
AREL IR MONTHLY
INTERNATIONAL RELATIONS - ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ŞUBAT / FEBRUARY VOL 12

ISSN: 2822-3837

Doğa Bazlı ÇözümlerDoğa Bazlı Çözümler
Nature Based Solutions

Burası Amerika
This is America

Körfezde Neler Oluyor?

Dijital Mağara

Körfezde Neler Oluyor?
What is Happening in Gulf? 

Dijital Mağara
Digital Cave

Görünmeyen GerçeklerGörünmeyen Gerçekler
Unseen Truths



İmtiyaz Sahibi/Owner
İstanbul Arel Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü (İng.)

İstanbul Arel University, Department of International Relations (Eng.)

AREL IR MONTHLY

Yönetici Editör/Executive Editor
Arş. Gör. Doğuş Sönmez

Editör/Editor
Muhammed Ulanmış  

Asistan Editör/Assistant Editor
Gaye Gürbüz, Sırrı Can Yücel

Yayın Kurulu/Editorial Board
   Ayşenur Durmaz, Seher Tortop, Gaye Gürbüz, Sırrı Can Yücel, Samiye 

Yüksel, Meryem Alpar

Kapak ve Sayfa Tasarımı/Cover and Page Design
Şura Öztürk

arelusam@arel.edu.tr

Bu belgede yer alan hususların tüm sorumluluğu yazarlara ait olup İstanbul Arel 
Üniversitesini ve üyelerini bağlamaz. Bu belgenin her hakkı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu esasları çerçevesinde İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası ilişkiler 

(İngilizce) bölümüne aittir. The information and views set out in this publication are those 
of the authors and do not necessarily reflect the official opinion of İstanbul Arel University.

T.C İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL AREL UNIVERSITY
İstanbul Arel University International Relations Club Department of 

International Relations-Uluslararası İlişkiler (İngilizce)



İçindekiler
Content

Doğa Bazlı Çözümler -Gaye Gürbüz 
Nature Based Solutions..............................................................................................................1

Yanlış Fikirlerin Savaşı -Sırrı Can Yücel
The Battle of Wrong Ideas.........................................................................................................3

Burası Amerika -Samiye Yüksel
This is America...........................................................................................................................6

Dijital Mağara -Meryem Alpar 
Digital Cave................................................................................................................................9

Körfezde Neler Oluyor? -Seher Tortop
What is Happening in Gulf? .................................................................................................11

Görünmeyen Gerçekler -Ayşenur Durmaz
Unseen Truths..........................................................................................................................14

Kitap İncelemesi -Seher Tortop
Book Rewiev.............................................................................................................................17

Terimler Sözlüğü -Ayşenur Durmaz
IR Glossary...............................................................................................................................20

Seçimler
Current Elections.....................................................................................................................21



Arel IR Monthly / Şubat 2021

1

Doğa Bazlı Çözümler 
Nature Based Solutions 

Gaye Gürbüz 

Uluslararası İlişkiler, savaşlardan göçlere, eko-
nomiden çevresel problemlere birçok konuyu 
kapsamaktadır. Konuların önceliğinin kategorize 
edilmesi açısından yüksek politika (High Politics) 
ve onun tersi olan düşük politika (Low Politics) 
kavramları kullanılmaktadır. Yüksek politika; sa-
vaş, çatışma, ekonomi gibi konuları temel alırken, 
çevresel problemler düşük politika konuları ara-
sında yer almaktadır.  Ancak inanıyorum ki tüm 
bu ayrım konuların sınıflandırılmasının kolaylaş-
tırılmasını sağlamaya yöneliktir. Temelde ekono-
miden çevreye tüm konular bir döngü içerisin-
dedir ve bu döngüde yüksek politika ve düşük 
politika ayrımı olmaksızın tüm konular birbiri ile 
bağlantılıdır. 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından ya-
yımlanan 2020 Adaptasyon Boşluğu Raporu’nda, 

International Relations covers many subjects 
from wars to migration, from economy to envi-
ronmental problems. To categorize the priority 
of subjects, high politics, and its opposite, low 
politics are used as concepts. While high politics 
focuses on subjects such as war, conflict, econo-
my; environmental problems are accepted as the 
subject of low politics. However, I believe that all 
these distinctions are intended to make the clas-
sification of subjects easier. Basically, all subjects 
from economy to environment are included in 
the same cycle, and in this cycle, all subjects have 
connection to each other without the distinction 
of high or low politics. 

In the 2020 Adaptation Gap Report which was 
released by the United Nations Environment 
Program, it is emphasized that depending on the 
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iklim değişikliğinin etkilerinin artmasına bağlı 
olarak yeni iklim gerçekliğine uyum sağlanması 
ve ciddi ekonomik zararla karşılaşılmaması için 
önlem alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu 
anlamda, iklim değişikliğine uyum sağlamadaki 
uygulamalar ve bu uygulamaların maliyetlerinin 
dengelenmesi, ülke ekonomileri açısından olduk-
ça önemlidir. 

Ülke ekonomileri ve çevresel uygulamalar arasın-
da dengenin sağlanması için doğa bazlı çözüm-
ler, hem maliyetlerinin uygunluğu hem de çevre-
ye faydaları açısından öne çıkmaktadır.  Giderek 
daha büyük önem kazanan doğa bazlı çözümler-
den ilki, kıyı kesimlerde sel baskınlarını önleme-
ye yöneliktir. Artan sıcaklıklarla beraber buzullar 
erimekte ve su seviyeleri yükselmektedir. Bu du-
rum ise erozyona ve sel baskınlarına neden ola-
rak  kıyı şehirlerini tehdit etmektedir. Buna karşı 
bir duvar inşa etmek maliyet açısından yüksek 
bir proje olacağından, erozyonu ve sel baskınla-
rını önlemek amacıyla doğa bazlı çözüm olarak 
kıyı kesimleri ağaçlandırmak hem çevreye daha 
uygun hem de maliyeti düşük bir plan olacaktır. 
Diğer bir doğa bazlı çözüm ise küresel ısınmanın 
şehirlerdeki etkisi üzerinedir. Gezegenimizin gi-
derek ısınması nedeniyle insanlar serinlemek için 
klimalara ihtiyaç duymaktadır. Oysa klimalar fo-
sil yakıtla çalıştığından gezegenin ısısının artma-
sına neden olmaktadır. Bunun yerine ağaçlandır-
ma ve yapay göller ile şehirlere doğayı getirmek 
sıcaklığın azaltılmasında daha etkili bir yöntem 
olacaktır. 

Son olarak, doğa bazlı çözümler hem ekonomik 
hem de çevresel olarak uygun bir seçenek olmakla 
beraber, yüksek politika ve alçak politika konuları 
arasındaki ayrımı ortadan kaldırarak, ekonomi ve 
çevre gibi tüm konuların birbiri ile bağlantılı ol-
duğunun kanıtıdır. 

increase in the impacts of the climate change, to 
adapt the new climate reality and to prevent fac-
ing economic damage, measures should be taken. 
In this sense, to balance practices for adapting to 
climate change and economical costs of this prac-
tices has a huge importance in terms of econo-
mies of countries.  

