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Bleeding Wound: Jerusalem
Kanayan Yara: Kudüs

Samiye Yüksel

The city of Jerusalem is of great importance to 
Muslims, Christians and also Jews. Conflict has 
been ongoing in the Palestinian territories for 
more than 100 years. In fact, Palestine is literal-
ly the bleeding wound of the Middle East. The 
problem has started to be reflected in the media 
in recent years, but before that it is also very im-
portant. The anger expressed in Palestine brings 
pain and death.

Since the beginning of Ramadan, which is very 
important for Muslims, last April, Palestinians 
have faced various obstacles carried out by Israeli 
police. Clashes with Israeli police began as people 
protested the situation.

In fact, one of the factors that triggered the events 
is the court-ordered removal of a Palestinian fa-
mily from their homes officially located in the oc-
cupied territories, given the international status. 
Here, too, the main issue to pay attention to is not 
the expulsion of a family from their home, but 
the Israeli insistence on turning Jerusalem into a 
Jewish city.

Kudüs kenti Müslümanlar, Hristiyanlar ve aynı 
zamanda Yahudiler için oldukça büyük önem ta-
şımaktadır. 100 yılı aşkın süredir Filistin toprakla-
rında çatışma devam etmektedir. Aslında Filistin 
tam anlamıyla Orta Doğu’nun kanayan yarasıdır. 
Sorun son yıllarda medyaya yansımaya başlamış-
tır fakat bunun öncesi de çok önemlidir. Filistin’de 
ortaya koyulan öfke; acı ve ölüm getirmektedir.

Geçtiğimiz nisan ayında, Müslümanlar için ol-
dukça önemli olan Ramazan ayının başından 
itibaren Filistinliler İsrail polisi tarafından ger-
çekleştirilen çeşitli engellerle karşılaştılar. Halkın 
durumu protesto etmesi ile birlikte İsrail polisiyle 
çatışmalar başladı.

Aslında olayları tetikleyen faktörlerden birisi de 
Filistinli bir ailenin uluslararası statü tarafından 
bakıldığında resmi olarak işgal altındaki toprak-
larda bulunan evlerinden mahkeme kararıyla çı-
kartılmasıdır. Burada da asıl dikkat edilmesi gere-
ken konu bir ailenin yuvasından sürülmesi değil, 
İsrail’in ısrarla Kudüs’ü bir Yahudi kentine çevir-
me çabasıdır.

7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında İsrail 
polisi tarafından Mescid-i Aksa’da ibadet eden in-
sanlara plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırı 
düzenlendi. Saldırının ardından Filistin Kızılayı 
205 vatandaşının yaralandığını açıkladı. 
Gazze yönetimindeki Hamas olaylar üzerine İs-
rail’e geri çekilmesi gerektiğini söylediği bir ülti-
matom verdi ve ardından roketler fırlattı. İsrail 
başbakanı Netanyahu, Twitter üzerinden yaptığı 

 On the evening of May 7, during the Tarawih 
prayer, Israeli police attacked people worshipping 
at Masjid Al-Aqsa with rubber bullets and sound 
bombs. Following the attack, the Palestinian Red 
Crescent said 205 citizens were injured.

Gaza - run Hamas issued an ultimatum to Israel 
over the incident, which said it should be withd-
rawn, and then launched rockets. “The terrorist 
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açıklamada “Gazze’deki terör örgütleri kırmızı 
çizgiyi aştı. İsrail büyük güçle yanıt verecek” dedi  
ve söylediği gibi de oldu. 
İsrail ordusunun 10 Mayıs’ta başlattığı hava sal-
dırısı ile şimdiye kadar 66’sı çocuk, 39’u kadın 
olmak üzere 253 kişi hayatını kaybetti, 1900 kişi 
yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya 
kullanılamaz hale geldi. İsrail’e ait savaş uçakları 
tarafından Gazze’nin güney, batı ve kuzey bölge-
lerinde birçok nokta bombalandı. Tam anlamıyla 
savaşın hakim olduğu bölgeye İsrail Ordu Söz-
cüsü’nün açıklamalarına göre 150 hava saldırısı 
gerçekleşti. Hamas tarafından gelen bilgilere göre 
ise İsrail’in saldırılarına karşılık olarak 130 roketle 
Tel Aviv ve çevresine saldırılar düzenlendiği öğ-
renildi. 

Saldırıların başladığı 10 Mayıs’tan itibaren 11 gün 
süren saldırıların sonunda taraflar ateşkes kararı 

organizations in Gaza have crossed the red line. 
Israel will respond with great force” Israeli Prime 
Minister Netanyahu said via Twitter and it happe-
ned as he said.
An airstrike launched by the Israeli army on May 
10 has so far killed 253 people, 66 of them child-
ren, 39 of them women, and wounded 1,900, whi-
le dozens of buildings have been completely dest-
royed or unusable.
Several points were bombed in the southern, wes-
tern and northern areas of Gaza by Israeli warpla-
nes. According to an Israeli army spokesman, the-
re were 150 airstrikes in the area, which is literally 
dominated by fighting. According to information 
from Hamas, 130 rockets were fired at Tel Aviv 
and its surroundings in response to Israeli attacks.

After 11 days of attacks starting on May 10, when 
the attacks began, the sides announced a ceasefi-
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Peki, ulusal basına bakıldığında hangi ülke, geliş-
meleri nasıl aktardı? Olayların merkezinde bulu-
nan Filistin’in yayın organı The Palestine Chronic-
le’da çoğunlukla İsrail’in yapmış olduğu saldırılar 
sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlara yer 
verildi. Filistin halkı tarafından gerçekleştirilen 
protestolarda, polisin biber gazı müdahaleleri 
sonucu çok sayıda vatandaşın zarar gördüğü ve 
hatta uygulanan şiddetle birlikte insanların sessiz 
sedasız hayatlarını kaybettikleri dile getirildi.

ABD basınından The New York Times, olanları 
‘savaş’ kelimesi kullanarak anlattı. Gazeteye göre 
ortada bir savaş vardı ve birden fazla cepheden 
oluşuyordu. “Gazze ve İsrail’de 8 Günlük Çatış-
manın Sebebi” başlıklı yayınladığı bir haberin-
de “10 Mayıs’ta İsrail polisinin, protestocuların 
taş atmalarını engellemek için İslam’ın en kutsal 
yerlerinden biri olan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya 
baskın düzenlediğini ve bunun ardından Gazze 
militanlarının Kudüs’e roket attığını” yazdı. Ay-
rıca uygulanan ateşkesin ardından Filistinlilerin 
protestolarının bitmediğini ve İsrail polisinin mü-

So, when we look at the National Press, how did 
which country convey the developments? The 
Palestinian publication The Palestine Chronicle, 
which is at the center of the events, mostly featu-
red citizens who died as a result of Israeli attacks. 
In the protests carried out by the Palestinian pe-
ople, it was stated that a large number of citizens 
were harmed as a result of police pepper spray in-
terventions, and even people lost their lives quiet-
ly along with the violence.

