını 
sağlıksız vücutlara özendirdiği görülmektedir.

Barbie, en çok tercih edilen oyuncak bebek olmasına 
rağmen 2012-2017 yılları arasında satışlarda %25 or-
anında düşüş yaşamış ve 2019 yılına kadar bu düşüş 
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BARBİE’NİN SATIŞLARININ 
DÜŞMESİ SONUCU PAZARLAMA 
STRATEJİSİ OLARAK TOPLUMSAL 
CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DİKKAT 
ÇEKEREK FEMİNİZMİN KÂR 
AMACIYLA PAZARLAMA ARACI 
OLARAK KULLANILMASI FEMİNİZMİ 
METALAŞTIRMAKTADIR.
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olarak femvertising içerikli reklamlarda kullanarak 
satışa çıkarmışlardır. Buna ek olarak da özellikle di-
jital çağda sosyal medyanın kitleleri en çok etkileyen 
platform olmasından ötürü oluşturulan Barbie’nin 
Youtube hesabında kız çocuklarına yönelik kişis-
el gelişim ve toplumsal cinsiyet konulu videolar da 
üretilmektedir. Videoların yüksek izlenme sayısı ise 
dikkat çekmektedir Fakat her ne kadar reklamlar ve 
sosyal medya hesapları farkındalık arttırsa bile Bar-
bie’nin satışlarının düşmesi sonucu pazarlama strate-
jisi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekerek 
feminizmin kâr amacıyla pazarlama aracı olarak kul-
lanılması feminizmi metalaştırmaktadır.

Sonuç olarak femvertising içerikli reklamlar her ne 
kadar toplumun bilgisinin ya da farkındalığının eksik 
olduğu konularda hatırlatıcı ve farkındalık arttırıcı 
olsa da bu tarz reklamlar yine de gerçeği yansıtmam-
aktadır. Çünkü bu tarz reklamlar sosyolojik boyutuy-
la bakılacak olursa toplumun her kesimini yansıtan 
gerçekçi reklamlar değildir. Ayrıca tüketimi arttırmak 
için şirketlerin kâr amacıyla femvertising reklamları 
çekmeleri feminizmin metalaştırıldığını göstermek-
tedir. Eğer toplumun her kesimini içeren, yeterince 
gerçekçi reklamlar çekilirse ve şirketler kâr amacı 
gütmeden sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ed-
erse feminizm ve toplumsal cinsiyet konusunda 
toplum farkındalığının büyük oranda arttırılabileceği 
kanısındayım.

Recently, the advertising industry has been run-
ning many ads with feminism content to empow-
er women and girls and to draw attention to gen-
der roles. Especially, companies have developed 
“femvertising” that is feminist advertising con-
tent as a new marketing method to strengthen 
the profit and the image of the brand. It is seen 
that capitalism has commodified feminism be-
cause of the use of feminist advertisements to 
increase consumption based on the capitalist sys-
tem. In this article, I will mention the commod-
ification of feminism through the femvertising 
technique of capitalism on the example of the 
new feminist icon Barbie. Barbie is the most pre-
ferred doll brand by girls in the world since 1959. 
It can be said that through the Barbie doll figure, 
girls can dream of the person they want to be in 
the future in their dream world, freely express 
their goals and dreams, which affect the cognitive 
and social development of children. On the other 
hand, Barbie’s unrealistic, idealized and hard to 
reach body type by society seems to encourage 
girls to unhealthy bodies. Barbie sales decreased 

Barbie, en çok 
tercih edilen 
oyuncak bebek 
olmasına rağmen 
2012-2017 
yılları arasında 
satışlarda %25 
oranında düşüş 
yaşamıştır.
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BUZULLAR İÇİN ZAMAN GİDEREK AZALIYOR. 
DÜNYA BÜYÜK BİR SONA HAZIRLANIYOR. BÖLGE, 

NORMALDE OLDUĞUNDAN İKİ-ÜÇ KAT DAHA HIZLI 
BİR ŞEKİLDE ISINMAYA DEVAM EDİYOR. BÖYLE 

DEVAM EDERSE 2042 YILINDA ‘BUZULLAR’ DİYE BİR 
YER OLMAYACAK.

Bilim insanlarına göre, buzullar 2042 yılına yakın bir 
tarihte yok olabilir. Bu yok olmanın önüne geçmek 
amacıyla sunulan çözüm önerileri oldukça ilginç ol-
makla birlikte, konuşulanlara göre bu planlar, Dün-
ya’yı ve buzulları kurtarmak için son şans olabilir.

Buzullar için zaman giderek azalıyor. Dünya büyük 
bir sona hazırlanıyor. Bölge, normalde olduğundan 
iki-üç kat daha hızlı bir şekilde ısınmaya devam edi-
yor. Böyle devam ederse 2042 yılında ‘buzullar’ diye 
bir yer olmayacak.

Halihazırda kutupları kurtarmak amacıyla planlan-
mış ve uygulanmakta olan kurtarma çalışmalarının 
istenilen sonuçları vermediğinin gözle görülür bir 
şekilde belli olmasının üzerine, yeni çalışmalara 
başlanılmıştır. Jeomühendislik çalışmaları bu ölçüde 
önem kazanmıştır.

Yükselen sıcaklıklar Kuzey Kutbu’nu kendi kendine 
zarar veren bir döngüye kilitlemiş durumdadır. Sı-
caklıklar ne kadar artar ve bölge ne kadar ısınırsa, 
yansıtıcı beyaz buz, daha koyu mavi suya dönüşüyor 
ve bu da Güneş’in sıcaklığını uzay boşluğuna geri 
yansıtmak yerine daha fazla emmesine neden oluyor. 
Tüm bu olayların sonucu olarak Kuzey Kutbu, geze-
genin çoğundan iki kat daha fazla ısınıyor.

Kaliforniya merkezli kâr amacı gütmeyen Arktik Buz 
Projesi tarafından öne sürülen bir proje kulağa ilginç 
ve daha önce denenmemiş cüretkâr bir teklif olarak 
geliyor. Projeye göre, Kuzey Kutbu’nun bazı kısım-
larına güneş ışınlarından korumak amacı ile ince bir 
yansıtıcı cam tozu tabakası dağıtmak planlanıyor. Bu 
sayede, buz tabakasının yeniden büyümesi hedefleni-
yor. Stanford Üniversitesi’nde yardımcı öğretim üye-
si olan ve organizasyonun baş teknik sorumluluğunu 
yöneten mühendis Leslie Field,” Bu geri bildirim 
döngüsünü kırmayı ve yeniden inşasını sağlamak için 
çalışıyoruz” şeklinde belirtmiştir.

Field kendi kendine bir soru soruyor: “Genç buzu 
korumak için yaz aylarında üzerine yansıtıcı bir mal-
zeme örtseydik, ne sonuç elde ederdik?” Bu soru üze-
rine Field, her biri 65 mikrometre çapında ve insan 
saçından çok daha ince ancak solunması bir o kadar 
tehlikeli ve akciğerlerde sağlık sorunlarına yol açabi-
lecek parlak-yansıtıcı boncuklara dönüştürülebilen 
bir malzeme üretti. Dönüştürülebilen boncukların 
içleri boş olduğundan su yüzeyinde durabiliyor ve 
buz erimeye başlasa bile güneş ışığını yansıtmaya 
devam ediyorlar. Geçtiğimiz son on yıl içinde Field 
ve ekibi, ‘silika’ adını verdiği bu buluşu Kanada ve 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki birkaç göl ve gölet 
üzerine dağıtmış ve başarılı sonuçlar elde etmiştir.

SAMIYE YÜKSEL
İstanbul Arel Üniversitesi 
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BUZULLAR İÇİN SON 
ÇIRPINIŞLAR
Last Stand for Glaciers
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we achieve?” On this question, Field produced 
a material that can be turned into bright-reflec-
tive beads, each 65 micrometers in diameter and 
much thinner than human hair, but so dangerous 
to breath and can lead to health problems in the 
lungs. Because the beads that can be converted 
are empty inside, they can stand on the surface 
of the water and continue to reflect sunlight, 
even as the ice begins to melt. In the past decade, 
Field and her team have distributed this inven-
tion, which she calls ‘silica’, to several lakes and 
ponds in Canada and the United States and have 
achieved successful results.

Field did not actually want to cover the Arctic 
with glass, but instead she planned to strategi-
cally distribute the beads as part of the project, 
which she produced to protect some areas that we 
could see as rapidly melting and vulnerable, such 
as the Fram Strait.