Nature-based solutions stand out in terms of both 
the suitability of their costs and their benefits to 
the environment in order to balance the country’s 
economies and environmental practices. The first 
naturebased solution, that is getting more import-
ant, is about preventing flooding in coastal re-
gions. With the increase in temperatures, glaciers 
are melting, and water levels are rising. And this 
situation threatens coastal cities by causing ero-
sion and floods. Fixing it with expensive projects 
like building seal walls will be costly. Instead of 
this expensive solution, preferring nature-based 
solutions like afforesting the coastal regions will 
be a better solution in terms of its cost and envi-
ronmental suitability. Another naturebased solu-
tion is on the effect of global warming over cities.  
As our planet is getting warmer, people need air 
conditioners to cool off. However, these condi-
tioners cause an increase of the temperature of the 
planet because they work with fossil fuels. Instead 
of using them, bringing nature to the cities with 
plants and urban lakes can help keep the tempera-
ture down.  

Finally, while nature-based solutions are prop-
er option for both economic and environmental 
way, by removing the distinction between high 
politics and low politics issues, they are proof that 
all subjects such as economy and environment are 
interconnected. 

References:

https://news.un.org/en/story/2021/01/1082072 Video: What is ecosystem based adaptation? 
https://www.youtube.com/watch?v=fhDuqvRk6LY&feature=emb_ logo 



Arel IR Monthly / Şubat 2021

3

Yanlış Fikirlerin Savaşı 
The Battle of Wrong Ideas 

Sırrı Can Yücel 

Magician, yazarlığını ve çizerliğini Kim Sarae’nin 
yaptığı, fantastik öğeler barındıran macera konu-
lu bir webtoondur. Ölümsüzlüğünün arkasındaki 
sırrı çözmeye çalışan büyücü Ethermask, baba-
sının intikamını almak için Ethermask’in peşine 
düşen genç kılıç ustası Enz ve Enz’in arkadaşı 
genç büyücü Iremy’nin maceralarına yer verilen 
bu webtoon, politik sistemler ve dünyanın işleyi-
şine dair derin çıkarımlar barındırmaktadır.  

Büyücü Ethermask’in geçmişine ait ilk anısı, ikiz 
kardeşi Zenus ile birbirlerine dünyadaki savaşı or-
tadan kaldıracaklarına dair verdikleri sözdür. Sa-
vaşlar yüzünden yetim kalmış olan bu iki kardeş 
her ne kadar aynı amaç doğrultusunda çabalasa 
da zamanla savaşı ortadan kaldırmak için başvur-
dukları yöntemler değişmiş ve fikir çatışmaları 
yaşamaya başlamışlardır.

Ethermask, savaşları sona erdirmenin yolunun 
savaşın sebeplerini ortadan kaldırmak olduğunu 
savunmaktadır. Devletler arası ticaret ilişkilerinin 
geliştirilmesi ve evlilikler yoluyla komşu ülkelerle 
bağların kuvvetlendirilmesi gibi yöntemlerle dev-
letler arasında sıkı ilişkiler kurarak devletlere sa-
vaşmak için geçerli bir sebep bırakmamayı plan-
layan Ethermask, liberalizmi temsil etmektedir. 
Mutlak kazançların iş birliği ve dayanışma yoluyla 
sağlanabileceğini savunmaktadır.

Kardeşi Ethermask’e göre daha agresif bir tutum 
sergileyen Zenus, savaşları sona erdirmek için 
savaşın taraflarının ortadan kaldırılmasının ge-
rektiğini savunur. Tüm dünyayı yönetecek güçlü 

Magician is an adventure-themed webtoon with 
fantastic elements, written and illustrated by Kim 
Sarae. This webtoon, featuring the adventures of 
the magician Ethermask, who is trying to unra-
vel the secret behind his immortality, the young 
swordsman Enz, who goes after Ethermask to 
avenge his father, and Enz’s friend, the young wi-
zard Iremy has profound implications for political 
systems and the functioning of the world. 

The first memory of  the magicia Ethermask’s past 
is his promise with his twin brother, Zenus, that 
they will eliminate war on earth. Although the-
se two brothers, who were war orphans, strived 
for the same purpose, over time the methods they 
used to eliminate the war changed and they star-
ted to have conflicts of opinion. 

Ethermask argues that the way to end wars is to 
remove the causes of war. Ethermask represents 
liberalism, which plans to not leave a valid reason 
to fight by establishing close relations between 
states, such as developing trade relations betwe-
en states and strengthening ties with neighboring 
states through marriages. He argues that absolute 
gains can be achieved through cooperation and 
solidarity.

Zenus, who has a more aggressive attitude than 
his brother Ethermask, argues that the parties to 
the war must be eliminated in order to end wars. 
Zenus, who plans to establish a strong state that 
will rule the whole world and end wars in this 
way, is strictly committed to the basic principles 
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bir devlet kurmayı ve bu şekilde savaşları sonlan-
dırmayı planlayan Zenus, realizmin temel ilkele-
ri olan devletçilik, hayatta kalma, bağımsızlık ve 
kendini geliştirme ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır. 
Devletlerin kalıtsal olarak agresif olduğuna inan-
makta ve kontrol altına alınmayan her devletin bir 
gün tehdit haline gelebileceğini düşünmektedir.

Zenus planını kısa sayılabilecek bir sürede haya-
ta geçirmeyi başarsa da kurduğu dünya devleti 
pek çok açıdan zayıf kalmış ve sonuç olarak yıkıl-
mıştır. Ethermask’ın planı Zenus’un planına göre 
çok daha sağlam bir temele dayanmasına rağmen 
gerçekleştirilmesi için çok uzun bir süreye ihtiyaç 
duyulduğu için savaşları önlemede etkisiz kalmış-
tır. Tüm bu süreçlerde dökülen kan savaşlarda dö-
külen kandan daha az değildir ve bu da akıllara 
tüm savaşları ortadan kaldırmanın gerekli olup 
olmadığı sorusunu getirmiştir. 

Savaş insanın insandan üstün olma çabasıdır. Sa-
vaş güç arzusunun harekete dökülmesidir. Savaş 
güçlü olanın hayatta kalması, zayıf olanın ölme-
sidir. Devletleri yıkan, devletleri kuran, zamanın 
çarklarını çeviren savaşın ta kendisidir. Eski çağ-

of realism, which are statism, survival, indepen-
dence, and selfimprovement. He believes that sta-
tes are inherently aggressive and thinks that any 
state that is not taken under control may one day 
become a threat.