The New York Times, the US Press, described what 
had happened using the word ‘war’. According to 
the newspaper, there was a battle and it consis-
ted of multiple fronts. In the news titled “The Toll 
of Eight Days Of Conflict in Gaza And Israel” on 
May 10, Israeli police raided the Al-Aqsa Mosque 
in Jerusalem, one of Islam’s holiest sites, to pre-
vent protesters from throwing stones, and then 
Gaza militants fired rockets into Jerusalem. They 
also noted that after the ceasefire, the Palestinian 
protests did not end, and the Israeli police were 
forced to intervene.

aldığını duyurdu. İsrail Başbakanı’nın başkanlı-
ğında yapılan üç saatlik toplantının sonunda oy 
birliği ile ateşkes kararı çıktığı açıklandı.

re. At the end of the three-hour meeting, chaired 
by the Israeli Prime Minister, it was announced 
that a ceasefire was unanimously agreed.
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The Times of Israel, another country at the center 
of the events, is focused on responding to those 
who accuse them of genocide. Blaming the tweets 
on the genocide allegations, the newspaper calls 
the owners of the tweets “ridiculous”.

Qatar based Al Jazeera was one of the publicati-
ons that closely followed the events. Al Jazeera, 
which followed the events at the scene, said rebu-
ilding Gaza after the ceasefire would not be easy. 
Reporter Harry Fawcett, who personally reported 
from the scene, said: “Wherever you go, you may 
encounter what has happened recently.” He also 
said: “Aid convoys have arrived in Gaza, but it is a 
question of how far the public can reach these aid. 
There are very difficult times ahead for charities 

Olayların merkezindeki bir diğer ülke olan İsrail 
basınından The Times of Israel, kendilerini soy-
kırım ile suçlayanlara tepki vermeye yoğunlaşmış 
durumda. Soykırım iddiaları ile ilgili atılan twe-
etleri suçlayan gazete, bu tweetlerin sahiplerini 
“gülünç” olarak adlandırıyor. 

Katar merkezli Al Jazeera olayları yakından takip 
eden yayınlardan birisi oldu. Olayları naklen ye-
rinde takip eden Al Jazeera, ateşkes sonrasında 
Gazze’nin yeniden inşasının kolay olmayacağını 
söyledi. Bizzat olay yerlerinden bildiren muha-
bir Harry Fawcett, “Nereye giderseniz gidin son 
zamanlarda neler olduğuyla karşılaşabilirsiniz” 

dahale etmek zorunda kaldığını belirtti.

Ülkemiz basın organından HaberTürk, cumhur-
başkanı yardımcısı İbrahim Kalın ile bir röportaj 
gerçekleştirdi. Bu röportajda Kalın, “İsrail üzerin-
deki baskı artırılmalı, Filistin’e de destek verilme-
li” ifadelerini kullandı. Ayrıca Papa’ya çağrıda bu-
lundu ve “Burada Hristiyanlar da zulme uğruyor” 
dedi.

HaberTürk, from the press organ of our country, 
conducted an interview with Vice President İb-
rahim Kalın. In this interview, “The pressure on 
Israel should be increased and Palestine should be 
supported,” he said. He also appealed to the Pope, 
saying that “Christians here are also persecuted.”
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dedi. Ayrıca “Gazze’ye yardım konvoyları geldi 
fakat halkın bu yardımlara ne kadar ulaşabileceği 
merak konusu. Yardım kuruluşlarını bu konuda 
çok zor dönemler bekliyor” diye ekledi.

Ülkemiz yayın organlarından Anadolu Ajansı, 
yayınladığı son haberlerden birinde Türk Kızıla-
yı’nın Gazze halkına yapmakta olduğu yardımlara 
yer verdi. Bu saldırıların 2014 saldırılarından çok 
daha fazla kayıp getirdiğini, Türk halkının Filis-
tinlilerin yanında olduğunu ve de olacağını belirt-
ti.

Gazze’de halk acı çekiyor. İnsanlar kardeşlerini, 
eşlerini, ailelerini kaybettiler. Kapanmayan yara-
lar açıldı, pansuman yapılamıyor. Geçtiğimiz haf-
talarda imzalanan ateşkes bir nebze olsun rahat 
bir nefes aldırdı fakat önemli olan bu ateşkesin 
uzun süreli ve gerçekten bozulamaz olmasıdır.

in this regard,” he added.

Anatolian News Agency, one of the publications 
of our country, included in one of the latest news 
that the Turkish Red Crescent is providing assis-
tance to the people of Gaza. They noted that these 
attacks brought far more casualties than the 2014 
attacks, and that the Turkish people are and will 
be on the side of the Palestinians. 

In Gaza, the people are suffering. People have 
lost brothers, sisters, wives, families. Non-clo-
sing wounds have been opened; dressing cannot 
be done. The ceasefire signed in recent weeks has 
breathed a sigh of relief, but the important thing is 
that this ceasefire should be long-lasting and truly 
unbreakable. 

https://www.timesofisrael.com/people-are-accusing-israel-of-genocide-these-human-rights-lawyers-beg-to-differ/
https://www.nytimes.com/interactive/2021/05/17/world/middleeast/israel-palestine-gaza-conflict-death-toll.html?searchResultPo-
sition=37
https://www.haberturk.com/son-dakika-cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-israil-e-baski-filistin-e-destek-artirilmali-3068631
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56859970
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/turk-kizilay-filistinde-yaralari-sarmaya-devam-ediyor/2260262
https://www.palestinechronicle.com/palestinian-killed-dozens-wounded-in-west-bank-protests/
https://www.palestinechronicle.com/hundreds-suffocate-as-israeli-forces-crackdown-on-west-bank-rallies/
https://www.timesofisrael.com/israeli-palestinian-envoys-lob-accusations-of-genocide-at-un-gaza-session/
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/21/thousands-of-gazans-return-to-destroyed-homes-after-israel-truce

References:
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Protestoların Merkezi, Kolombiya
The Center of the Protests, Colombia

Seher Tortop

Kolombiya, Güney Amerika’nın en güçlü ekono-
miye sahip üretici ülkelerinden birisidir. Birçok 
ekonomik ve uluslararası kuruluşa da üye olan 
Kolombiya, başta kahve ihracatı olmak üzere bir-
çok farklı ürün ile dünya ticaretinde de önemli bir 
konumda yer almaktadır. Devletin değil, kapita-
list ilkelerin aktif rol oynadığı Neoliberal ekono-
mik modelini kullanan Kolombiya, son yıllarda 
önemli bir ekonomik büyüme gerçekleştirmiştir.  
Fakat ekonomisi ile Güney Amerika’da bölge-
sel güç konumunda olan bu ülke, son zamanlar-
da patlak veren protestolar ile mücadele ediyor. 
Pandemi ile birlikte sarsılan ekonomisine çözüm 
bulmak isteyen Kolombiya hükümeti de “Sürdü-
rülebilir Dayanışma Yasası” adında, halktan ver-
gi toplanmasını kolaylaştıran ve KDV oranlarını 
yükselten bir yasa oluşturdu. Ağır vergiler içeren 
yasaya halktan tepkiler yağdı ve 28 Nisan’da ülke-
de karışıklık başladı. Ülkenin en büyük sendikal 
örgütü olan İşçi Sendikaları Merkezi, binlerce 
üyesiyle protestoların başı konumundadır. Peki, 
hangi ülke ya da basın bu olaya ne şekilde yer ver-
di?