Scientists agree that these beads produced could 
benefit, but they are also as concerned about their 
potential impact on the Arctic’s ecosystem. Cecil-
ia Bitz of the University of Washington said that 
“Clogs the ocean and disrupts the ecosystem.”

Field argues that bead balls are safe, pointing out 
that silica is mostly found in nature. According 
to safety tests that were part of his study in 2018, 
Field has made it clear that at least two species, 
which are sheep whiskered fish and northern 
bobwhite birds, will not be harmed if they are in-
gested. At the beginning of a few questions, that 
Field must answer, is where to find financial sup-
port for all these things. The construction, trans-
portation, testing and distribution of silica beads 
needed for the Fram Strait just is a $ 1.5 billion 
bill. Researchers are studying other projects cre-
ated to save the Arctic, but none of them sound 
smooth. According to Bitz, great things can hap-
pen if Field’s project works smoothly.

For her project, Field says it will not replace re-
ducing carbon emissions, and for silica beads 
“I hope it remains a backup plan we will never 
need.” 

Field, aslında Arktik’i camla kaplamak istememiş, 
onun yerine Fram Boğazı gibi hızla eriyen ve savun-
masız olarak görebileceğimiz bazı alanları korumak 
amacıyla, ürettiği proje kapsamında boncukların 
stratejik olarak dağıtılmasını planlamıştır. Bilim ad-
amları üretilen bu boncukların fayda sağlayabileceği 
konusunda hemfikir, ancak Kuzey Kutbu’nun ekosis-
temi üzerindeki potansiyel etkileri konusunda da bir 
o kadar endişeliler. 

Washington Üniversitesi’nden Cecilia Bitz bu konuda 
“Okyanusu tıkar ve ekosistemi bozar” demiştir. Field, 
silikanın doğada çoğunlukla bulunduğuna işaret 
ederek boncuk toplarının güvenli olduğunu savunuy-
or. Field, 2018 yılında yapmış olduğu çalışmasının bir 
parçası olan güvenlik testlerine göre, bir ihtimal yer-
leştirilen boncukların yutulması halinde en azından 
iki türün -koyun bıyıklı balıklar ve kuzey bobwhite 
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SADECE FRAM BOĞAZI İÇİN 
GEREKLİ SİLİKA BONCUKLARININ 
YAPIMI, NAKLİYESİ, DENENMESİ 
VE DAĞITIMI 1,5 MİLYAR DOLARLIK 
BİR FATURA ÇIKARTMAKTADIR. 
ARAŞTIRMACILAR KUZEY 
KUTBU’NU KURTARMAK İÇİN 
OLUŞTURULAN DİĞER PROJELERİ 
İNCELİYOR FAKAT HİÇBİRİ KULAĞA 
SORUNSUZ GELMİYOR. 

kuşları- zarar görmeyeceğini açıkça belirtmiştir. 
Field’ın cevap vermesi gereken birkaç sorunun başın-
da tüm bu şeylerin finansal desteğinin nereden bulu-
nacağı konusu gelmektedir. Sadece Fram Boğazı için 
gerekli silika boncuklarının yapımı, nakliyesi, denen-
mesi ve dağıtımı 1,5 milyar dolarlık bir fatura çıkart-
maktadır. Araştırmacılar Kuzey Kutbu’nu kurtarmak 
için oluşturulan diğer projeleri inceliyor fakat hiçbiri 
kulağa sorunsuz gelmiyor. Bitz’e göre Field’ın proje-
si sorunsuz işlerse harika işler ortaya çıkabilir. Field 
yaptığı proje için karbon emisyonlarını azaltmanın 
yerini almayacağını söylemekte ve silika boncuklar 
için “Umarım asla ihtiyaç duymayacağımız yedek bir 
plan olarak kalır” demektedir.

According to scientists, glaciers could disappear 
by 2042. Although the proposed solutions to 
prevent this extinction are quite interesting, ac-
cording to what is said, these plans can be the last 
chance to save the Earth and the glaciers.

Time is running out for glaciers. The world is pre-
paring for a great end. The region continues to 
heat up two to three times faster than it normal-
ly would. If this continues, there will be no such 
place as ‘glaciers’ in 2042. After it became appar-
ent that the rescue efforts, that planned to save 
the poles, were not producing the desired results, 
new studies were started. Geo-engineering stud-
ies have gained importance to this extent.

Rising temperatures have locked the Arctic into 
a self-destructive cycle. The higher temperatures 
rise and the warmer the region gets, the reflec-
tive white ice transforms into darker blue water, 
which causes the sun to absorb more of its heat 
rather than reflect it back into the void of space. 
As a result of all these events, the Arctic is warm-
ing twice as much as most of the planet.

A project put forward by the California-based 
non-profit Arctic Ice Project sounds like an in-
teresting and previously untested audacious pro-
posal.  According to the project, it is planned to 
distribute a thin layer of reflective glass dust to 
parts of the Arctic in order to protect it from the 
Sun’s Rays. Thanks to this, it is aimed to grow 
the ice sheet again.” We are trying to break that 
feedback loop and rebuild it,” said the Engineer 
Leslie Field, who is an adjunct faculty member at 
Stanford University and leads the organization’s 
Chief Technical Officer. Field asks herself a ques-
tion: “If we covered a reflective material on it in 
the summer to protect the young ice, what would 

Field yaptığı proje için karbon 
emisyonlarını azaltmanın yerini 

almayacağını söylemekte ve silika 
boncuklar için “Umarım asla ihtiyaç 

duymayacağımız yedek bir plan 
olarak kalır” demektedir.
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yutulması 
halinde en 
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türün zarar 
görmeyeceği 
belirtilmiştir.
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VERGİDE EŞİTLİK İLKESİ
Principle of Equality of Tax

DEVLETİN TEMEL GÖREVİ KAMUSAL FİNANSMANI SAĞLAMAKTIR. 
DEVLET BU FİNANSMANI SAĞLAMAK İÇİN DE VERGİ SİSTEMİNİ 

KULLANIR. VERGİNİN UYGULANMASI, FİNANSMANI VE DENETİMİ 
DEVLETLER İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ İSE GELİR DAĞILIMI VE ÖDEMESİ 

DE VERGİ YÜKÜMLÜLERİ YANİ BİZLER İÇİN O KADAR ÖNEMLİDİR.

SEHER TORTOP
İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrencisi

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan Kovid-19 aşıla-
rının 31 Aralık 2021 tarihine kadar tesliminde uygula-
nacak KDV (katma değer vergisi) oranı %1 olarak be-
lirlenmiştir. El dezenfektanı ve kolonya teslimlerinde 
%18 oranında KDV tahsil edilmektedir. 

Kovid-19 salgını ile tüm dünya ekonomik zorluklar 
yaşamış ve mücadele kapsamında tedbirler almışlar-
dır. Özellikle dezenfektanlar, maskeler, solunum ci-

hazları gibi hayatımıza 
giren eşyaların daha da 
artması ile bu eşyalar 
üzerinden uygulanan 
vergiler de önem ka-
zanmıştır.  Peki, insan-
lar için temel ihtiyaç-
lardan biri olan sağlıkta 
vergilerin eşit olması 
adil midir? 

KDV: Bu vergi türü-
nün ilk uygulamaları 
1954 yılında Fransa’da 
görülmüştür. Türki-
ye’de ise 1985 yılında 
uygulanmaya başlamış 
olan bir tüketim vergisi 
türüdür.  KDV, en basit 
anlamıyla, devletin va-
tandaşlarından aldığı 
vergidir fakat devletler 
ve insanlar açısından 
çok daha fazla şey ifade 
etmektedir. Devletin 
temel görevi kamusal 
finansmanı sağlamak-
tır. Devlet bu finans-
manı sağlamak için de 
vergi sistemini kullanır. 
Verginin uygulanması, 
finansmanı ve dene-
timi devletler için ne 
kadar önemli ise gelir 

dağılımı ve ödemesi de vergi yükümlüleri yani bizler 
için o kadar önemlidir. 