Although Zenus succeeded in implementing his 
plan in a relatively short time, the world state he 
founded remained weak in many respects and 
eventually collapsed. Although Ethermask’s plan 
was based on a much more solid foundation than 
Zenus’ plan, it was ineffective in preventing wars, 
as it required a very long time to realize. Bloods-
hed in all these processes is no less than bloods-
hed in wars, and this raises the question of whet-
her it is necessary to eliminate all wars. 

War is the effort of man to be superior to others. 
War is the mobilization of the desire for power. 
War is the survival of the strong, the death of the 
weak. It is the war that destroys states, establishes 
states and turns the wheels of time. It is nothing 
but war that paves the way from ancient times to 
new ages. Contrary to popular belief, war is not 
the shackles of humanity, but a force that has for-
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lardan yeni çağlara geçiş yolları açan da savaştan 
başka bir şey değildir. Sanılanın aksine savaş in-
sanlığın prangası değil, tarih boyunca insanlığı 
bir adım ileriye gitmeye zorlayan kuvvettir. Savaş 
rekabettir. Savaşı sona erdirmek mücadeleyi sona 
erdirmektir. Bunun gerçekleşmesi halinde insan-
lık yerinde saymaya başlayacaktır. 

ced humanity to go one step further throughout 
history. War is competition. To end war is to end 
the struggle. If this happens, humanity will come 
to a deadlock.  

References:

https://www.webtoons.com/en/fantasy/magician/list?title_no=70& page=1 
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Burası Amerika 
This is America 

Samiye Yüksel 

Geçtiğimiz haftalarda, Amerika Birleşik Devlet-
leri’nin başkenti Washington’da Donald Trump’ı 
destekleme amacı ile toplanan bir grup, polis bari-
katlarını aştı ve Kongre binasına giriş yaptı. Olay, 
sosyal medyada gündemden hiç düşmedi. 

Protestocular, camlarını kırarak girdiği Kongre 
binasında bulunduğu sırada binada Amerika’daki 
seçim sonuçları ile ilgili görüşmeler yapılmaktay-
dı.  

Mike Pence, güvenlik sebebiyle acil olarak bina-
dan çıkartıldı. Oturuma ara verildi. 20 Ocak ta-
rihinde resmi olarak 46’ncı ABD Başkanı seçilen 
Joe Biden, olan bitenlerden resmi bir dille Trump’ı 

In previous weeks, a group gathered in Washing-
ton, the capital of the United States, in support of 
Donald Trump, broke through police barricades 
and entered the Congress Center. The event never 
fell off the agenda in social media. While the pro-
testers were in the Congress building, where they 
broke the windows, there were discussions about 
the election results in America. 

Mike Pence was urgently evacuated from the bu-
ilding for security reasons. The session was sus-
pended. Joe Biden, who was officially elected as 
the 46th President of the United States on January 
20, officially accused Trump of what happened. In 
his words, Biden reminded Trump that he cannot 
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suçladı. Biden sözlerinde Trump’a demokrasinin 
önüne geçemeyeceğini hatırlatırken, “ABD Baş-
kanları hukukun üstünde değildir” ifadesini de 
kullandı.

Kongre binasında protestoculara yapılan müda-
haleler hakkında da konuşan Joe Biden, Black 
Lives Matter eylemlerinde güvenlik güçlerince 
verilen cevap ile son olaylarda verilen cevabı kı-
yasladı ve adalet terazisinin eşit işlemediğini be-
lirtti. Binaya yapılan saldırıdaki protestocuların 
büyük bir çoğunluğunun beyaz olduğunu ve po-
lisin ‘beyaz ırk’ yüzünden saldırgan bir muamele 
takınmadığını da söyledi. 

Olayların üstüne, şehirde başlayan kargaşanın 
önüne geçmek için ek güvenlik güçleri gönderi-
lirken sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Saldırılar-
da çok sayıda polis memurunun yara aldığı bil-
dirildi. Bina boşaltılırken göstericiler ile güvenlik 
güçleri arasında arbede çıktı. 

Donald Trump, destekçilerine sosyal medya üze-
rinden itidal çağrısında bulundu. Ayrıca Trump, 
Ulusal Muhafızları bina önündeki olaylara mü-
dahale etmesi için görevlendirdi. Protestocular 
dört saat gibi kısa bir sürede bastırıldı ve binanın 
güvenliği sağlandı. ABD Kongresi neredeyse yüz 
yıldan bu yana ilk defa bir işgale tanıklık etmiştir. 

Tüm bunlar olup biterken Amerika seçimleri bir 
şekilde geride kaldı. Joe Biden 46’ncı Amerikan 
Başkanı seçildi. Amerika’daki seçim sadece Ame-
rika için değil, tüm dünya için bir öneme sahiptir. 
Dünya için denge çarkları değişmeye çoktan baş-
lamıştır.

Bu yeni dönemde Obama benzeri bir siyasetin 
görüleceği söylenmektedir. Bu dönemde, İran ile 
ilişkilerin yeniden kurulması, Türkiye ile S-400 
krizi, Asya ve Orta Doğu’da yeni bir strateji ve ak-
tif bir politika ortaya çıkabilir. 

Her ne kadar benzerlikler beklense de Obama si-
yasetçilerdir. Biden, 1973 yılından bu ile Biden ta-

prevent democracy, and used this phrase “US Pre-
sidents are not above the law.” 

Speaking about the interventions against the pro-
testers in the congress building, Joe Biden com-
pared the response given by the security forces in 
the Black Lives Matter protests with the response 
given in the recent events and stated that the sca-
les of justice do not work equally. He also said that 
the vast majority of the protesters in the attack on 
the building were white and they were not trea-
ted aggressively by police because they were of the 
“white race”.

On top of the events, a curfew was declared while 
additional security forces were sent to prevent the 
chaos that started in the city. It was reported that 
many police officers were injured in the attacks. 
While the building was evacuated, a clash broke 
out between the demonstrators and the security 
forces. Donald Trump called his supporters for 
restraint on social media. Trump also deployed 
the National Guard to respond to incidents outsi-
de the building. The protesters were suppressed in 
as little as four hours and the building was secu-
red. The US Congress has witnessed an occupati-
on for the first time in almost a century. 

While all this was happening, the American elec-
tions were left behind. Joe Biden was elected the 
46th American President. The election in Ameri-
ca is important not only for America, but for the 
whole world. Balance wheels for the world have 
already begun to change. 

It is said that politics will be seen similar to  Oba-
ma in this new period. During this period, the 
re-establishment of relations with Iran, the S-400 
crisis with Turkey, a new and active policy in Asia 
and the Middle East may occur.

Although similarities are expected, Obama and 
Biden are completely different politicians. Biden 
has been a senator since 1973, and he is conside-
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References:

https://www.dunya.com/dunya/brexit-gorusmeleri-durursasasirmam-haberi-600356  
https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/son-dakika-abdde-tarihigun-baskan-joe-biden-yemin-edecek-6220211/  https://www.bbc.
com/news/world-us-canada-55568131  https://www.cnnturk.com/dunya/amerikada-neler-oluyor-amerikakaristi-son-dakika 

mamen farklı siyasetçilerdir. Biden, 1973 yılından 
bu yana senatörlük yapmaktadır, kendisi en tec-
rübeli siyasetçilerden biri olarak görülmektedir.