Colombia is one of the producer countries in 
South America with its strongest economy. Co-
lombia, which is also a member of many econo-
mic and international organizations, has an im-
portant place in world trade with many different 
products, especially coffee exports. Using the Ne-
oliberal economic model in which capitalist prin-
ciples are actively applied, not the state, Colombia 
has achieved a significant economic growth in 
recent years. However, this country, which is a re-
gional power in South America with its economy, 
is struggling with the protests that have erupted 
recently. The Colombian government created a 
law called the “Sustainable Solidarity Law”, which 
facilitates tax collection from the public and inc-
reases VAT rates, wanting to find a solution to its 
economy that was shaken by the pandemic. There 
were public reactions against the law, which inc-
luded heavy taxes, and on April 28, turmoil star-
ted in the country. The Center for Trade Unions 
(CUT), the largest trade union organization in the 
country, is the head of the protests with thousan-
ds of members. So, which country or press cove-
red this event in what way?

Öncelikle, protestoların merkezi olan Kolombi-
ya’da bu habere ne şekilde yer verildiğini incele-
yelim. Colombia Reports adlı gazetenin “Vergi 
reformu ve devlet terörü Kolombiya isyanını na-
sıl tetikledi?” başlıklı haberinden, halkın yanında 
bir tutum sergilediği açıkça belli edilmektedir. 

Firstly, examine how this news was covered in Co-
lombia, the center of the protests. It clearly shows 
that the news titled “How a tax reform and sta-
te terrorism triggered Colombia’s revolt?” has an 
attitude with the public. The news, continuing as 

Habere, Duque, vergi reformuna güzel bir isim 
vermenin, “Sürdürülebilir Dayanışma Yasası” nın 
Kongre’den geçmesini sağlayacağına inanıyor-
du, ancak daha fazla yanılamayacağını öğrendi.” 

“Duque believed that giving the tax reform a pret-
ty name, the “Sustainable Solidarity Law,” would 
get it passed through Congress, but learned he 
couldn’t be more wrong.”, took an attitude against 
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Türk basınından Anadolu Ajansı, protestoların ne 
şekilde başladığı ve nasıl ilerlediği hakkında bilgi 
verdikten sonra, polis şiddetini, “polis gaz bom-
bası ve cop ile müdahalede bulundu” şeklinde 
ifade etmiştir. Protestolarda yaşananları arbede 
olarak nitelendiren gazete, ölü ve yaralı sayıla-
rını STK (Sivil Toplum Kuruluşu) verileri ile de 
desteklemiştir. Bir diğer yayın organı NTV de 
aynı şekilde polis şiddeti ve müdahalelerin aşırı 
olduğunu ifade ederek, göstericilere göz yaşartıcı 
gaz ve su sıkarak müdahale edildiğini yazmıştır.

İngiltere’ye ait olan BBC News haberi, “Kolombi-
ya’nın gayri safi yurtiçi hasılası geçen yıl %6,8 ora-

The BBC News report, which belongs to the UK, 
also touched on the difficulties faced by the pe-
ople in the protests, inequality and unemploy-

şeklinde devam ederek, hükümete karşı bir tavır 
sergilemiştir. 2019 yılında yaşanan Cali’deki olayı 
da “katliam” olarak ifade eden gazete, Kolombiya 
Başkanı Duque için, Kolombiya’nın “tarihteki en 
kötü Başkanı” ifadesini kullandı.

the government.  Expressing the event in Cali in 
2019 as a “massacre”, the newspaper used the ph-
rase “worst President in history” of Colombia for 
President Duque.

Anadolu Agency from the Turkish press, after gi-
ving information about how the protests started 
and how progressed, expressed the police violen-
ce, “intervened with tear gas and batons”. Desc-
ribing what happened in the protests as a brawl, 
the newspaper supported the number of dead and 
injured with NGO (Non-Governmental Orga-
nization) data. Another media organ, NTV, also 
stated that the police violence and interventions 
were excessive, and the demonstrators were inter-
vened by spraying tear gas and water.
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https://colombiareports.com/how-a-tax-reform-and-state-terrorism-triggered-colombias-revolt/
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kolombiyadaki-protestolar-9-gunu-geride-birakti/1659660 
https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/kolombiyada-vergi-reformu-protestolari-can-kaybi-24e-yukseldi,aPXDbCDZYEiLRPZ-
h-QhqPA
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56986821?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bhe-
adline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom2=twitter&at_cus-
tom3=%40BBCWorld&at_medium=custom7&at_custom4=1A402166-AD92-11EB-88A4-5BA44744363C&at_campaign=64
https://www.dw.com/tr/kolombiyada-halk-geri-ad%C4%B1m-atm%C4%B1yor/a-57442876
https://www.nytimes.com/2021/05/18/world/americas/colombia-protests-what-to-know.html?searchResultPosition=1

References:

nında düşerek yarım yüzyıldaki en derin çöküş 
oldu. Protestocuların taleplerinin çoğu, Kolom-
biya’nın yüksek eşitsizlik seviyelerine dayanıyor. 
Koronavirüs salgını ekonomiyi kasıp kavururken 
işsizlik arttı.” şeklinde ekonomiye atıfta buluna-
rak, protestolarda halkın yaşadığı zorluklara, eşit-
sizliğe ve işsizliğe de değinmiştir.

Almanya’ya ait olan DW’ye göre, hükümet ve 
güvenlik güçlerinin müdahalelerinin çok sert 
uygulamalar içerdiği ifade edilirken, The New 
York Times’daki haber, Kolombiya Başkanı için, 
“muhafazakar Bay Duque”, ifadelerini kullandı. 
Haberin devamında vergi önerisini de eleştiren 
gazete, “Kolombiya, dünyadaki en eşitsiz ülkeler 
arasındadır.” şeklinde devam etti. Ayrıca haberde 
Kolombiya’nın insan hakları ihlallerini takip eden 
bir devlet kurumu olduğu da ifade edilmiştir. Bu 
açıdan basının ülkeyi ve uygulamalarını taraflı bir 
şekilde eleştirdiği açıktır.

Her bir ülke basını, olaya farklı bakış açıları ile 
yaklaşsa da polis şiddetini ve vergilendirmeyi 
eleştirme hususunda ortak bir noktada buluşmuş-
tur. Türkiye basınının yabancı basınlara göre daha 
tarafsız, açıklayıcı ve seviyeli bir şekilde yaklaştı-
ğını ve hitaplara önem gösterdiği sonucuna vara-
biliriz. 

ment, referring to the economy in the form of 
“Colombia’s gross domestic product dropped by 
6.8% last year, the deepest crash in half a century. 
Unemployment shot up as the coronavirus pan-
demic wreaked havoc on the economy. Many of 
the protesters’ demands are rooted in Colombia’s 
high levels of inequality.”

According to DW, which belongs to Germany, it 
is stated that the government and security forces 
interventions involve very harsh practices, while 
the news in The New York Times used the wor-
ds “conservative Mr. Duque” for the Colombian 
President. Criticizing the tax proposal in the con-
tinuation of the news, “Colombia is among the 
most unequal countries in the world.” continued 
in the form. In addition, it was stated in the news 
that Colombia is a state institution that monitors 
human rights violations. In this respect, it is clear 
that the press criticizes of the country and its pra-
ctices in a biased way.