T.C. Anayasası’nın 73. maddesinin 2. fıkrası “Vergi 
yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politi-
kasının sosyal amacıdır.” şeklinde düzenlenmiştir. 
Sosyal adaletin sağlanmasının devletlerin bir amacı 
olduğunu gözetirsek, devletlerin bu amaçları yerine 
getirebilmesi için vergi mükellefi kişiler arasındaki 
servet eşitsizliğini gözetmesi ve ortadan kaldırmak 
için elinden geleni yapması gerekmektedir. Bu bağ-

lamda da vergi tahsilatı sosyal adalete uygun yapılma-
lıdır. İnsanlar, temel ihtiyaçları olan ve bu ihtiyaçların 
karşılanması ile hayatta kalabilen varlıklardır. Bugün 
sosyal devlet bağlamında temel ihtiyaçlarımızın kar-
şılanması için devlete birtakım vergiler ödüyorsak, 
devletinde bize bunun karşılığını vermesi gerekmek-
tedir. 

Amerikan psikolog Abraham Maslow tarafından 
1943 yılında ortaya atılmış bir insan psikolojisi ça-
lışması bulunmaktadır. Maslow teorisi, insan ihtiyaç-
larının hiyerarşisini oluşturur. Maslow bu ihtiyaçları 
önemi çok olandan az olana doğru sıralamıştır. Hi-
yerarşinin, en alt kısmı birey için vazgeçilmez ihti-
yaçları, en üst kısmı ise kişisel tatmin ihtiyaçlarını 
oluşturur. Hiyerarşi, bireylerin en alttan başlamasını 
ve bir sonraki adıma geçmesi için bir önceki aşamayı 
tamamlaması gerektiğini esas alır.  Örneğin tok olan 
ve güvenlik sorunu yaşayan bir insan, bir sonraki 
adımlarda bulunan yaratıcı aktiviteler yapma gibi bir 
gereksinime ihtiyaç duymaz. Maslow’un ihtiyaçlar 
hiyerarşisinde bulunan fizyolojik ihtiyaçlarını kar-
şılamış olan birey su, yemek, ısınma gibi temel ihti-
yaçlarını karşılayabilen bireydir. Bu bireyin Kovid-19 
salgınına yakalanmış olduğunu düşünürsek, bireyin 
bu gibi ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çekeceği aşi-
kardır. Üstelik bu bireyin ekonomik olarak güçsüz 
olduğunu düşünürsek, kendisi için hayati önem taşı-
yan, dezenfektanlara, maskelere hatta aşıya ulaşmada 
zorluk çekebilir. 

Bireyin temel ihtiyaçlarının bir sonucu olan sağlık 
için eşit vergi uygulaması adaletle çelişmektedir.  
Her bir bireyin eşit ekonomik şartlara sahip olması 
muhtemel olmadığından, her bireye böylesine ha-
yati bir konuda eşit vergi uygulanması da adaletli 
değildir. Devlet, adaleti ve servet eşitsizliğini göze-
terek vergi miktarını ayarlamalı, ekonomik anlamda 
güçsüz bireyleri korumalı hatta gerekirse vergi uy-
gulamamalıdır.
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Eğer devletin vergilendirme uygulaması her bir bi-
reyin servet eşitliğine bağlı olarak ve kazancına göre 
ücretlendiriliyorsa, neden Kovid-19 aşısı için uygula-
nan vergi eşit uygulandı?

The VAT (Value-added tax) rate to be applied for 
the delivery of Covid-19 vaccines approved by 
the Ministry of Health until December 31, 2021 
was determined as 1%. 18% VAT is collected for 
hand sanitizer and cologne deliveries.

With the Covid-19 epidemic, the whole world 
experienced economic difficulties and took 
measures within the scope of this challenge. Es-
pecially with the increase of the items that come 
into our lives such as disinfectants, masks, respi-
rators, the taxes applied on these items have also 
gained importance. So, is it fair that taxes are 
equal in health, which is one of the basic needs 
for people?

VAT: The first applications of this tax type were 
seen in France in 1954. In Turkey, it is a kind of 
consumption tax, which began to be implement-
ed in 1985. VAT, in its simplest sense, is the mon-
ey that the state receives from its citizens, but it 
means much more to states and people. The main 
duty of the state is to provide public finance. The 
state uses the tax system to provide this financ-
ing. The distribution and payment of income is 
as important for taxpayers as the implementation 
financing and control of the tax are for states. 
Paragraph 2 of Article 73 of the Constitution of 
the Republic of Turkey states that “The fair and 
balanced distribution of the tax burden is the so-
cial purpose of the fiscal policy.”

Considering that the provision of social justice 
is an aim of states, states should observe and do 

their best to eliminate the inequality of wealth 
among taxpayers in order to achieve these goals. 
In this context tax collection must be made in 
accordance with social justice. Humans are crea-
tures with basic needs and can survive by meet-
ing these needs. Today, if we pay some taxes to 
the state in order to meet our basic needs in the 
context of the welfare state, the state has to pay 
us for it. There is a human psychology study put 
forward in 1943 by the American psychologist 
Abraham Maslow. Maslow theory creates the 
hierarchy of human needs. Maslow ranks these 
needs from more important to less. The lowest 
part of the hierarchy is the indispensable needs 
for the individual, and the top part is the person-
al satisfaction needs. The hierarchy is based on 
individuals starting at the bottom and complet-
ing the previous stage in order to move on to the 
next step. For example, a person who is full and 
has security problems does not need to do cre-
ative activities in the next steps. The individual 
who meets the physiological needs in Maslow’s 
hierarchy of needs is an individual who can meet 
their basic needs such as water, food, and heat-
ing. Considering that this individual is caught 
in the Covid-19 epidemic, it is obvious that the 
individual will have difficulty in meeting such 
needs. Moreover, if we consider that this indi-
vidual is economically weak, he/she may have 
difficulty in accessing disinfectants, masks or 
even vaccines, which are vital for him/her. Equal 
tax application for health, which is a result of the 
basic needs of the individual, contradicts justice. 
It is also unfair to apply equal taxes to everyone 
on such a vital issue, as it is unlikely that every 
individual will have equal economic conditions. 
The state should adjust the amount of taxes by 
considering justice and wealth inequality, pro-
tect economically weak individuals and even 
not apply taxes if necessary. If the state’s taxation 
practice is charged according to the equality of 
wealth and earnings of each individual, why is 
the tax on the Covid-19 vaccine applied equally?

THE MAIN DUTY OF THE STATE IS 
TO PROVIDE PUBLIC FINANCE.
THE STATE USES THE TAX SYSTEM 
TO PROVIDE THIS FINANCING.
THE DISTRIBUTION AND PAYMENT 
OF INCOME IS AS IMPORTANT 
FOR TAXPAYERS AS THE 
IMPLEMENTATION FINANCING 
AND CONTROL OF THE TAX ARE 
FOR STATES.

OLASI GELECEĞİN 
ÖNGÖRÜSÜ
Foresight of the Possible Future

İNSAN TÜRÜNÜN MUTASYON GEÇİRDİĞİ VAKALAR İLK 
ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADIĞINDA, DEVLETLER BUNU 

GİZLEYECEK VE O KİŞİLERİ DE DENEY YAPMAK AMAÇLI 
LABORATUVARLARA KAPATACAKTIR.

AYŞENUR DURMAZ
İstanbul Arel Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Öğrencisi

Evrim teorisine göre, insan türü milyonlarca yıl içer-
isinde çeşitli evrimler geçirerek günümüz insan türü 
olan Homo Sapiens Sapiens’e evrilmiştir. Bunun-
la birlikte, evrim teorisiyle ilgilenen bilim insanları 
günümüz insan türünün tekrardan evrim geçire-
ceğini düşünmektedir. Böyle bir evrim gerçekleşirse 
ve insan türü tekrardan mutasyona uğrarsa, dünya 
üzerindeki birçok şey değişmek zorunda kalacaktır. 
İnsan türünün mutasyona uğrayıp, evrimleştikten 
sonra oluşabilecek dünyayı anlatan çizgi romanlar ve 

filmler bulunmaktadır. X-Men adı verilen bu seride, 
insanın evrimi gerçekleştikten sonraki dünyaya il-
işkin öngörüler, ayrıştırma üzerinden ele alınarak 
yansıtılmıştır. Bense, bu yazımda daha çok insan 
türünün hayatta kalması için uluslararası sistemde ne 
gibi değişiklikler olabilir sorusu üzerinden bu konuyu 
ele alacağım. Öncelikle, insan türünün mutasyon 
geçirdiği vakalar ilk ortaya çıkmaya başladığında, 
devletler bunu gizleyecek ve o kişileri de deney 
yapmak amaçlı laboratuvarlara kapatacaktır.
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İnsanların mutasyon geçirip evrimleştiği kamuoyu 
tarafından öğrenildiğinde ise birçok bilinmezlik or-
taya çıkacaktır. İnsanlar ya yeni oluşan mutant türle 
birlik olacaktır ya da onlara karşı geleceklerdir. 