Biden’ın resmi olarak göreve başlamasıyla birlikte 
Türkiye ve ABD ilişkileri de yeni bir döneme gir-
miştir. Türkiye, ABD ile arasındaki mesafenin ka-
panması için beklenti içindedir. Biden döneminin 
nasıl olacağını ise zaman gösterecektir.

red one of the most experienced politicians. Tur-
key and US relations have entered a new era with 
Biden officially taking office. Turkey is expected 
to close in the distance with the US. Time will tell 
how the Biden period will be.
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Dijital Mağara 
Digital Cave 

Meryem Alpar 

We live in the age of post-truth. It means that 
objective truths and facts are less effective than 
feelings and personal convictions in determining 
public opinion on a particular subject and they 
lose their importance. An era which mass media 
has evolved to social media over the internet with 
the development of technology other than radio 
and television, and we are exposed to false news. 

Especially on social media, spreading false news 
unknowingly, innocent and for fun is “misinfor-
mation”, and conscious distortion of information 
is called “disinformation”. In addition, the infor-
mation pollution that occurs in the panic envi-
ronment after coronavirus by the World Health 
Organisation and the United Nations is called 
“infodemic”. 

Individuals and society rely on authors, news 
channels or social media accounts that they feel 
closer to their identity to get correct information 
on an uncertain issue. In such situation, the pur-
pose of fake accounts causes many manipulations 
such as creating duality in the society, revolting 
the public, creating an environment of panic, and 
promote to terrorist organizations. Misinforma-
tion shared on social media creates a security 
problem by manipulating the target audience in 
states. 

So, why did the prejudices of individuals and soci-
ety override the facts in moments of uncertainty? 
Social psychologist Muzaffer Şerif conducted an 
experiment in 1935 on the formation of norms, 
using the autokinetic illusion to measure how 

Post-truth çağında yaşamaktayız. Bu; objektif 
doğruların, olguların belirli bir konu üzerinde 
kamuoyunu belirlemede duygulardan ve kişisel 
kanaatlerden daha az etkili olduğu, önemini yi-
tirdiği anlamına gelmektedir. Kitle iletişim araç-
larının, radyo ve televizyon dışında teknolojilerin 
gelişmesi ile internet üzerinden sosyal medyaya 
evrildiği ve yalan yanlış haberlere maruz kaldığı-
mız bir çağ. 

Özellikle sosyal medyada bilmeden, zararsız ola-
rak ve eğlenmek için yanlış haber yaymak “me-
zenformasyon” ve bilinçli bir şekilde bilginin 
çarpıtılması ise “dezenformasyon” olarak adlandı-
rılmaktadır. Bunun yanında Dünya Sağlık Örgü-
tü ve Birleşmiş Milletler tarafından koronavirüs 
sonrası panik ortamında ortaya çıkan bilgi kirlili-
ğine ise “infodemi” denmektedir. 

Birey ve toplum belirsiz bir konuda kesin bilgi 
almak için kendi kimliklerine yakın hissettikleri 
yazar, haber kanalları ya da sosyal medya hesap-
larına güvenmektedir. Böyle bir durumda sahte 
haber hesaplarının amacı ise toplumda ikilik ya-
ratmak, halkı ayaklandırmak, panik ortamı oluş-
turmak, terör örgütlerine prim vermek gibi birçok 
manipülasyona neden olmaktadır. Sosyal medya-
da paylaşılan yanlış bilgiler hedef kitleyi manipüle 
ederek devletlerde güvenlik sorunu oluşturmak-
tadır. 

Peki belirsizlik anlarında neden bireylerin ve top-
lumun önyargıları olguların önüne geçti? Sosyal 
psikolog Muzaffer Şerif, 1935 yılında norm olu-
şumu üzerine otokinetik yanılsamayı kullanarak 
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insanların karmaşık ve belirsiz olan durumlara 
karşı nasıl tepki verdiklerini ölçen bir deney yap-
mıştır. Deney sonucunda ise bireylerin, belirsiz 
durumlarda kendi ürettikleri normlar yerine grup 
halindeyken başkalarının değerleriyle bakma eği-
liminde olduğunu ortaya koymuştur. Bu deney 
sonucunda, günümüzde belirsizlik dönemlerinde 
toplumun neden hızlı tüketilen bilgiyi ve kendi 
görüşlerine uygun olan haberleri doğru olarak 
kabul ederek algı operasyonu kurbanı olduğu an-
laşılabilir. 

Doğru haberlere ulaşabilmek için ülkenin saygın 
haber ajansları ve resmî kurumları takip edilmeli, 
paylaşım yapan hesabın gerçek olup olmadığı ve 
verdiği haberin doğruluğu teyit edilmeli, paylaşı-
lan haberde yazım ve dilbilgisine dikkat edilme-
lidir.  

Özet olarak, “dezenformasyon”, “mezenformas-
yon” ve “infodemi” gibi zihin virüslerine karşı 
bağışıklık kazanmak için karşımıza çıkan bilgileri 
objektif bir bakış açısıyla araştırmalıyız. Platon’un 
mağara alegorisindeki gibi sosyal medyanın di-
jital mağarasında gölgelere yani sahte haberlere 
prim vermemeliyiz. Özellikle konvansiyonel sa-
vaş ortamının dijital dünyaya yani siber uzaya 
taşındığını düşünürsek devletler açısından da bir 
güvenlik sorunu teşkil ettiği söylenebilir. 

people react to complex and uncertain situations. 
As a result of the experiment, it has shown that 
individuals tend to look at the values of others 
while in a group, rather than the norms that they 
produce themselves in uncertain situations. As 
a result of this experiment, it can be understood 
from periods of uncertainty today why society 
is a victim of perception operation by accepting 
fast-consuming information and the news that is 
suitable for their opinions as correct. 

In order to get the right news, the respected news 
agencies should be followed, whether the shar-
ing account is real and the accuracy of the news 
should be confirmed, attention should be paid to 
the spelling and grammar in the shared news. 

Briefly, in order to become immune to mind vi-
ruses such as “disinformation”, misinformation”, 
and “infodemic”, we must investigate the infor-
mation we encounter from an objective point of 
view. As in Plato’s cave allegory, we should not 
promote fake news in the shadows of the digital 
cave of social media. Especially considering that 
the conventional warfare environment has been 
moved to the digital world, namely cyberspace, it 
can be said that it possesses a security problem for 
states. 
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Körfezde Neler Oluyor? 
What is Happening in Gulf?  