Despite each country’s media approach to the 
incident from different perspectives, they have 
come together at a common point in criticizing 
police violence and taxation. We can conclude 
that the Turkish press has a more neutral, expla-
natory, and cultivated than foreign media and at-
taches importance to addressing.
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Hindistan’da Onlarca Ceset Ganj 
Nehrinin Kıyısına Vurdu

Dozens of Bodies Wash Up on the Banks of Ganges 
River in India

Refia Havva Bayır

Hindistan koranavirüsle mücadelede zor günler 
geçiriyor. Günlük en fazla vaka ve ölüm sayısının 
yaşandığı Hindistan’da eyalet seçimleri için mi-
tingler ve dini festivaller koronavirüs sürecinde 
de düzenlenmeye devam etti.

Yaşanan anormal vaka artışları için hükümet ve 
muhalefet karşılıklı olarak birbirini suçluyor. Son 
olarak Ganj Nehri’nde koronavirüs hastalarına ait 
olduğu düşünülen çok sayıda cesedin bulunması 
şiddetli tartışmalara yol açtı.

Milliyet Gazetesinin haberine göre Koronavirüs 
salgınından yoğun etkilenen ülkeler arasında olan 
Hindistan’dan gelen son haberler adeta ürküttü. 
Ülkede krematoryumlar sadece hastanede hayatı-
nı kaybeden Kovid-19 kurbanlarını kabul ediyor. 
Koronavirüs yüzünden kaybettikleri yakınları-
nı krematoryumlardan uğurlayamayan Hintliler 
çaresizlik içinde Ganj Nehri’ne koşuyor. Nehirde 
yüzen ve Kovid-19 taşıyan cesetler bölgede bulu-
nan başıboş köpekler ve kuşlar yüzünden tehlike 
yaratıyor. Zira bu hayvanlar su üzerinde yüzen ce-
setlerden beslenmeye başlamış durumda.

India is having a hard time in the struggle aga-
inst the coronavirus. In India, where the highest 
number of cases and deaths are experienced da-
ily, rallies and religious festivals for state elections 
continued to be organized during the coronavirus 
process.

The government and the opposition are blaming 
each other for the abnormal increase in cases. Fi-
nally, the discovery of a large number of bodies 
thought to belong to coronavirus patients in the 
Ganges River led to fierce debate.

According to the news of Milliyet Newspaper, the 
latest news from India, which is among the count-
ries heavily affected by the coronavirus epide-
mic, is almost frightening. Crematoriums in the 
country only accept Covid-19 victims who died 
in the hospital. Unable to bid farewell to their lo-
ved ones from the crematorium, they are running 
to the Ganges River in desperation. Dead bodies 
floating in the river and carrying Covid-19 pose 
a danger due to the stray dogs and birds found 
in the area. Because these animals have begun to 
feed on corpses floating on the water.

HaberTürk Gazetesinin haberine göre bugün, Ut-
tar Pradeş eyaletine bağlı Ghazipur mevkisinde 
de yüzen cansız bedenlerin bulunduğu bildiril-
di. Öte yandan Ghazipur sakinlerinden Surinder 
isimli bir vatandaş, köylülerin ölülerini yakmaya 

According to the news of HaberTürk Newspaper, 
it was reported that floating bodies were found in 
the Ghazipur location of Uttar Pradesh state to-
day. On the other hand, a citizen named Surinder, 
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yetecek kadar odunu olmadığını, bu yüzden ölü-
lerini “suya gömdüklerini” söyledi.

Rus Sputnik Gazetesinin haberine göre Bihar böl-
gesinde yer alan Chausa köyünün Ganj Nehri kı-
yısına Kovid-19’dan hayatını kaybeden yaklaşık 
40 ila 45 kişinin cansız bedeninin vurduğu belir-
tildi. Chausa köyü yetkililerinden Ashok Kumar, 
“Yaklaşık 40-45 ceset yüzerken görüldü” dedi. 
Avukat Ashwini Varma yerel bir kanala yaptığı 
açıklamada, “Bir cesedi yakmak neredeyse 30-40 
bin Hindistan rupisi tutuyor. Bu nedenle durumu 
kötü olan kişiler cesetleri Ganj Nehri’ne atmayı 
tercih ediyor” dedi.

a resident of Ghazipur, said that the villagers did 
not have enough wood to cremate their dead, so 
they “buried” their dead.

According to the report of the Russian Sputnik 
Newspaper, it was stated that the dead bodies of 
approximately 40 to 45 people who died from Co-
vid-19 were hit on the banks of the Ganges Ri-
ver in the village of Chausa in the Bihar region. 
“About 40-45 bodies were seen swimming,” said 
Ashok Kumar, one of the Chausa village officials. 
Lawyer Ashwini Varma told a local channel, “It 
costs almost 30-40 thousand Indian rupees to cre-
mate a body. That’s why people in poor condition 
prefer to dump the bodies into the Ganges River.”

İngiliz BBC Gazetesinin haberine göre ise yerel 
halk, son birkaç gündür kokudan şikayet ettikleri-
ni iddia etti, ancak yetkililer pazartesi günü Bihar 
eyaletinde bulunan cesetlerle ilgili haberleri duy-
duktan sonra harekete geçti. Basında çıkan haber-
lere göre cesetlerin durumuna bakılacak olursa 
bir süredir nehirde kaldıkları söylenebilir.

Locals claimed to have complained about the 
smell for the past few days, but authorities took 
action after hearing the news about the bodies 
found in Bihar state on Monday, the British BBC 
News reported. Judging by the condition of the 
corpses, according to media reports, it can be said 
that they had been in the river for a while.
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Bir diğer yerel gazete olan The Indian Express ga-
zetesinin haberine göre, Unnao ve Ghazipur’daki 
yetkililer, görgü tanıkları ve yerel sakinlerle yapı-
lan röportajlar, cesetlerin arkasında uzun süredir 
devam eden geleneklerin, derin ekonomik sıkın-
tıların ve ölüleri gömmek için ani bir acelenin yat-
tığını ortaya koyuyor. Tüm bunların sebebi yıkıcı 
bir olayın gölgesi altında, resmi kayıtların dışında 
birçok ölüme yol açan pandemidir.
Hindistan eyaletlerinin yetkilileri bu büyük soru-
na çözüm bulmaya çalışsa da durum tehlike arz 
etmeye devam ediyor. Ana muhalefet tam kapan-
ma olması konusunda ısrarcı fakat hükümetle bir 
anlaşmaya varabilmiş değil.

https://www.milliyet.com.tr/galeri/hindistan-felaketi-yasiyor-nehirden-tasan-cesetleri-kopekler-yiyor-6509462/15
https://www.haberturk.com/ganj-nehri-nde-koronavirus-hastalarina-ait-oldugu-dusunulen-cok-sayida-cansiz-beden-bulun-
du-3069334https://tr.sputniknews.com/asya/202105101044468081-ganj-nehrinde-kovid-19dan-olenlerin-cansiz-bedenleri-kiyi-
ya-vurdu/
https://indianexpress.com/article/india/covid-crisis-dead-bodies-on-ganga-riverbank-coronavirus-cases-7315632/
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-57068503
https://edition.cnn.com/2021/05/10/asia/india-ganges-river-bodies-intl/index.html
https://www.indiatoday.in/india/story/uttar-pradesh-prayagraj-ganga-river-bank-dead-bodies-buried-sand-1806086-2021-05-24
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CNN Gazetesinin haberine göre Bihar eyaletinin 
Bixar bölgesindeki yetkililer salı günü yaptıkları 
açıklamada, yerel yetkililerin soruşturma yürüt-
tüğünü ve cesetlerin otopsisinin yapıldığını, an-
cak ağır bozulma nedeniyle ölüm nedenlerinin 
belirlenemediğini söyledi.