Hatta insan türü, yeni 
mutant türe karşı 
saldırılar düzenleye-
bilir. Ancak İnsan 
Hakları Sözleşme-
leri ve mevcut yasalar 
mutantlar için geçerli 
olmayabilir. Bu ned-
enle de mutantların 
güvenliği sağlanamay-
abilir. Bu durumda da 
mutantlar birlik olup, 
hak arayışına girebil-
irler ve yeni toplumsal 
hareketler meydana 
gelebilir.

Tüm bunların sonunda, türler arası çatışma 
ve savaş çıkabilir. Irkçılık insan türü arasında 
azalabilir, hatta ırk konusu bir problem olmayı 
bırakabilir. 
Irkçılık, insanlar arasında sorun olmaktan çık-
tığı için bu durum siyasete de yansıyabilir. Ancak 
mutant ve insan türü arasında ırkçılık nedeniyle 

sorunlar yaşanabilir. Belki de buna “Türcülük” 
gibi bir ad bile verilebilir. Soykırım kavramının 
tanımı değişebilir ve yeni anlaşmalar yapılabilir. 
Soykırım fazlasıyla normal bir hale bile gelebilir. 
Mutantlara yönelik toplama kampları her ülk-
ede yasallaşabilir.
Ülkeler ve gruplar arasındaki çatışmalar sona 
erebilir. Bu nedenle de diplomasi alanı daha 
da fazla gelişebilir. Farklı toplumlar ve dev-
letler sorunlarını diplomasi yoluyla çözmeye 
çalışıp, mutantlara karşı birlik olabilirler. Hatta 
bu süreçte bazı devletler birbirleriyle sınırlarını 
birleştirebilir ve bu nedenle devletlerin sayısı 
azalabilir. 

Bu da sivil toplum kuruluşlarının ve uluslararası 
örgütlerin önemini daha da arttırabilir. Devletler 
teknoloji ve kitle yıkım silahlarına daha da fazla 
bütçe ayırabilir. Mutantlar da kendilerine dev-
let kurmak isteyebilirler. Uluslararası İlişkiler 
teorilerine yeni yorumlar ve eleştiriler gelebil-
ir. Bu süreçte yeni teoriler üretilebilir. Özellikle 
Realizm teorisinin yeni yorumları ve eleştirileri 
mutlaka yapılacaktır. Devletleri uluslararası sis-
temde en önemli aktör olarak gören Realizm, 
insan türünü odağı haline alarak, ana aktörünü 
insan türü yapabilir. Realizm, artık devletlerin 
hayatta kalmasını değil, insan türünün hayatta 
kalmasını ana esasları arasına alabilir. Devletler, 
insan türünün hayatta kalması ve korunması için 
mutantlarla aralarındaki ilişkilerde güçler denge-
si kurmaya çalışabilir.

Sonuç olarak, bence, devletler her ne yapar-
sa yapsın, teknoloji ve bilim ile insan türünün 

evrimleşmesine neden olan gen yok edilmezse, 
doğal seçilim nedeniyle insan türü her türlü 
yok olacaktır. Devletler, mevcut yasalar ve sis-
temler ise sadece kaçınılmaz olan sonu gecik-
tirmiş olacaktır.

According to theory of evolution, human species 
evolved over millions of years to Homo Sapiens 
Sapiens which is the human species of today. 
However, the scientists, who are interested in the 
theory of evolution, predict that human species 
will evolve again. If this evolution happens and 
human species mutates again, then a lot of things 
will be had to change on the world. There are 
comics and movies that portray the world that 
can be formed after the human species mutates 
and evolves. 

In this series called X-Men, predictions about 
the world after human evolution took place were 
approached through decomposition. In this arti-
cle, I will focus more on this issue through the 
question of what kind of changes could happen 
in the international system for the survival of the 
human species.

First of all, when first cases about the human spe-
cies mutated begin to emerge, states will hide this 
and incarcerate those people in the laboratories 
for experimentation.When the public becomes 
aware that humans have mutated and evolved, 
many unknown things will emerge. Humans will 
either join together with the nascent mutant spe-

cies or oppose them. The human species can even 
organize attacks against the new mutant species. 
However, Human Rights Conventions and exist-
ing laws may not apply to mutants. Because of 
this, the safety of mutants may not be ensured. 
In this case, mutants could unite, seek rights and 
new social movements may occur. At the end of 
all these, conflict and war between species may 
occur. Racism may decline among the human 
species, or even race may cease to be a problem. 
Since racism is no longer a problem among peo-
ple, this can also be reflected in politics. But at 
this time, problems may arise between the mu-
tant and human species due to racism. Maybe 
this could be called as “Speciesism”. The defini-
tion of genocide could change and new agree-
ments about genocide could be made. Genocide 
can even become extremely normal. Concentra-
tion camps for mutants could be legalized in any 
country. Conflicts between countries and groups 
could end. Therefore, diplomacy could develop 
even more. Different societies and states could 
try to solve their problems through diploma-
cy and they could unite against mutants. In this 
process, some states even could join their borders 
with each other and that is why, the number of 
states may decrease. This could increase the im-
portance of non-governmental and international 
organizations. States could give even more budg-
ets for technology and weapons of mass destruc-
tion. Mutants could also wish to establish a state 
for themselves. New commentaries and criticisms 
could come to international relations theories. In 
this process, new theories could be produced.  

Especially, new commentaries and criticisms 
of the theory of Realism certainly will be made. 
Realism, which sees states as the most important 
actor in the international system, could make the 
human species its main actor by focusing on the 
human species. Realism may no longer include 
the survival of states as its main principal but it 
could include the survival of the human species as 
its main principle. States could try to create a bal-
ance of power in their relations with mutants for 
the survival and protection of the human species. 
As a result, I think that whatever governments 
would do, if the gene that caused the evolution of 
the human species is not destroyed by technology 
and science, all kinds of human species will be 
become extinct by natural selection. States, laws 
and systems will only delay the inevitable end.

SONUÇ OLARAK, BENCE, 
DEVLETLER HER NE YAPARSA 
YAPSIN, TEKNOLOJİ VE 
BİLİM İLE İNSAN TÜRÜNÜN 
EVRİMLEŞMESİNE NEDEN OLAN 
GEN YOK EDİLMEZSE, DOĞAL 
SEÇİLİM NEDENİYLE İNSAN TÜRÜ 
HER TÜRLÜ YOK OLACAKTIR.
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ması konusunda ters düşerler ve Napolyon’a göre daha 
içten olan Snowball’ın destek görmesi üzerine, Napoly-
on Snowball’ı köpeklerle korkutur ve Snowball çiftlik-
ten kaçmak zorunda kalır. Artık tüm güç Napolyon’a 
aittir. Bunun üzerine artık çiftlikte tek güç olan Na-
polyon ve diğer domuzlar daha iyi bir yaşam sürmeye 
başlarken, diğer hayvanlar fazladan çalışmak zorunda 
kalırlar. Hikayenin bu kısmında diktatörlük ve sömürü 
işlenir. Farklı görüşlere saygının olmadığı diktatörlük 
yönetiminin başlangıcı ile işçi sınıfı, yönetici seçkinler 
tarafından  sömürülür. Ve en önemlisi ‘bütün hayvanlar 
eşittir’ emri ‘ancak bazıları daha eşittir’ şekline dönüşür.

Kitabın son kısmında ise, domuzlar ve insanlar çiftlik 
evinde eğlenip anlaşmalar yaparken, diğer hayvanlar 
onları izlerler. Böylece kitabın sonunda eşitlik ideali ile 
verilen mücadele yalnızca belirli bir kesimin faydası-
na sonuçlanmıştır. Kısacası, gücün tekbaşına ne kadar 
tehlikeli olabileceği, Sovyet dönemi üzerinden masal-
laştırılarak anlatılmıştır. Ancak bu masal uyarıcı bir 
nitelik taşımaktadır.