Seher Tortop 

2017 yılının haziran ayında patlak veren ve yak-
laşık 3,5 yıl süren Katar Krizi, Suudi Arabistan, 
Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Libya, 
Maldivler ve Yemen’den oluşan yedi Müslüman 
ülkenin Katar ile ilişkilerini kesme kararı almaları 
ile başlamış krizdir. Kararın en büyük sebebinin 
Katar’ın terörist gruplara destek vermesi olduğu 
bilinmektedir. Katar’da ortaya çıkan krizin sebep-
lerini anlamak için, ABD’nin tutumunu da göz 
önünde bulundurmak gerekmektedir. 

Trump’ın göreve gelmesiyle başlayan Katar Kri-
zi’nin Trump’ın gidişi ile çözüme ulaşması, 
ABD’nin tutumunun, Katar Krizi’ne olan etkisini 
göstermektedir.

Ocak 2017’de göreve gelen Donald Trump, ilk yurt 
dışı ziyaretini aynı yıl mayıs ayında Suudi Ara-
bistan’a gerçekleştirmiş ve Trump’ın ziyaretinden 
kısa bir süre sonra Katar Krizi patlak vermiştir.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 
Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017’de “terör grup-
larını desteklediği” suçlamasıyla Katar ile tüm 
diplomatik ilişkilerini kesmiş ve ablukanın kalk-
ması için Katar’a 13 şart öne sürmüştür. 

Trump’ın göreve gelmesinden itibaren en önem-
li politikası “Önce Amerika” olmuştur. Trump’ın 
aksine Joe Biden, seçim kampanyası sırasında 
başta Orta Doğu olmak üzere, dış politikasındaki 
öncelikler arasında “İnsan hakları” ve “İfade öz-
gürlüğü”nün yer aldığını vurgulamıştır. 

The Qatar Crisis, which broke out in June 2017 
and lasted for about 3.5 years, was the crisis that 
started with the decision of seven Muslim count-
ries, including Saudi Arabia, Egypt, United Arab 
Emirates, Bahrain, Libya, Maldives and Yemen, to 
cut relations with Qatar. It is known that the big-
gest reason for this decision is Qatar’s support to 
terrorist groups. In order to understand the cau-
ses of the crisis in Qatar, it is necessary to consider 
the attitude of the USA.

The Qatar Crisis, which started with Trump’s ap-
pointment, was resolved with Trump’s departure, 
and this shows the effect of the USA’s attitude on 
the Qatar Crisis. 

Donald Trump, who took office in January 2017, 
made his first overseas visit to Saudi Arabia in 
May of the same year, and the Qatar Crisis broke 
out shortly after Trump’s visit. 

Saudi Arabia, the United Arab Emirates (UAE), 
Bahrain and Egypt cut off all diplomatic relations 
with Qatar on June 5, 2017, on charges of “sup-
porting terrorist groups” and put forward 13 con-
ditions for Qatar to lift the blockade. 

Trump’s most important policy since taking office 
has been “America first”. Unlike Trump, Joe Biden 
emphasized that “Human rights” and “Freedom 
of expression” were among the priorities in his fo-
reign policy, especially in the Middle East, during 
the election campaign. 
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20 Ocak 2017’de Beyaz Saray’daki görevine başla-
yan ABD Başkanı Trump, şu ana kadar daha ön-
ceki başkanlarda olmadığı kadar agresif bir yak-
laşımla ülkesini birçok uluslararası anlaşma veya 
kurumdan çekmiş ya da bunları yeniden müzake-
reye açmıştır.  

Görev süresinin ilk 10 ayında Trump, ülkesini 
Trans-Pasifik Ortaklığı, Birleşmiş Milletler Eği-
tim, Bilim ve Kültür Örgütü ve Paris İklim 

Anlaşması’ndan çekme kararı almış, ayrıca Kuzey 
Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nı yeniden 
müzakereye açmıştır. 

Körfez’de uzlaşının zamanlamasını değerlendi-
ren uzmanlar, bunu Suudi Arabistan’ın müttefiki 
Donald Trump’ın görevinin sona ermesi ve yeri-
ne Joe Biden’ın gelmesiyle ilişkilendirmektedir. 
Uzmanlar, Suudi Arabistan’ın müttefiki Trump’ı 
kaybetmesi ve Biden’ın daha önceki açıklamala-
rından endişe etmesi sonucu bu adımı attığı yo-
rumunu yapmaktadır. Trump’ın İslam karşıtı po-
litikalar izlemesi ve Orta Doğu’daki politikaları 

President Trump, who took office in the White 
House on January 20, 2017, withdrew his country 
from many international agreements or institu-
tions or renegotiated them in a more aggressive 
approach than ever before. 

In the first 10 months of his tenure, Trump deci-
ded to withdraw his country from the Trans-Pa-
cific Partnership (TPP), the United Nations Edu-
cational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) and the Paris Agreement, and also 
renegotiated the North American Free Trade Ag-
reement (NAFTA).

Experts evaluating the timing of the  reconcilia-
tion in the Gulf associate this with the end of the 
mission of Donald Trump, Saudi Arabia’s ally, and 
the replacement of Joe Biden. Experts comment 
that Saudi Arabia took this step because of losing 
its ally Trump and worrying about Biden’s previ-
ous statements. Considering Trump’s anti-Islamic 
policies and his policies in the Middle East, the 
causes and timing of the Gulf crisis are likely to be 
linked to Trump. 
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göz önünde bulundurulduğunda Körfez Krizi’nin 
sebepleri ve zamanlamasının Trump ile bağlantılı 
olması muhtemeldir.

3,5 yıl sonra uzlaşma sağlanan Körfez zirvesinde, 
taraflar arasında normalleşme ve ortak çalışmaya 
yönelik 9 maddelik Ula Bildirisi’ne imza atılmış-
tır. 

Bildiri sonrası sınırların açılması, uçuşların başla-
ması gibi bazı olumlu adımlar atılmış olsa da Kör-
fez’de uzlaşının tamamen sağlandığını söylemek 
için henüz erken.

At the Gulf Summit, where an agreement was re-
ached after 3.5 years, the Ula Declaration of 9 ar-
ticles for normalization and cooperation between 
the parties was signed. 