Yerel India Today gazetesinin haberine göre, Ut-
tar Pradesh’teki Prayagraj’dan Ganj nehri kıyıları 
boyunca kuma gömülü olarak bulunan çok sayıda 
ceset ortaya çıktı. Son bir buçuk ayda, benzer ko-
şullar altında yüzlerce ceset atılmış olarak bulun-
du. Bu ceset sayısının Kovid ölümlerindeki artışın 
göstergesi olmadığını öne süren yerel yönetim, 
cesetlerin çoğunun ikinci enfeksiyon dalgası dev-
leti vurmadan önce gömüldüğünü iddia ediyor.

Officials in the Bixar district of Bihar state said 
on Tuesday that local authorities are investiga-
ting, and autopsies have been carried out on the 
bodies, but the cause of death could not be de-
termined due to severe deterioration, CNN News 
reported.

Multiple bodies have emerged buried in sand 
along the banks of the Ganges River from Pra-
yagraj in Uttar Pradesh, according to local India 
Today. In the past month and a half, hundreds of 
bodies have been found dumped under similar 
conditions. The local government, which argues 
that this number of bodies is not indicative of the 
increase in Covid deaths, claims that most of the 
bodies were buried before the second wave of in-
fection hit the state.

According to another local newspaper, The Indian 
Express, interviews with officials, eyewitnesses, 
and local residents in Unnao and Ghazipur re-
veal that longstanding traditions, deep economic 
hardship and a sudden rush to bury the dead lie 
behind the bodies. The pandemic is what caused 
many deaths outside the official record, under the 
shadow of a devastating event.
Although the authorities of the Indian states are 
trying to find a solution to this big problem, the 
situation remains dangerous. The main oppositi-
on insists on full quarantine but has failed to rea-
ch an agreement with the government.
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ABD Afganistan’dan
Çekiliyor

US Withdraws from Afghanistan

ABD Başkanı Joe Biden, savaşa sebep olan 11 Ey-
lül 2001’deki saldırıların 20. yıl dönümüne kadar 
Afganistan’daki birliklerin çekilmesinin tamamla-
nacağını belirtti. Bu durum uluslararası basında 
farklı ajansların yaptığı haberleri beraberinde ge-
tirdi.

Haberin ana aktörü olan ABD’nin başlıca basın 
yayın organlarından CNN, konu ile ilgili yaptığı 
haberde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark 
Milley’nin geri çekilmeyi “risksiz olmayan kar-
maşık bir operasyon” olarak nitelendirmesine yer 
verdi. Biden’ın uzun zamandır devam eden bu 
çatışmanın artık Amerikan öncelikleriyle uyuş-
madığını savunmasına rağmen, ABD’nin çekil-
mesinin Taliban’ın yeniden güçlenmesine, Afgan 
toplumunun kazanımlarının kaybolacağına ve 
Amerikan rehinelerini tehlikeye atacağına dair 
endişeler dile getirildi.

US President Joe Biden stated that the withdrawal 
of troops from Afghanistan will be completed by 
the 20th anniversary of the attacks on September 
11, 2001, which caused the war. This situation 
brought with it news made by different agencies 
in the international press.

CNN, one of the main media organs of the USA, 
the main actor of the news, included the Chief of 
General Staff General Mark Milley’s description of 
the withdrawal as a “complex operation that is not 
without risks”  in its news on the subject. Despite 
Biden’s argument that this longstanding conflict 
no longer aligns with American priorities, con-
cerns have been expressed that a US withdrawal 
will re-empower the Taliban, lose the gains of Af-
ghan society, and endanger American hostages.

Sırrı Can Yücel
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Türkiye merkezli haber ajansı TRT Haber’e göre 
Başkan Biden, dost ülkeler, uzmanlar, diplomatlar 
ve Kongre ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris 
ile konuyu istişare ettiğini aktararak “Amerika’nın 
en uzun savaşını bitirme zamanı geldi. Amerikan 
askerlerinin eve dönme zamanı geldi.” sözleriyle 
konunun önemi üzerinde durdu. Önceki politi-
kaların aksine, Biden yönetiminin tek bir ülkede 
binlerce asker tutmayı “saçma” bulduğunu da ha-
bere dahil eden TRT Haber, Biden’ın Çin ile reka-
bet, siber tehditlerle mücadele ve yeni teknolojile-
ri takibe odaklanmaları gerektiğini düşündüğünü 
belirterek haberini noktaladı.
Afganistan merkezli en büyük bağımsız haber 

According to the Turkey-based news agency TRT 
Haber, President Biden consulted with friendly 
countries, experts, diplomats, Congress and Vice 
President Kamala Harris on the issue and said, 
“It’s time to end America’s longest war. It’s time for 
American soldiers to return home.” He emphasi-
zed the importance of the subject with his words. 
Contrary to previous policies, TRT News also inc-
luded in the news that the Biden administration 
found it “absurd” to keep thousands of soldiers in 
a single country and concluded its report by sta-
ting that Biden thinks they should focus on com-
peting with China, combating cyber threats and 
following new technologies.
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ajansı Pajhwok, yaptığı haberde Beyaz Saray ba-
sın sekreteri yardımcısı Karine Jean-Pierre’in ver-
diği demeçten bahsetti. Çekilme sürecinde ABD 
askerlerine bir saldırı düzenlenmesi halinde elle-
rindeki tüm araçlarla kendilerini savunacaklarını 
belirten Jean-Pierre, Biden yönetiminin Güvenli 
ve Sorumlu bir çıkış yapma niyetinde olduğunu 
vurguladı. Yaklaşık 3 bin askerin görevden alın-
masının 11 Eylül terör saldırılarının, yani Ame-
rika’nın Orta Doğu ve Orta Asya’da uzun savaşla-
ra girmesine neden olan olayın 20. yıldönümüne 
denk geldiği vurgulanarak haber noktalandı.

The largest independent news agency based in 
Afghanistan, Pajhwok, talked about the state-
ment given by Karine Jean-Pierre, Deputy Press 
Secretary of the White House. Stating that they 
will defend themselves with all the means at their 
disposal in case of an attack on the US soldiers 
during the withdrawal process, Jean-Pierre emp-
hasized that the Biden administration intends to 
make a safe and responsible exit. The news ended 
by emphasizing that the dismissal of approxima-
tely 3,000 soldiers coincided with the 20th Anni-
versary of the September 11 terrorist attacks, the 
event that caused the United States to enter long 
wars in the Middle East and Central Asia.Ülkemiz basın organlarından bir diğeri olan 

Anadolu Ajansı, yaptığı haberde AA muhabirine 
açıklamada bulunan bir Savunma Bakanlığı (Pen-
tagon) yetkilisinin sözlerine yer verdi. Bunu çe-
kilmenin henüz ilk aşaması olarak gören ve çok 
sayıda personel ve ekipmanın henüz çekilmiş 
olmadığını belirten yetkili, askerlerin yanı sıra 
sözleşmeli personelin de çekilen kişiler arasında 
olduğunu belirterek başlarda daha çok sivil per-
sonelin çekildiğinin gözlemlenebileceğine dikkat 
çekti.