Animal Farm is a book which was written by George 
Orwell during the World War II. Although the book 
gives the impression of a fairy tale in which animals 
speak at the first glance, it is a critical work that men-
tions about Soviet Russia and Russian Revolution 
under the symbolic animal characters and their ac-
tions. It is about the transformation of communism’s 
ideals of high equality into a totalitarian rule.  At the 
beginning of the story, animals rebel against the own-
er of the farm, Mr. Jones and his bad behavior, and 

take over the farm. After that, they declare that humans are 
enemies and change the name of the farm to Animal Farm. 
In this part of the story, the revolution made with the ide-
al of ensuring equality and justice and self-government is 
mentioned. In the rest of the story, the literate pigs write 
down to the barn wall the seven orders that must be obeyed 
on.  The most important ones of these orders are that hu-
mans are enemies; all animals are equal and no animal can 
kill the other. 

However, over time, the pigs take over and orders start to 
change. The pigs Napoleon and Snowball, who are com-
peting for leadership, disagree over building a mill for the 
farm and Napoleon scares Snowball with dogs after his idea 
supported more because Snowball is more sincere than Na-
poleon. After that, Snowball had to escape from the farm. 
Now all power belongs to Napoleon. Napoleon and the oth-
er pigs, now the only power in the farm, start to live a bet-
ter life, while other animals have to work more. This part of 
the story deals with dictatorship and exploitation. With the 
beginning of dictatorship that has no respect for different 
views, the working class is exploited by the ruling elite. And 
the most importantly, the command ‘all animals are equal’ 
transform to ‘but some are more equal’.

In the last part of the book, the pigs and humans have fun 
and make agreements at the farmhouse, while other animals 
watch them. Thus, at the end of the book, the struggle with 
the ideal of equality resulted in the benefit of only a certain 
class. In brief, how dangerous power alone can be has been 
narrated through the Soviet era. However, this tale has a 
cautionary quality.

HAYVAN ÇİFTLİĞİ
Animal Farm

Hayvan Çiftliği, George 
Orwell tarafından 2. Dün-
ya Savaşı döneminde 
yazılmış bir kitaptır. 
Kitap ilk bakışta hay-
vanların konuştuğu bir 
masal izlenimini verse de 
aslında sembolik hayvan 
karakterleri ve bu karak-
terlerin eylemleri altın-
da Sovyet Rusya’yı ve 
Rus Devrimi’ni anlatan 
eleştirel bir çalışmadır. 
Komünizmin yüksek 
eşitlik ideallerinin totaliter bir yönetime dönüşümünü 
konu alır.

Hikâyenin başlangıcında hayvanlar, çiftliğin sahibi Bay 
Jones’a ve onun kötü davranışlarına karşı ayaklanır-
lar ve çiftliği ele geçirirler. Bundan sonra insanların 
düşman olduğunu ilan ederler ve çiftliğin adını Hayvan 
Çiftliği yaparlar. Bu kısımda eşitliğin ve adaletin sağlan-
ması, kendi kendini yönetme ideali ile yapılan devrim-
den bahsedilir.  Hikâyenin devamında, okuma yazma 
bilen domuzlar ahırın duvarına uyulması gereken yedi 
emri yazarlar. Bu emirler arasında en önemlileri, insan-
ların düşman olduğu, bütün hayvanların eşit olduğu ve 
hiçbir hayvanın başka bir hayvanı öldürmeyeceğidir. 

Ancak zamanla, domuzlar yönetimi ele alırlar ve emirl-
er değişmeye başlar. Liderlik için yarışan Snowball ve 
Napolyon isimli domuzlar çiftliğe bir değirmen yapıl-

FARKLI GÖRÜŞLERE SAYGININ OLMADIĞI DİKTATÖRLÜK 
YÖNETİMİNİN BAŞLANGICI İLE İŞÇİ SINIFI, YÖNETİCİ 

SEÇKİNLER TARAFINDAN SÖMÜRÜLÜR. VE EN ÖNEMLİSİ 
‘BÜTÜN HAYVANLAR EŞİTTİR’ EMRİ ‘ANCAK BAZILARI 

DAHA EŞİTTİR’ ŞEKLİNE DÖNÜŞÜR.

GAYE GÜRBÜZ
İstanbul Arel Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Öğrencisi

FARKLI 
GÖRÜŞLERE 

SAYGININ 
OLMADIĞI 

DİKTATÖRLÜK 
YÖNETİMİNİN 

BAŞLANGICI 
İLE İŞÇİ SINIFI, 

YÖNETİCİ 
SEÇKİNLER 

TARAFINDAN 
SÖMÜRÜLÜR.

Bütün hayvanlar eşittir ama 
bazıları daha da eşittir.
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D iğer Dünya Krallığı, merkezi Çek 
Cumhuriyeti’nin Žďár nad Sázavou 
ilçesinde bulunan ve 1996 yılında ku-
rulan anaerkil bir mikro ulustur. Diğer 

Dünya Krallığı, 30 ve 31 Mayıs 1997’de taç giyme 
töreni ile hükümdarlığını ilan eden Kraliçe I. Patri-
cia tarafından yönetilmektedir. Kraliçe’nin altında 
sınıflar vardır. İlki krallığın asaletini oluşturan “Yüce 
Hanımlar” veya “Kadın vatandaşlar”dır. Sonraki 
sınıf girişimcilik ve fikrini açıklama özgürlüğü gibi 
bazı haklara sahip olan erkeklerdir. En düşük sınıf, 
“Köle” sınıfıdır. Bu, tüm haklarını kaybeden erkek 
sınıfıdır.

Other World Kingdom is a matriarchal micro-
nation, headquartered in Žďár nad Sázavou County, Czech Republic, founded in 1996. Other World 
Kingdom is directed by Queen Patricia I who declared her reign with her coronation on May 30 and 
31, 1997. There are several classes under the Queen. The first are the “Sublime Ladies” or “Lady citi-
zens” who make up the nobility of the kingdom. The next class are men who have certain rights, such 
as entrepreneurship and freedom to express their opinion. The lowest class is the” slave “ class. This is 
the class of men who have lost all their rights.

IR DEPARTMANINDAN HABERLER

MİKRO MİLLETLER

Uganda Elections for the National Assembly-Uganda 
Meclis Seçimleri(14 January, 2021-14 Ocak 2021)

Liechtenstein Elections for the Parliament-Liht-
enştayn Parlemento Seçimleri (7 February, 2021-7 
Şubat 2021)

Repeblic of Porteguese Elections for the Presi-
dent-Portekiz Başkanlık Seçimleri (24 January, 2021-
24 Ocak 2021)

Republic of Ecuador Elections for the President- 
Ekvador Başkanlık Seçimleri (7 February, 2021-7 
Şubat 2021)

Bundan sonraki sayılarda, Micro Nations bölümü yerine, “Ayın Kavramı” ya da “The Concept of the 
Month” başlıkları altında; bir Uluslararası İlişkileri kavramı kısaca incelenecektir.

In the following volumes, instead of the Micro Nations section, under the titles of “The Concept of the 
Month” or “Ayın Kavramı”; an International Relations concept will be briefly examined.

Aralık ayı bölüm toplantımız hocalarımızın ve öğren-
cilerimizin katılımları ile 25 Aralık 2020 Cuma günü 
saat 11.30 itibari ile zoom üzerinden gerçekleştirilm-
iştir. Toplantıda konuşulan konular ise öğrenci talepler-
inin alınması, danışmanlık toplantıları sonuçlarının 
tartışılması, AKTS paket bilgileri onaylanması, 2021 
Kış E-Staj hakkında bilgi, 2021 uluslararası kongre 
hakkında bilgi ve diğer hususlardır.

Our department meeting for December was held with 
the participation of our professors and students on the 
zoom on Friday, December 25, 2020 at 11.30. The topics 
discussed at the meeting are receiving student requests, 
discussing the results of consultancy meetings, approv-
ing ECTS package information, information about the 
2021 Winter E-Internship, information about the 2021 
international congress and other issues.

News from IR Department

Aralık Ayı Bölüm Toplantısı/ December Departmental Meeting

Arel USAM tarafından düzenlenen, Doç. Dr. Aşkın İnci 
Sökmen Alaca’nın moderatörlüğünü yaptığı ve Şangay 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğrul Keskin’in 
konuşmacı olarak katıldığı “Yapay Zekâ ve Toplum” te-
malı konferans 17 Aralık Perşembe günü 17.00-19.00 
saatleri arasında zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir. 
Öğrencimiz Meryem Alpar, “Yapay zekanın Çin’deki so-
syolojik boyuttaki etkileri nelerdir? Yapay zekâ kapsamın-
da, bugün Çin’de otobüs bileti için yüz tanıma sistemi-
yle ödeme yapılabiliyor. Bu bağlamda dijital otorite ve 
izlenme kaygısından dolayı kişilerden beklenen normlar 
doğrultusunda, kişilerin davranışlarında herhangi bir 
değişim gözlemlediniz mi?” sorusunu sormuştur.