Although some positive steps have been taken 
such as opening borders and starting flights after 
the declaration, it is still too early to say that the 
reconciliation has been completely reached in the 
Gulf.
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https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40173757 https://www.aa.com.tr/tr/podcast/trumpin-goreve-gelmesiylebasla-
yan-korfez-krizinde-onun-gidisiyle-uzlasi-saglandi/2107464 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/korfezde-uzlasinin-ardindan-ilksu-
udi-arabistan-ucagi-katara-ulasti/2106585 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suudi-arabistan-katar-ilearasindaki-sinir-kapisini-ac-
ti/2104103 https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/trumpin-geri-cekilmedoktrini/939813



Arel IR Monthly / February 2021

14

Görünmeyen Gerçekler 
Unseen Truths 

Ayşenur Durmaz 

Uzun zamandır gündemi fazlasıyla meşgul eden 
din kaynaklı şiddet veya terörizm, günümüzde o 
dinlere mensup kişilere karşı da büyük bir ön yar-
gı ve korku yaratmaktadır. Özellikle son zaman-
larda Avrupa’da İslamofobi fazlasıyla artmış, bu 
durum da Müslümanlara karşı olan ırkçılığı art-
tırmıştır. Ayrıca Yahudi, özellikle İsrail kaynaklı 
şiddet veya çatışma haberleri de dünyadaki birçok 
insanın Musevilik dinine karşı fobi hissetmesine 
neden olmaktadır. Öte yandan, Avrupa’nın büyük 
bir çoğunluğunun dini olan Hristiyanlık, tüm şid-
deti ve terörü orta çağlarda bırakmış, günümüzün 
en barışçıl ilahi dini olarak görülmektedir. Bu du-
rum da akıllara şu soruyu getirmektedir; din kay-
naklı şiddet ve terör sadece Hristiyanlık dininde 
mi mevcut değildir? Bu sorunun cevabını, geçti-
ğimiz ay Avrupa ve İrlanda gündemini fazlasıyla 
meşgul eden bir haber üzerinden vermeye çalışa-
cağım.

İrlanda, Avrupa’nın kuzeybatısında yer alan ve 
nüfusunun büyük çoğunluğu Katolik Hristiyan’ı 
olan bir ülkedir. Ülkenin tarihinde birçok mez-
hep çatışması gerçekleşmiştir. Ayrıca çok uzak 
olmayan geçmişte Hristiyanlık dini merkezli te-
rör örgütlerinin bulunduğu, terör saldırılarının 
düzenlendiği de bir ülkedir. Günümüzde din 
bazlı terörün azaldığı bu ülkede, geçtiğimiz ay 
açıklanan bir rapora göre Hristiyanlık dininden 
kaynaklı şiddetin gündelik hayatta da var oldu-
ğu ortaya konulmaktadır. Bu rapor ise 1900’lerde 
Katolik kilisesine bağlı olan çocuk ve kadın yurt-
larındaki çocuk ölümleriyle ilgilidir. 

2015 yılında, İrlanda’nın Tuam kasabasında Ka-
tolik kilisesine bağlı ve İrlanda devletinin dene-

Violence or terrorism based on religions, which 
has been on the agenda for a long time, creates 
a great prejudice and fear against the people of 
those religions today. Especially recently, Isla-
mophobia has increased in Europe, and this inc-
reased racism against Muslims. In addition, news 
of Jewish, especially Israel, violence or conflict ca-
uses many people around the world to feel phobia 
of Jews. On the other hand, Christianity which is 
the religion of the majority of Europe, has been 
seen as it left all violence and terror in the middle 
ages and now it is the most peaceful divine religi-
on of today. This situation raises the question of; 
is religious violence and terror only absent in the 
Christian religion? I will try to answer this ques-
tion through a news that occupied the European 
and Irish agenda last month.

Ireland is a country located in the northwest of 
Europe and its population is mostly Catholic Ch-
ristians. Many sectarian conflicts have taken place 
in the history of the country. It is also a country 
where Christian religiousbased terrorist organi-
zations and terrorist attacks were organized in the 
not-too-distant past. In this country where reli-
gion-based terror is decreasing today, according 
to a report released last month, it is revealed that 
violence based on the religion of Christianity also 
exists in daily life. This report is about the deaths 
of children in the children’s and women’s home af-
filiated to the Catholic church in the 1900s. 

In 2015, it was decided to establish an investiga-
tion commission after human bones were found 
in lands of former children’s and women’s homes 
that are affiliated to the Catholic church and cont-
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timindeki eski çocuk ve kadın yurtlarının bulun-
duğu arazilerde insan kemikleri bulunmasının 
ardından bir araştırma komisyonu kurulmaya 
karar verildi. 

Arazilerde toplu çocuk mezarları olduğundan 
şüpheleniliyordu. 5 yıllık araştırmalar sonucunda 
geçtiğimiz ay açıklanan rapora göre bu yurtlarda 
1922-1998 yılları arasında 9 binden fazla bebek ve 
çocuk hayatını kaybetmiştir. Bebek ve çocukların 
cesetleri ise yurtların arazilerine gömülmüştür. 
Ölen çocuk ve bebeklerin büyük çoğunluğunun 
yetersiz tıbbi imkanlar ve enfeksiyonlar nedeniyle 
olduğu düşünülmektedir. 

Raporun açıklanmasının ardından İrlanda başba-
kanı Micheal Martin, dönemin tüm bu olaylara 
sessiz kalıp olayların üstünü örten hükümetleri 
adına özür dilemiş ve asıl suçlunun insanlar ara-
sında “sapkın ahlaki kodeksi” oluşturan kilise ol-
duğunu söylemiştir. Ayrıca mağdurlara tazminat 
ödeneceğini ve kilisenin de mağdurlara tazminat 
vereceğini duyurmuştur. Katolik kilisesi Papası ise 
tüm bu olaylara ilişkin olarak, 2018’de mağdurlar-
la bir araya gelerek onlardan özür dilemiştir.

rolled by the Irish state in Tuam, Ireland. It was 
suspected that there were mass graves of children 
in these lands. According to the report released 
last month after 5 years of research, more than 9 
thousand of babies and children died in these ho-
mes between 1922-1998. The bodies of babies and 
children were buried in the lands of the homes. It 
is thought that the majority of the children and 
babies died because of the insufficient medical fa-
cilities and infections. 

Following the announcement of the report,  Irish 
prime minister Micheal Martin apologized on 
behalf of the governments of the past times who 
kept silent to all these events and said that the real 
guilty was the church that created the “perverted 
moral codex” among people. He also announ-
ced that the victims will be compensated, and 
the church will also compensate the victims. The 
Pope of the Catholic Church met with the victims 
in 2018 and apologized to them for all these inci-
dents.

The most important feature of these homes, whi-
ch operated for years, were that the children here 
were born out of wedlock and women were the 
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single women that got pregnant out of wedlock. 
According to the Catholic Church, conceiving 
and giving birth out of wedlock, even including 
rape, was a great sin and shame. For this reason, 
caregivers and staff in these homes have been very 
strict towards children. Since women were seen 
as a source of embarrassment in the society and 
could not find a place for themselves in the so-
ciety, they had to stay in these dormitories or give 
their children to these dormitories. The children 
of the women staying in these dormitories were 
taken from them by force and given for adoption.

This brutality in Ireland shows us another dimen-
sion of the religion-based violence. The Catholic 
Church’s thoughts about family life or social stru-
cture can cause emotional, economic or physical, 
and especially psychological violence. And all 
these answer my initial question.

Finally, the real bad thing is that this kind of vi-
olence still continues today. The daily news of 
Muslim violence or violence by people of another 
religion must have not leave any room to Chris-
tian-based violence for news agencies that pe-
ople cannot get information about such violence 
news. However, while racism is racing in the wor-
ld, showing that the real violence does not come 
from only one religion can reduce the prejudice 
and fear against these religions, and this can be 
one of the first steps in preventing the violence 
caused by religions.