Katar merkezli bir haber kanalı olan Al Jazeera 
de bu konuyu ele alan bir haber yaptı. Geri çekil-
menin önceki yönetimlerin benimsediği sözde 
“koşullara dayalı” yaklaşımın reddi olarak tanım-
laması, haberi diğer basın yayın organlarından 
ayıran noktalardan biridir. Bu geri çekilmenin Af-
gan hükümeti açısından ne anlama geldiği soru-
sunu soran Al Jazeera, Biden’ın Afganistan Devlet 
Başkanı Eşref Gani ile olan görüşmesini de habere 
dahil etti. Afganistan güvenlik güçlerinin “halkını 
ve ülkesini tamamen savunma yeteneğine sahip 
olduğunu” belirten ve “yumuşak bir geçiş sağla-
mak için” ABD ile birlikte çalışacağını belirten bir 
dizi tweet yayınlayan Ghani, geri çekilme kararını 
saygı ile karşıladığını vurguladı.

Anadolu Agency, another media outlet of our 
country, included the words of a Ministry of De-
fense (Pentagon) official who made a statement to 
the AA correspondent in its news. Seeing this as 
the first phase of the withdrawal, the official stated 
that a large number of personnel and equipment 
had not been withdrawn yet, noting that contra-
cted personnel were among those withdrawn as 
well as soldiers, and adding that at first it could be 
observed that more civilian personnel were wit-
hdrawn.

Al Jazeera, a Qatar-based news channel, also made 
news about this issue. The definition of the withd-
rawal as a rejection of the so-called “conditional” 
approach adopted by previous administrations is 
one of the points that distinguishes the news from 
other media outlets. Asking what this withdrawal 
means for the Afghan government, Al Jazeera also 
included Biden’s meeting with Afghan President 
Ashraf Ghani in the news. Posting a series of twe-
ets stating that the Afghan security forces “are ful-
ly capable of defending its people and country” 
and that it will work with the United States “to en-
sure a smooth transition”, Ghani emphasized that 
he respects the decision to withdraw.

İngiliz basın organlarından BBC haberini Hillary 
Clinton’ın, Afgan ABD birliklerinin geri çekilme-
sinde ‘büyük sonuçlar’ doğabileceği konusundaki 

The BBC, one of the British press organs, shaped 
its news on Hillary Clinton’s warning that the wit-
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As can be seen, although this withdrawal, whi-
ch had a great impact in the international media, 
could be described as a door opening to many in-
novations in terms of ending a 20-year process, it 
is a matter of curiosity what kind of results it will 
bring, what kind of risks it will bring with it or to 
what extent it will affect the world political map 
subject.

References:
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-afganistandan-cekilmeye-basladi/2225049
https://pajhwok.com/2021/04/30/us-begins-troops-withdrawal-from-afghanistan/
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56966473
https://www.aljazeera.com/news/2021/4/14/what-we-know-about-us-troop-withdrawal-from-afghanistan
https://edition.cnn.com/2021/04/29/politics/us-afghanistan-withdrawal-begun/index.html
https://www.trthaber.com/haber/dunya/abd-11-eylule-kadar-afganistandan-tamamen-cekilecek-572975.html

uyarısı üzerinden şekillendirdi. İslamcı bir grup 
olan Taliban’ın kontrolü yeniden ele geçirme ris-
ki olduğunu dile getiren Clinton, çatışma süre-
since ABD ve NATO ile birlikte çalışan “binler-
ce Afgan’ı” korumanın önemini vurguladı. ABD 
Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın sözlerine de 
yer verilen haberde Biden yönetiminin askerlerin 
“kasıtlı, güvenli ve düzenli bir şekilde” geri çekil-
mesine çok odaklanıldığı belirtildi.

Görüldüğü üzere, uluslararası medyada büyük 
yankı uyandıran bu geri çekilmenin 20 yıllık bir 
sürece bir son vermesi açısından pek çok yeniliğe 
açılan bir kapı olarak nitelendirilmesi mümkün 
olsa da ne tür sonuçlar doğuracağı, beraberinde 
ne tür riskler getireceği veya dünya siyasi haritası-
nı ne ölçüde etkileyeceği merak konusudur. 

hdrawal of Afghan US troops could have ‘major 
consequences’. Stating that the Taliban, an Isla-
mist group, is at risk of regaining control, Clinton 
stressed the importance of protecting “thousands 
of Afghans” who worked with the US and NATO 
during the conflict. In the news, which also inc-
luded the words of US Secretary of State Antony 
Blinken, it was stated that the Biden administra-
tion is very focused on the “deliberate, safe and 
orderly” withdrawal of troops. 
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Fransa’da Darbe İmaları
Coup Allusions in France

Senanur Ayyıldız

Geçtiğimiz aylarda Fransa’da her rütbeden aske-
rin bulunduğu bir grup, Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron’a darbe imali bir uyarıda bu-
lunarak bildiri yayımlamışlardı. Bu kez de her 
rütbeden 2 bin asker yeni bir bildiri yayımladılar 
ve bu durum Fransa’da büyük bir tedirginliğe ne-
den oldu. 

Bir Türk gazetesi olan Sabah, bu durumu “Fran-
sa’da yeni bir darbe bildirisi daha” başlığıyla ele 
aldı. Aşırı sağcı Valeurs Actuelles dergisinde ya-
yımlanan bildiriden bahseden haberde bildirinin 
içeriğine de kısaca yer verildi. Sabah gazetesinin 
haberine göre Valeurs Actuelles dergisinde ya-
yımlanan bildiride 21 Nisan’daki mektubu imza-
layan askerlerin tek hatasının ülkelerini sevmek 
olduğunun savunulduğu belirtildi. 

Diğer bir Türk gazetesi Yeni Şafak, “Fransa’da yeni 

In recent months, a group of soldiers of all ranks 
in France issued a statement by warning the Fren-
ch President Emmanuel Macron about a coup. 
This time, 2 thousand soldiers of each rank issued 
a new declaration and this situation caused great 
anxiety in France.

Sabah, a Turkish newspaper, covered this situ-
ation with the headline “Another coup declara-
tion in France”. The article, which mentions the 
statement published in the right-wing extremist 
magazine Valeurs Actuelles, briefly included the 
content of the statement. According to the news 
of Sabah Newspaper, in the statement published 
in Valeurs Actuelles magazine, it was stated that 
the only mistake of the soldiers who signed the 
letter on April 21 was to love their country.