Organized by Arel USAM (International Strategic Research, 
Application and Research Centre) and moderated by Assoc. 
Dr. Aşkın İnci Sökmen Alaca, the conference on “Artificial 
Intelligence and Society”, where Shanghai University Faculty 
Member Prof. Dr. Tuğrul Keskin attended as a speaker, was 
held on Thursday, December 17th, between 17.00-19.00, 
on zoom. Our student, Meryem Alpar, asked the question of 
“What are the sociological effects of artificial intelligence in 
China? Within the scope of artificial intelligence, a face recog-
nition system can be used to pay for bus tickets in China to-
day. In this context, have you observed any change in people’s 
behavior in line with the norms expected from people due to 
digital authority and monitoring anxiety?”

Arel USAM Zoom Konferansı: Yapay Zekâ ve Toplum/ 
Arel USAM Zoom Conference: Artificial Intelligence and Society

Arel USAM tarafından 4 haftalık bir staj duyurusu 
yapılmıştır. “Uluslararası Politik, Ekonomik, Çevresel 
ve Güvenlik Üzerine Güncel Gelişmeler” gibi konu-
ların işleneceği stajımız 1-26 Şubat 2021 tarihleri 
arasında düzenlenecektir. İngilizce dilinde hazırlığı 
tamamlamış veya 70 üzeri dil notuna (YDS, YÖK-
DİL, TOEFL, IELTS ve eşdeğerler) sahip olma tercih 
nedenidir.  Başvurular 18 Aralık 2020-15 Ocak 2021 
tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Adayların, 
özgeçmişlerini, transkriptlerini ve varsa İngilizce dil 
sınav sonuç belgelerini oktaybingol@arel.edu.tr,ali-
bilginvarlik@arel.edu.tr adreslerine dijital olarak gön-
dermeleri gerekmektedir.  

The announcement of e-internship for 4 weeks was 
made by Arel USAM. Our internship on topics such 
as “Current Developments on International Politics, 
Economic, Environmental and Security” will be held 
between 1-26 February 2021. Completing the prepa-
ration in English or having a language grade above 70 
(YDS, YÖKDİL, TOEFL, IELTS and equivalents) is 
a reason for preference. Applications will be made on-
line between December 18, 2020 - January 15, 2021. 
Candidates are required to send their CVs, tran-
scripts, and English language exam results digitally to 
oktaybingol @ arel.edu.tr, alibilginvarlik @arel.edu.tr.

Arel USAM Staj Duyurusu/Arel USAM Internship Announcement

YENİ BÖLÜM DUYURUSU
Announcement for New Section

Micro Nations

MEVCUT SEÇİMLER
Current Elections
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12 MART-COVID-19 tedbirleri kapsamında İlköğ-
retim ve Ortaöğretim 16 Mart’tan itibaren 1 hafta sü-
reyle tatil edildi. Üniversiteler ise 3 hafta süreyle tatil 
edildi. 

17 MART-2020 Avrupa Futbol Şampiyonası korona 
virüs pandemisi nedeniyle 2021’e ertelendi. Türki-
ye’de Kovid-19’dan kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

18 MART-2020 Eurovision Şarkı Yarışması korona 
virüs pandemisi nedeniyle 2021’e ertelendi.

24 MART-2020 Yaz Olimpiyatları korona virüs pan-
demisi nedeniyle 2021’e ertelendi.

25 MART-COVID-19 tedbirleri kapsamında tüm eği-
tim kurumlarında eğitime 30 Nisan’a kadar ara verildi.

30 MART-2020 Rusya-Suudi Arabistan petrol fiyat 
savaşı: Brent petrol fiyatı varil başına %9 düşerek Ka-
sım 2002’den bu yana en düşük seviye olan $23’a düş-
tü.

30 MART-Cumhurbaşkanı Erdoğan korona virüs ile 
mücadele kapsamında Milli Dayanışma Kampanyası-
nı başlattı ve 7 maaşını bağışladı.

3 NİSAN-COVID-19 tedbirleri kapsamında 20 yaş 
altına sokağa çıkma yasağı getirildi. 

10 NİSAN-COVID-19 pandemisi ile mücadele kap-
samında 31 ilde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı 
ilan edildi. 

17 NİSAN-COVID-19 pandemisi ile mücadele kap-
samında 31 ilde 2. defa hafta sonu sokağa çıkma yasağı 
ilan edildi. 

23 NİSAN-Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı-
nın 100. yıldönümü kutlandı. 

1 MAYIS-1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Türkiye’de 30 büyük Şehir ve Zonguldak’ta 3 gün sü-
recek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

2 MAYIS-Koronavirüs tedavisinde onay alan ilk 
ilaç olan ABD’de ‘Remdesivir’ isimli ilaç acil durum 
onayı aldı.

8 MAYIS-Venezüella, darbe girişiminin ardından 
ABD ile krizin çözümüne yönelik görüşmelerin askı-
ya alındığını açıkladı. 

8 MAYIS- Koronavirüs aşısı konusunda insan de-
neylerine devam eden biyoteknoloji şirketi Moderna 
ilk verilerin olumlu olduğunu ve aşılanan insanların 
virüse karşı antikor geliştirdiğini duyurdu.

19 MAYIS-Türkiye, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nı evlerin camlarından ve 
balkonlarından İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

23 MAYIS-ABD, Açık Semalar Anlaşması’ndan res-
men çekildiğini açıkladı.

25 MAYIS-ABD’nin Minneapolis kentinde, siyahi 
Amerikalı George Floyd, polis şiddeti sonucu haya-
tını kaybetti.

27 MAYIS-Türkiye’de Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası törenle açıldı.

28 MAYIS-Hong Kong’da uygulanması planlanan 
Ulusal Güvenlik Yasa tasarısı, Çin Ulusal Halk Kong-
resi tarafından kabul edildi.

29 MAYIS-ABD’de George Floyd’un boynuna dizi-
ni basarak ölümüne sebep olan polis Derek Chauvin 
tutuklandı. ABD, Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkisini 
sonlandırdığını açıkladı.

30 MAYIS-SpaceX şirketinde Crew Dragon isimli 
uzay mekiği, Florida’dan roketle fırlatıldı.

31 MAYIS-Mescid-i Aksa yeniden ibadete açıldı.

ABD’de George Floyd gösterilerinin 6. gününde 
Washington’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

3 HAZİRAN-Kenya’da güvenlik güçleri tarafından 
koronavirüs tedbirleri için uygulanan sokağa çıkma 
yasağına uymayan 15 sivil öldürüldü.

5 HAZİRAN-Merkezi İngiltere’nin Cambridge ken-
tindeki ilaç firması AstraZeneca, koronavirüs aşısı-
nın üretimine başlayacaklarını belirtti.

6 HAZİRAN-Minneapolis yönetiminden tutukla-
malara ilişkin yeni düzenleme kapsamında polisin 
‘boyuna baskı uygulama yetkisi’ yasaklandı.

 11 HAZİRAN-Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 
Başbakan İmad Hamis’i görevden aldı.

16 HAZİRAN-Kuzey Kore, Güney Kore’nin irtibat 
bürosunu havaya uçurdu.

25 HAZİRAN-Rusya’da Anayasa Değişikliği Refe-
randumu başladı.

30 HAZİRAN-Van Gölü’nde sığınmacıların olduğu 

teknenin batması sonucunda 61 kişinin cansız be-
denine ulaşıldı. Japonya, ilk Kovid-19 aşısının klinik 
denemelerine başladı. Hindistan’da Covid-19’a karşı 
geliştirilen ilk yerli aşı, insanlar üzerinde test edilmek 
üzere onay aldı.

31 TEMMUZ-ABD’de koronavirüse yakalanan ilk 
köpek hayatını kaybetti.

5 AĞUSTOS-ABD ile Çin arasındaki rekabet uza-
ya sıçradı. 

19 AĞUSTOS-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın ‘müjde’ açıklaması piyasaları hareketlendirdi.

19 AĞUSTOS-Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon 
yüzde 0,4’e çıktı.

20 AĞUSTOS-Almanya, vaka sayısında nisan ayına 
geri döndü. 

31 AĞUSTOS-George Floyd’un katili kan dondu-
ran savunması ile ikinci kez hâkim karşısına çıktı.

7 EYLÜL-Dünya Sağlık Örgütü Yeni Pandemilere 
Hazırlık Konusunda Uyardı. Dünya Sağlık Örgütü 
Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
tüm dünyanın yeni tip koronavirüsün (Covid-19) 
yol açtığı durumdan ders çıkarması ve yeni pandemi-
lere hazırlanması gerektiğini söyledi. 