Yıllarca faaliyet gösteren bu yurtların en önemli 
özelliği ise buradaki çocukların evlilik dışı doğ-
muş olan çocuklar olması ve kadınların da evlilik 
dışı hamile kalmış olan bekar kadınlar olmasıydı. 
Katolik kilisesine göre ise tecavüz de dahil, evlilik 
dışı hamile kalmak ve çocuk doğurmak çok bü-
yük bir günah ve utanç kaynağıydı. Bu yurtlarda 
da bu nedenden dolayı bakıcılar ve görevliler ço-
cuklara karşı çok katı davranışlar sergilemişler-
dir. Kadınlar toplumda birer utanç kaynağı ola-
rak görüldüğü ve toplum içerisinde kendilerine 
yer bulamadıkları için de mecburen bu yurtlarda 
kalmak veya çocuklarını bu yurtlara vermek zo-
runda kalıyordu. Bu yurtlarda kalan kadınların 
çocukları ise onlardan zorla alınıp evlatlık olarak 
veriliyordu.

İrlanda’da yaşanan bu vahşet de din kaynaklı şid-
detin bir başka boyutunu bizlere göstermektedir. 
Katolik kilisesinin aile yaşamı veya toplumsal yapı 
ile ilgili düşünceleri, başta psikolojik şiddet olmak 
üzere duygusal, ekonomik veya fiziksel şiddete 
neden olabiliyor. Ve tüm bunlar da baştaki soru-
mu cevaplıyor. 

Son olarak asıl kötü olan durum ise bu tür şid-
detlerin günümüzde hala devam ediyor olmasıdır. 
Haber ajanslarının her gün yapmış olduğu Müs-
lüman şiddeti veya başka dinden olan kişilerin 
gösterdiği şiddet haberleri Hristiyan kaynaklı şid-
det haberlerine yer bırakmıyor olmalı ki, insanlar 
bu tür şiddet haberleri hakkında bilgi alamıyor. 
Oysaki ırkçılığın fazlasıyla artmış olduğu bugün-
lerde asıl şiddetin sadece tek bir dinden gelmedi-
ğini göstermek, bu dinlere karşı olan önyargıyı ve 
korkuyu azaltabilir ve bu durumda dinlerden kay-
naklanan şiddetlerin önüne geçmedeki ilk adım-
lardan biri olabilir. 
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Dava
The Trial

Seher Tortop

Book Rewiev
Kitap İncelemesi

Considered one of the most important figures in 
20th century literature, Franz Kafka is a novel and 
story writer who managed to fit many important 
works, including The Trial, in his 40-year life. The 
author, who handles reality with a symbolic ap-
proach in his novels, especially dealt with the the-
mes of guilt, alienation and fear. 

The Metamorphosis (Die Verwandlung), The Tri-
al (Der Process) and The Castle (Der Schloss) are 
his best-known works. Very few of Kafka’s works 
were published while he was alive. 

Kafka’s novel The Trial, written in 1914, was not 
completed and was united by his close friend Max 
Brod two years after his death, and published in 
1925. At the same time, the novel was adapted 
into film by Orson Welles in 1962. 

The protagonist of the novel, Joseph K. is a bank 
clerk in his own right. K., who has a routine life, 
is an introverted bachelor with not many friends. 
Faced with an accusation of unknown origin one 
morning, Joseph’s routine life ends. 

The trial process that Kafka describes in The Trial 
reflects the age of fear of the period in which the 
book was written. The book, which describes the 
effect of totalitarian regimes of the period on pe-
ople, is a description of the atmosphere of fear of 
the 20th century. 

20. yüzyıl edebiyatının en önemli figürlerinden 
biri olarak kabul edilen Franz Kafka, 40 yıllık ya-
şamına Dava’nın da içinde olduğu birçok önemli 
eser sığdırabilmiş roman ve hikâye yazarıdır. Ro-
manlarında gerçekliği sembolik bir yaklaşımla 
ele alan yazar, özellikle suçluluk, yabancılaşma ve 
korku temalarını işlemiştir.  

Dönüşüm (Die Verwandlung), Dava (Der Pro-
cess) ve Şato (Der Schloss) en bilinen eserleridir. 
Kafka’nın eserlerinden çok azı kendisi hayatta 
iken yayınlanmıştır.   

Kafka’nın 1914 yılında yazdığı Dava romanı, ta-
mamlanmamış ve ölümünden iki sene sonra 
yakın arkadaşı Max Brod tarafından toparlanıp 
1925 yılında yayınlanmıştır. Aynı zamanda ro-
man 1962 yılında Orson Welles tarafından filme 
uyarlanmıştır. 

Romanın başkahramanı Joseph K. kendi halinde 
bankada çalışan bir memurdur. Rutin bir hayatı 
olan K. çok arkadaşı olmayan içine kapanık bir 
bekardır. Bir sabah sebebini bilmediği bir suçla-
ma ile karşı karşıya kalan Joseph’in rutin hayatı 
son bulur.  

Kafka’nın Dava kitabında betimlediği yargılama 
süreci, kitabın yazıldığı dönemin korku çağının 
bir yansımasıdır. Dönemin totaliter rejimlerinin 
insanlar üzerindeki etkisini anlatan kitap, 20. 
Yüzyılın korku atmosferinin betimlemesidir.  
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Kafka grew up in a troubled family, under his fat-
her’s pressure. Kafka’s disagreement with his fat-
her caused him to see his father as a power figure 
he could not overcome, and all these restrictions 
were reflected in Kafka’s works. 

When someone tells you about hell “it was hot and 
horrible,” whatever you can know about hell, you 
can only know that much about me”. 

Joseph K. is not judged in the way we are fami-
liar in the trial process. K. is neither brought to 
court nor can meet with prosecutors. In this case, 
no one was acquitted or punished. K. struggles to 
find out his crime, without knowing how the case 
is progressing or how to be judged, but everything 
is futile. Now K. becomes a character stuck in a 
society that nobody believes in, and he tries to 
justify himself. He finally surrenders in the face 
of the unknown, bows down and decides to await 
his punishment. 

K’s routine life is a result of the dominant mana-
gement of the period. K., who is arrested by the 

Kafka, sıkıntılı bir ailede, baba baskısı ile büyü-
müştür. Kafka’nın babası ile olan anlaşmazlığı, 
babasını üstesinden gelemeyeceği bir güç figürü 
olarak görmesine yol açmış ve tüm bu kısıtlama-
lar Kafka’nın eserlerine yansımıştır. 

“Biri sana cehennemi ‘sıcak ve korkunçtur’ diye an-
lattığında cehennem hakkında ne bilebilirsen, be-
nim hakkımda da ancak o kadarını bilebilirsin”. 