Another Turkish newspaper, Yeni Şafak, evalua-
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darbe bildirisi” başlığıyla emekli amirallerin yap-
tığı bildiriyi değerlendirdi. Haberde Fransa’nın 
Emmanuel Macron’u hedef alan bildirilerle ve 
darbe endişesiyle sarsıldığı ifadeleri kullanıldı. 
Fransız Le Parisien gazetesinin askerlerin yeni bir 
bildiri yayımlayacaklarını yazdığına dikkat çekti. 
21 Nisan’da Valeurs Actuelles dergisinde yayım-
lanan bildiriyi de ele alan haberde derginin genel 
yayın yönetmeninin açıklamalarına da yer verildi. 
Yeni Şafak’ın haberine göre derginin genel yayın 
yönetmeni askerlerin kimliklerinin gizli tutulma-
sını istediği açıklamasını yaptı.

ted the declaration made by retired admirals with 
the title “New coup declaration in France”. In the 
news, statements were used that France was sha-
ken by the statements targeting Emmanuel Mac-
ron and the anxiety for a coup. He pointed out 
that the French newspaper Le Parisien wrote that 
the soldiers would publish a new statement. The 
news, which also covered the declaration publis-
hed in Valeurs Actuelles magazine on 21 April, 
included the statements of the editor-in-chief of 
the magazine. According to the news of Yeni Şa-
fak, the editor-in-chief of the magazine made a 
statement that soldiers wanted their identities to 
be kept secret.Fransa’daki darbe bildirileri İngiliz basınında da 

yer aldı. İngiliz yayın organı Financial Times, 
Fransa’daki darbe bildirilerinin Fransız toplu-
munda derin yarıklara neden olacağını yazdı. As-
kerlerin Fransa sanki iç savaşın eşiğindeymiş gibi 
bir algı yarattığından bahseden gazetede, bildiride 
“Fransa Tehlikede” ifadesinin yer aldığı belirtildi. 
1961’deki başarısız darbe girişiminin 60. yıldö-
nümünde bildirinin Valeurs Actuells dergisinde 
yeniden yayımlandığı ve Fransız seçmenlerinin 
yüzde 58’inin bildiriyi imzalayan askerleri destek-
lediği bilgileri de haberin içeriğinde yer aldı.

The coup declarations in France appeared in the 
British press. British media organ Financial Ti-
mes wrote that coup declarations in France would 
cause deep rifts in French society. The newspaper 
stated that the soldiers created the perception that 
France was on the brink of civil war and that the 
statement “France in Danger” was included in the 
statement. On the 60th anniversary of the failed 
coup attempt in 1961, the statement was republis-
hed in Valeurs Actuells magazine and 58 percent 
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Soğuk Savaş döneminde “Almanya’nın sesi” ola-
rak bilinen Deutsche Welle medya kuruluşu, as-
kerlerin yaptıkları iç savaş uyarısından sonra 
karşı karşıya kaldığı yaptırımları konu edindi. 
Askerlerin her birinin üst düzey bir askeri konsey 
huzuruna çıkacağı yazılan haberde, bildiriye imza 
atan askerlerin, ülkelerini yöneten kişinin tehlike-
leri ortadan kaldırmak için gerekli olan cesareti 
bulması gerektiği, bu kaosun bir iç savaşla sonla-
nacağı uyarısını yaptıkları belirtildi.

of French voters supported the soldiers who sig-
ned the declaration.
Deutsche Welle media organization, known as the 
“voice of Germany” during the Cold War period, 
focused on the sanctions that the soldiers faced 
after the warnings of the civil war they made. 
In the news, which was written that each of the 
soldiers will appear before a high-level military 
council, it was stated that the soldiers who signed 
the declaration warned that the person who ruled 
their country had to find the courage necessary to 
eliminate the dangers, and that this chaos would 
end with a civil war.

The successive coup declarations in France also 
found an echo in the Indian press. The report of 
The Indian Express spoke of the former generals’ 
anger at the civil war warning. The Indian Exp-
ress, reported that the soldiers who signed the let-
ter and still serving in the army will be punished, 
evaluated this incident as the reaction of the Fren-
ch government was harsh.
France 24, the media company of France, which 
was shaken by the coup declarations, addressed 
this situation by using the headline “French Ge-
nerals gathered reaction with the warning of civil 
war”. It was stated in the news that the former ge-
nerals warned that if action against certain groups 
is not taken, it will lead to civil war and thousands 
of deaths. It was also stated that the government 
strongly condemned this incident.
Looking at the history of France, it cannot be said 
that it is a country far from coups. The soldiers 
have always been effective in determining Fran-
ce’s policy, but the coup will not solve anything. 
As Mahatma Gandhi said, “The spirit of democ-
racy is not a mechanical thing to be adjusted by 
abolition of forms. It requires change of heart.”

Fransa’daki peş peşe gelen darbe bildirileri Hin-
distan basınında da yankı buldu. The Indian Exp-
ress’in haberinde eski generallerin iç savaş uyarı-
sına olan öfkeden söz edildi. Mektubu imzalayan 
ve hâlâ orduda görev alan askerlerin cezalandırı-
lacağına haberinde yer veren The Indian Express, 
bu olayı Fransız hükümetinin tepkisinin sert ol-
duğu şeklinde değerlendirdi.  
Darbe bildirileriyle sarsılan Fransa’nın medya 
kuruluşu France 24, “Fransız Generaller iç savaş 
uyarısıyla tepki topladı” başlığını kullanarak bu 
durumu ele aldı. Eski generallerin eğer birtakım 
gruplara karşı harekete geçilmezse iç savaşa ve 
binlerce ölüme yol açacağı uyarısı yaptıklarına 
haberde yer verildi. Ayrıca hükümetin bu olayı 
şiddetle kınadığı da belirtildi.
Fransa’nın tarihine bakıldığında darbelerden 
uzak bir ülke olduğu söylenemez. Askerler Fran-
sa’nın politikasını belirlemekte her zaman etkili 
olmuşlardır ancak darbe hiçbir şeyin çözümü ol-
mayacaktır. Mahatma Gandhi’nin de dediği gibi, 
“Demokrasinin ruhu, birtakım şeyleri ortadan 
kaldırarak elde edilebilecek bir şey değildir. De-
mokrasi, kalbin değişmesini gerektirir.”
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Filistin’de Seçimler Ertelendi
Elections Delayed in Palestine

Meryem Alpar

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin’de 
seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak 
2021’de imzalamıştı. Filistin’de en son yapılan de-
mokratik seçimler 2005 yılında devlet başkanlığı 
ve 2006 yılında ise milletvekili seçimleridir. 15 
yıl aradan sonra 22 Mayıs 2021 tarihinde yapıl-
masına karar verilen seçimler Mahmud Abbas’ın 
direktifleriyle ertelenmiştir. Bu yazımda seçimle-
rin ertelenme nedenini, seçmenlerin ve adayların 
tepkilerini çeşitli haber ajanslarından derlediğim 
haberler ile aktaracağım.

İlk olarak Anadolu Ajansı’nın haberine göre; 
Mahmud Abbas, seçimleri erteleme gerekçesi 
olarak İsrail devletinin işgal altındaki Doğu Ku-
düs’te seçim yapılmasına izin vermediğini ve bu 
durumun Filistinlilerin seçimlere güvence altında 
katılımını tehlikeye soktuğunu belirtmiştir. Filis-
tinlilerin ise bu karardan rahatsızlık duyduğu ve 
İsrail’e taviz verildiği görüşünde olduğu yazılmış-
tır.