7 EYLÜL-Çin potansiyel aşı adaylarını kamuoyu-
na sundu.

12 EYLÜL-Sarı Yelekliler aylar sonra tekrardan so-
kaklara çıktı. 222 kişi gözaltına alındı.

27 EYLÜL-Dağlık Karabağ Çatışması.

Çatışmalar 27 Eylül 2020 sabahı, Karabağ Savaşı 
(1988-1994) sonrasında kurulan temas hattında baş-
ladı ve her iki taraf da askerî ve sivil kayıplar bildirdi.

2 EKİM-ABD başkanı Donald Trump ve eşi Melania 
Trump’ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

4 EKİM-Kaliforniya’daki orman yangınlarında bu yıl 
rekor düzeyde alan yandı. Çıkan yangınlarda genişli-
ği yaklaşık 16 bin 600 kilometre kareyi bulan rekor 
düzeyde alanın yandığı belirtildi.

9 EKİM-2020 Nobel Barış Ödülü’nü, dünyadaki 
açlıkla mücadeledeki çabalarından ötürü Birleşmiş 
Milletler Dünya Gıda Programı kazandı.

10 EKİM-Kuzey Kore daha önce görülmemiş yeni 
kıtalararası balistik füzelerini sergiledi.

16 EKİM-Paris’te bir öğretmen bıçaklı saldırı so-
nucu öldürüldü. Macron olayı ‘terör saldırısı’ olarak 
nitelendirdi. Fransız polisi, kurbanın, sınıfta Charlie 
Hebdo’nun tartışmalı “Hz. Muhammed karikatürle-

2020’DE NE OLDU?
What Happened in 2020? 

3 OCAK-Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin, 
Bağdat’ta düzenlediği suikast sonucunda İranlı Ge-
neral Kasım Süleymani ve Iraklı asker Ebu Mehdi 
el-Mühendis öldürüldü.

5 OCAK-Türkiye Anayasa Mahkemesi, Vikipedi’nin 
erişim engelini kaldırdı.

6 OCAK-İran 2015’te imzalanan nükleer anlaşmaya 
uymayacağını açıkladı.

24 OCAK-2020 Elazığ depremi: Elazığ, Sivrice’de 
meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde 41 kişi 
hayatını kaybetti.

30 OCAK-COVID-19 pandemisi: Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO), salgını, Uluslararası Öneme Sahip 
Halk Sağlığı Acil Durumu olarak ilan etti.

31 OCAK-Birleşik Krallık Avrupa Birliği’nden ayrıl-
dı.

4-5 ŞUBAT-Van çığ faciası: Van, Bahçesaray’da çığ 
altında kalan vatandaşları kurtarmaya giden askerler 
ve kurtarma ekipleri de üzerlerine düşen çığın altında 
kaldı. Olayda 41 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yara-
landı.

19 ŞUBAT-Hanau saldırısı: Almanya’nın Hessen 
eyaletindeki Hanau kentinde iki nargile salonunu he-
def alan iki silahlı saldırıda fail dahil 11 kişi hayatını 
kaybetti, 5 kişi yaralandı.

23 ŞUBAT-İran-Türkiye depremleri: İran’ın Batı 
Azerbaycan Eyaleti’nin Hoy ilinde meydana gelen 
5,9 büyüklüğündeki depremlerde İran’da 75 kişi ya-
ralandı, Van’da ise 10 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi 
yaralandı.

27 ŞUBAT-İdlib saldırısı: İdlib’de Suriye Hükûmeti 
tarafından Türk konvoyuna saldırı sonucu 33 asker 
şehit oldu. 32 asker yaralandı.

1 MART-Türkiye, Bahar Kalkanı Harekâtı’nı başlattı

11 MART-Dünya Sağlık Örgütü, Korona virüs has-
talığını küresel pandemi ilan etti. Sağlık Bakanlığı, 
Türkiye’de ilk kez korona virüs vakasına rastlanıldı-
ğını açıkladı.
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rini” gösteren bir öğretmen olduğunu açıkladı.

26 EKİM-ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi 
(NASA), ilk defa Ay’ın güneş gören yüzeyinde su 
bulduklarını açıkladı.

31 EKİM-İngiltere’de Covid-19 vaka sayısı 1 milyo-
nu aştı.

2 KASIM-Afganistan’ın en büyük üniversitesi olan 
Kabil Üniversitesi’ne silahlı saldırı düzenlendi.

3 KASIM-ABD başkanlık seçimleri gerçekleştirildi.

5 KASIM-Kovid-19’a karşı geliştirilen yerli aşı adayı-
nın ilk insan uygulaması başladı.

9 KASIM-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albay-
rak’ın istifası kabul edildi.

8 KASIM-Luis Arce, Bolivya Cumhurbaşkanı olarak 
göreve başladı.

15 KASIM-Manuel Merino Peru’nun geçici başkan-
lığından istifa etti.

25 KASIM-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 
testi pozitif çıkanları ifade eden “vaka sayısını” ilk kez 
açıkladı.

30 KASIM-Ülke genelinde Kasım ayında 85 ayrı or-
man yangını yaşandı.

5 ARALIK-Rusya, klinik testleri bitmemesine rağ-
men, Sputnik V aşısını insanlara yapmaya başladı.

6 ARALIK-ABD Başkanı Donald Trump’ın kararın-
dan sonra, 700’e yakın Amerikan birliği Ocak ortası-
na kadar Somali’den çekilmiş olacak. 

7 ARALIK-Hindistan’da, 300’den fazla kişi bilinme-
yen bir hastalık nedeniyle hastaneye gitti ve bunlar-
dan biri öldü. Hasta kişilerin Covid testleri negatif 
çıktığı için bu hastalığın Covid-19 olmadığı açıklan-
dı. 

11 ARALIK-Avrupa Birliği liderleri net karbon salı-
nımını gelecek 10 yıl içinde %40 azaltma hedeflerini 
%55’e çıkardı. 

11 ARALIK-Kuzey Nijerya’daki 300’den fazla öğren-
ci silahlı adamlar tarafından okullarından kaçırıldı. 
Kuzey Nijerya’da bir cihadist terör örgütü olan Boko 
Haram, kaçırılmaları üstlendi. Kaçırılan öğrenciler 
17 Aralık’ta kurtarıldılar.

JANUARY 3- A U.S. airstrike near Baghdad In-
ternational Airport kills Iranian military General 
Qassim Soleimani, and Ebu El Muhandis.

JANUARY 5- Turkey’s Constitutional Court re-
moved the barriers to access Wikipedia.

JANUARY 6- Iran announced that it would not 
comply with the nuclear agreement signed in 
2015.

JANUARY 24-2020 Elazığ earthquake: 41 people 
died in the 6.8 magnitude earthquake that took 
place in Sivrice, Elazığ.

JANUARY 30-COVID-19 pandemic: The World 
Health Organization (WHO) declared the outb-
reak of the disease as a Public Health Emergency 
of International Importance.

JANUARY 31-The UK leaves the European Union.

FEBRUARY 4-5-Van avalanche disaster: Sol-
diers and rescue teams who went to save the ci-
tizens who were buried under the avalanche in 
Van, Bahçesaray were also buried the avalanche 
that fell on them. 41 people died in the incident; 
75 people were injured.

FEBRUARY 19-2020 Hanau attack: 11 people, 
including the perpetrator, lost their lives, 5 were 
injured in two armed attacks targeting two hoo-
kah lounges in the city of Hanau in the German 
state of Hessen.

FEBRUARY 23-Earthquake in Iran-Turkey: 
Iran’s West Azerbaijan province of Khoy province 
occurred 75 people were injured in the 5.9 mag-
nitude earthquake in Iran, in Van, 10 people died, 
50 people were injured.

FEBRUARY 27-2020 Idlib attack: 33 soldiers 
were martyred in Idlib because of the attack on 
the Turkish convoy by the Syrian Government. 
32 soldiers were injured.

MARCH 1-Turkey launched the Spring Shield 
Operation.

MARCH 11-The World Health Organization 
declared Coronavirus disease a global pandemic. 
The Ministry of Health announced that the first 
coronavirus case was observed in Turkey.