Joseph K. yargılama  sürecinde aşina olduğumuz 
şekilde yargılanmaz. K. ne mahkemeye çıkarılır 
ne de savcılar ile görüşebilir. Bu davada ne beraat 
eden ne de cezalandırılan yoktur. Davanın ne şe-
kilde ilerlediğini ya da ne şekilde yargılanacağını 
bilmeyen K. suçunu öğrenmek için her türlü mü-
cadeleyi verir fakat nafile. Artık K. kimsenin ken-
disine inanmadığı bir topluma sıkışmış ve ken-
dini aklamaya çalışan bir karakter olur. Sonunda 
bilinmezlik karşısında teslim olur, boyun eğer ve 
cezasını beklemeye karar verir. 

K’nin rutin yaşamı aslında dönemin baskın yöne-
timinin bir sonucudur. Dünya tarafından tutuk-
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lanan K. bunun farkına vardığında baskıya diren-
mekten vazgeçer. 

Aslında Kafka kendini anlatırken  aynı zamanda 
bizi de anlatmıştır. Dünya, yargısından vazgeçen 
K.’lerle doludur. Sisteme boyun eğen bizler de as-
lında K.’den farklı değiliz. Sonumuzun K.’ye ben-
zememesi ve kalbimizden bıçaklanmadan bir çö-
züm yolu bulmalıyız. Tüm bu örneklere rağmen 
hiçbir şey yapmadan sıramızı bekliyoruz oysaki. 
Öyle değil mi? 

“Burası çok iğrenç bir yer!” dedi. Bazı şeyleri düzel-
tebileceğinize inanıyor musunuz? 

world, stops resisting the pressure when he reali-
zes this. 

In fact, Kafka talked about us while talking about 
himself. The world is full of K.’s who renounce 
their judgment. We, who submit to the system, 
are actually not different from K. We must find a 
solution before our end is not like K. and we are 
stabbed in our hearts. Despite all these examples, 
we are still waiting for our turn without doing an-
ything. Isn’t that so? 

“This is a very disgusting place!” he said. Do you 
believe you can fix things? 
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IR Glossary
Terimler Sözlüğü

Nükleer Şemsiye 
Nuclear Umbrella 

Ayşenur Durmaz 

Nükleer Şemsiye, en az iki devlet arasında ger-
çekleştirilen, nükleer silahı olan devletin nükleer 
silah olmayan devleti koruyacağını garanti eden, 
devletlerin iş birliğine dayalı bir kavramdır. Bu 
kavram ilk olarak Soğuk Savaş döneminde kulla-
nılmıştır. Nükleer şemsiye iş birlikleri genel ola-
rak şu maddeleri içermektedir: nükleer gücü olan 
ülkenin nükleer gücü olmayan ülkeyi dış nükleer 
tehditlere karşı koruma zorunluluğu vardır; ko-
ruma altında olan ülke kendi sınırları içerisinde 
nükleer silah kullanımını kabul ediyor olmalıdır 
ve bunu açıkça dile getirmelidir; nükleer şemsiye 
iş birlikleri bağlayıcılığı olan yazılı metinler değil-
lerdir, sözlü olarak yapılan politik taahhütlerdir.

Nükleer Şemsiye kavramı, bir devletin başka bir 
devleti, yasak olan faaliyetler içerisinde bulunma-
sı için desteklemesi veya teşvik etmesi, nükleer 
silah kullanımı ile tehdit etmesi ve yasak olan bir 
faaliyeti gerçekleştirmek için başka bir devletten 
yardım alma yasaklarını çiğnemesi yönleriyle 
Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması ile 
çatışmaktadır. Bu nedenle Nükleer Silahların Ya-
saklanması Anlaşmasını imzalamış olan devletle-
rin Nükleer Şemsiye iş birliği yapması yasaktır.

The Nuclear Umbrella is a term based on coo-
peration between at least two states, which gua-
rantees that the state with nuclear weapons will 
protect the non-nuclear weapon state. This term 
was firstly used during the Cold War. Nuclear 
umbrella collaborations generally include the fol-
lowing items: the state with nuclear power has an 
obligation to protect the non-nuclear state aga-
inst external nuclear threats; the protected state 
must accept the use of nuclear weapons within its 
borders and declare this openly; nuclear umbrella 
collaborations are not binding with written texts; 
they are outspoken political commitments. 

The term of the Nuclear Umbrella conflicts with 
the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons 
because a state supports or encourages another 
state to engage in prohibited activities, threatens 
with the use of nuclear weapons, and violates pro-
hibitions on receiving assistance from another 
state to carry out prohibited activities. Therefore, 
the states that have signed the Treaty on the Pro-
hibition of Nuclear Weapons are prohibited from 
being in a Nuclear Umbrella cooperation. 

References:

http://hrp.law.harvard.edu/wp-
content/uploads/2018/06/Nuclear_Umbrella_Arrangements_Treaty_P rohibition.pdf  
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Current Elections
Seçimler

Last Month’s Election Results
Geçtiğimiz Ayın Seçim Sonuçları

Turks ve Caicos Adaları Meclis seçimleri (19 Şu-
bat 2021) 

Turks and Caicos Islands elections for Assembly (19 
Feb. 2021) 

Nijer Başkanlık Seçimleri (21 Şubat 2021) 

Republic of Niger Presidential elections (21 Feb. 2021) 

24 Ocak 2021, Uganda Cumhurbaşkanlığı ve Par-
lamento seçimlerini %58 oy ile Ulusal Direniş 
Partisi lideri Yoweri Musevini kazanmıştır. 

On January 24, 2021, Yoweri Musevini, leader of the 
National Resistance Party, won the Presidential and 
Parliamentary elections of Uganda with 58% of the 
votes.

Portekiz’de 24 Ocak 2021 tarihinde yapılan Cum-
hurbaşkanlığı seçimlerini, %60,8 oy ile Marcelo 
Rebelo de Souza kazanmıştır. 

Marcelo Rebelo de Souza won the Presidential elec-
tions held on Jan. 24, 2021 in Portugal with 60.8% of 
the vote.  

Laos Meclis Seçimleri (21 Şubat 2021) 

Laos elections for Assembly (21 Feb. 2021) 



Arel IR Monthly / February 2021

22

Covid-19

Total number of cases: 104.520.297 
Total number of recovered patients: 58.122.386 
Total number of deaths: 2.271.794 
Top three countries with highest number of 
cases: 

1. US (26.561.428) 
2. India (10.790.183) 
3. Brazil (9.339.420) 

For updated information, please visit  https://co-
ronavirus.jhu.edu/map.html

Toplam vaka sayısı: 104.520.297 
Toplam iyileşen hasta sayısı: 58.122.386 
Toplam ölüm sayısı: 2.271.794 
En çok vaka sayısına sahip 3 ülke: 

1. ABD (26.561.428) 
2. Hindistan (10.790.183) 
3. Brezilya (9.339.420) 

Güncel bilgi için https://coronavirus.jhu.edu/
map.html adresini ziyaret ediniz.
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