MARCH 12-Education was suspended within 
the scope of COVID-19 measures. Primary and 
secondary education suspended for 1 week, uni-
versities for 3 weeks from March.

MARCH 17-2020 European Football Champi-
onship was postponed to 2021 due to the corona-
virus pandemic. The first death occurred sourced 
from COVID-19 in Turkey.

MARCH 18-Eurovision Song Contest been post-
poned to 2021 due to the coronavirus pandemic.

MARCH 24-2020 Summer Olympics were post-
poned to 2021 due to the coronavirus pandemic.
March 25- Education was suspended until April 
30 in all educational institutions within the scope 
of COVID-19 measures.

MARCH 30-2020 Russia-Saudi Arabia oil price 
war: Brent oil price dropped 9% per barrel to $ 
23, the lowest level since November 2002.

MARCH 30-President Erdoğan launched the 
National Solidarity Campaign within the scope 
of combating the corona virus and donated 7 of 
his salary.

APRIL 3-A curfew was imposed under the age of 
20 within the scope of COVID-19 measures.

APRIL 10-As part of the fight against the CO-
VID-19 pandemic, a 2-day curfew was declared 
in 31 provinces.

APRIL 17-Within the scope of combating the 
COVID-19 pandemic, a second weekend curfew 
was declared in 31 provinces.

APRIL 23-100th anniversary of the opening of 
The Grand National Assembly of Turkey was ce-
lebrated.

MAY 1-Labour and Solidarity Day was celebra-
ted. 3 days lockdown has begun in 30 major cities 
and Zonguldak in Turkey.

MAY 2-The first medication called “Remdesivir” 
has received emergency approval for the treat-
ment of coronavirus in U.S.

MAY 8-Venezuela announced that after the coup 
attempt, negotiations with the United States to 
solve the crisis were suspended.

MAY 8-Biotechnology company Moderna, con-
tinuing human experiments for the coronavirus 
vaccine, announced that the first data were po-
sitive, and the vaccinated people developed anti-
body against the virus.

MAY 19-Turkey celebrated The Commemorati-
on of Atatürk, Youth and Sports Day by singing 
the national anthem from the windows and bal-
conies of houses.

MAY 23-The United States has officially an-
nounced its withdrawal from the Open Skies 
Agreement.

MAY 25-Black American George Floyd died be-
cause of police violence in Minneapolis, USA.

MAY 27-The Island of Democracy and Freedoms 
was opened with a ceremony in Turkey.

MAY 28-The National Security Law, planned to 
be implemented in Hong Kong, was passed by 
the Chinese National People’s Congress.

MAY 29-Police Derek Chauvin, who killed Geo-
rge Floyd was arrested. 

The U.S announced that it ended its relationship 
with the World Health Organization.

MAY 30-SpaceX space shuttle, named Crew Dra-
gon, launched from Florida.

MAY 31-The Masjid Aksa was opened to wors-
hip again.On the 6th day of the George Floyd de-
monstration in the USA, a lockdown was decla-
red in Washington.

JUNE 3-Security forces killed civilians in Kenya 
who did not comply with the lockdown imposed.

JUNE 5-Pharmaceutical company AstraZeneca 
headquarter in Cambridge, England, stated that 
they will start production of the coronavirus vac-
cine.

JUNE 6-Under the new regulation on arrests 
from the Minneapolis administration, the poli-
ce “authority to apply pressure to the neck” was 
banned.

JUNE 11-Syrian president Bashar Assad dismis-
sed Prime Minister Imad Hamis.

JUNE 16-North Korea attacked South Korea’s 
agency of communication. 

JUNE 25- A referendum on constitutional chan-
ge started in Russia.

JUNE 30-As a result of the sinking of the boat 
carrying refugees on the Lake Van, 61 peop-
le were found dead. Japan started clinical trials 
of the first Covid-19 vaccine. The first domestic 
vaccine developed against Covid-19 in India has 
been approved to be tested on humans.

JULY 31-The first dog to have coronavirus in the 
USA died.

AUGUST 5-The rivalry between the United Sta-
tes and China leaps into space. 



36 37

Arel IR Monthly COVID-19Arel IR Monthly TARİH

Total number of cases: 87.736.230
Total number of recovered patients: 
48.997.738
Total number of deaths: 1.892.256
Top three countries with highest 
number of cases:
1. US (21.468.084)
2. India (10.395.278)
3. Brazil (7.873.830)
For updated information, please visit 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Toplam vaka sayısı: 87.736.230
Toplam iyileşen hasta sayısı: 
48.997.738
Toplam ölüm sayısı: 1.892.256
En çok vaka sayısına sahip 3 ülke:
1. ABD (21.468.084)
2. Hindistan (10.395.278)
3. Brezilya (7.873.830)
Güncel bilgi için; https://corona-
virus.jhu.edu/map.html adresini 
ziyaret ediniz.

COVID-19
AUGUST 19-President Recep Tayyip Erdogan’s 
good news statement spurred markets.

AUGUST 19-Annual inflation in the Eurozone ri-
ses to 0.4 percent.

AUGUST 20-Germany returns the number of ca-
ses to April. 

AUGUST 31- George Floyd’s killer appears before 
a judge for the second time with his blood-curd-
ling defence.

SEPTEMBER 7-World Health Organization war-
ns on preparation for new pandemics. World He-
alth Organization Director-General Dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus said that the whole world 
should learn from the situation caused by the new 
type of coronavirus (Covid-19) and prepare for 
new pandemics.

SEPTEMBER 7-China introduced the potential 
vaccine candidates to the public.

SEPTEMBER 12- Yellow Vests hit the streets aga-
in after months. 222 people had taken into custody.

SEPTEMBER 27-Nagorno-Karabakh Conflict 
On the morning of 27 September 2020, clashes in 
the unresolved Nagorno-Karabakh conflict resu-
med along the Nagorno-Karabakh Line of Conta-
ct. Both the armed forces of Azerbaijan and Arme-
nia reported military and civilian casualties.

OCTOBER 2-US President Donald Trump and 
his wife Melania Trump tested positive for coro-
navirus.

OCTOBER 4-In the California forest fires ap-
proximately 16.600km sq area burned.

OCTOBER 9-The 2020 Nobel Peace Prize was 
won by the United Nations World Food Program 
for its efforts to combat world hunger.

OCTOBER 10-North Korea displayed the previ-
ously new intercontinental ballistic missiles. 

OCTOBER 16-A teacher was killed in a knife at-
tack in Paris. Macron described the incident as a 
“terrorist attack”. French police explained that the 
victim is a teacher who showed the Charlie Heb-
do’s controversial cartoons about Prophet Mo-
hammed in the class.

OCTOBER 26-NASA discovered water on sunlit 
surface of Moon.

OCTOBER 31-The number of Covid-19 cases 
in England exceeded 1 million.

NOVEMBER 2-An armed attack was carried 
out on Kabul University, Afghanistan’s largest 
university.

NOVEMBER 3-The US presidential elections 
were held.

NOVEMBER 5-First human application of the 
domestic vaccine candidate developed against 
Covid-19 started.

NOVEMBER 9-Resignation of Treasury and 
Finance Minister Berat Albayrak was accepted.

NOVEMBER 8-Luis Arce took office as Presi-
dent of Bolivia.

NOVEMBER 15-Manuel Merino resigned from 
Peru’s interim presidency.

NOVEMBER 25-Health Minister Fahrettin 
Koca announced for the first time the “number 
of cases” expressing those who tested positive 
for the Covid-19 test.

NOVEMBER 30-There were 85 separate forest 
fires across the country in November.

DECEMBER 5-Russia started to vaccinate pe-
ople, even though its clinical trials did not end.

DECEMBER 6-Nearly 700 troops will be wit-
hdrawn from Somalia until mid-January with 
the order of US President Donald Trump.

DECEMBER 7-More than 300 people went to 
hospital in India because of an unknown disease 
and one of them died. It is announced that, this 
disease was not Covid-19 because sick people’s 
Covid tests were negative. 

DECEMBER 11-European Union leaders ra-
ised their goal to cut net carbon emissions to 
55% from 40% in the next decade. 

DECEMBER 11-More than 300 students are 
kidnapped from school by gunmen in Northern 
Nigeria. Boko Haram, which is a jihadist terro-
rist organization in Northern Nigeria, claimed 
the kidnapping. Those kidnapped students res-
cued on December 17.