İngiliz haber ajansı Reuters’ın haberinde ise mu-
halif Muhammed Dahlan’ın ertelenen seçimlere 
yönelik eleştirisine yer verilmiştir. Bunun dışında 
birçok Filistinli’nin, El Fetih hareketinin oylarını 
Hamas’a kaptırabileceği düşüncesinde olmasın-
dan dolayı seçimleri ertelediği görüşünde olduğu 
yazılmıştır.

Palestinian President Mahmoud Abbas signed the 
decree for holding elections in Palestine on Janu-
ary 15, 2021. The last democratic elections in Pa-
lestine were the presidential elections in 2005 and 
the parliamentary elections in 2006. After a 15-
year gap, the elections, which were decided to be 
held on 22 May 2021, were postponed by the di-
rectives of Mahmoud Abbas. In this article, I will 
mension the reason for the postponement of the 
elections, the reactions of the voters and candida-
tes with news that I have compiled from various 
news agencies.

Firstly, according to the news of Anadolu Agen-
cy; Mahmud Abbas stated that the Israeli state did 
not allow elections in occupied East Jerusalem as 
a reason for postponing the elections, which en-
dangers the secure Palestinian participation in the 
elections. On the other hand, it was written that 
the Palestinians were uncomfortable with this de-
cision and were of the opinion that Palestine had 
made concessions to Israel.

According to the news of the Israeli news agency 
Time of Israel; It has been written that Israel con-
siders it a violation of its own sovereignty in its ca-
pital. As the reason for this thought, in the news, 
Apart from this, it has been written that many Pa-
lestinians are of the opinion that they postponed 
the elections because they thought that the Fatah 
movement might lose their votes to Hamas.

İsrail haber ajansı Time of Israel’in haberine göre 
ise; İsrail, başkentindeki kendi egemenliğinin ih-
lali olduğunu düşündüğü yazılmıştır. Bu düşün-
cenin nedeni olarak da haberde,  İsrail’in Hamas’ı According to the Israeli news agency Time of Is-
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According to the report of the local Palestinian 
newspaper WAFA; It has been written that the Pa-
lestinian people have a special right in East Jeru-
salem, and in the occupied capital, the Palestinian 
people have the right to vote and stand as can-
didates in the upcoming elections. In addition, it 
was written that in the meetings

Filistin yerel gazetesi WAFA’nın haberine göre; 
Filistin halkının Doğu Kudüs’te özel hakka sahip 
olduğunu ve işgal altındaki başkentte Filistin hal-
kının yaklaşan seçimlerde oy kullanma ve aday 
olma hakkına sahip olduğu yazılmıştır. Ayrıca 
seçim adaylarıyla yapılan toplantılarda adayların 
işgal güçleri tarafından saldırıya uğradıkları ve 
herhangi bir faaliyetten men edildikleri, İsrail’in 
hala Kudüs’te seçimlerin yapılmasına izin verme-
meye kararlı olduğu yazılmıştır. 

Filistin yerel gazetesi WAFA’nın haberine göre; 
Filistin halkının Doğu Kudüs’te özel hakka sahip 
olduğunu ve işgal altındaki başkentte Filistin hal-
kının yaklaşan seçimlerde oy kullanma ve aday 

German news agency Deutchwelle reported that 
Hamas described the decision as a “coup.” In the 
West Bank city of Ramallah, protesters protested 
in response to the postponement of elections.

terör örgütü olarak gördüğü belirtilerek İsrail 
Savunma Bakanı Benny Gantz’ın  “Gazze’deki Fi-
listin halkını rehin alan terör örgütü Hamas ile 
çalışmayı kabul etmeyeceğiz” açıklamasına yer 
verilmiştir.

rael, Israel has strongly criticized the Palestinian 
Authority’s activity in Jerusalem, considering it a 
violation of Israeli sovereignty in its capital. Israel 
considers Hamas a terrorist organization, and Is-
raeli Defense Minister Benny Gantz said, “we will 
not agree to work with Hamas, a terrorist organi-
zation that takes the Palestinian people in Gaza 
hostage.”
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Son olarak Milliyet Gazetesi’nin haberinde ise; 
Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri’nin ertelenen se-
çimi diğer parti listeleri karşısında ilan edilen bir 
yenilgi olarak gördüklerini ve bu yenilginin İsrail 
bahane edilerek örtbas edilmeye çalışıldığı yoru-
muna yer verilmiştir. 

Ek olarak, Türkiye Dışişleri Bakanlığının “İsrail 
hükümetine, Filistin seçimlerinin bir an önce ger-
çekleştirilmesini teminen, 1995 Oslo Geçici An-
laşması’nın hükümlerine riayet ederek, söz konu-
su engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında 
bulunuyoruz” açıklamasına yer verilmiştir.
Bu yazıda, Filistin’deki ertelenen seçimlere ilişkin 
küresel bir bakış açısıyla bakmak için Türkiye, İs-
rail, Filistin, İngiliz ve Alman haber ajanslarının 
yayımlamış olduğu haberler derlenmiştir.

Sonuç olarak, Batı medyasında Mahmud Abbas 
muhaliflerinin fikirlerine daha çok yer verildi-
ği görülmektedir. İsrail ve Filistin medyası doğal 
olarak kendi bakış açılarından bu durumu değer-
lendirmiştir. Türkiye ise İsrail’e 1995 Oslo Geçici 
Anlaşması’nın hükümlerini hatırlatarak seçimle-
rin yapılması yönündeki fikirlerini belirtmiştir. 

olma hakkına sahip olduğu yazılmıştır. Ayrıca 
seçim adaylarıyla yapılan toplantılarda adayların 
işgal güçleri tarafından saldırıya uğradıkları ve 
herhangi bir faaliyetten men edildikleri, İsrail’in 
hala Kudüs’te seçimlerin yapılmasına izin ver-
memeye kararlı olduğu yazılmıştır. Alman haber 
ajansı DeutchWelle’nin haberinde ise; Hamas’ın 
bu kararı “darbe” olarak nitelendirdiği yorumu 
yazılmıştır. Batı Şeria’nın Ramallah kentinde se-
çimlerin ertelenmesine tepki gösterenlerin pro-
testo yaptığı yazılmıştır.

Finally, in the news of Milliyet Newspaper; Ha-
mas Spokesperson Sami Abu Zuhri commented 
that he saw the postponed election as a defeat dec-
lared against other party lists and that this defeat 
was tried to be covered up by using Israel as an 
excuse.

In addition, the Turkish Foreign Ministry said, 
“We call on the Israeli government to end its blo-
cking position in accordance with the provisions 
of the 1995 Oslo interim agreement, ensuring that 
Palestinian elections are held as soon as possible.”

In this article, news published by Turkish, Israe-
li, Palestinian, British and German news agencies 
have been compiled to look at the postponed ele-
ctions in Palestine from a global perspective.

As a result, it is seen that the ideas of Mahmud 
Abbas’ opponents are given more space in the 
Western media. The Israeli and Palestinian media 
naturally evaluated this situation from their own 
perspectives. Turkey, on the other hand, remin-
ded Israel of the provisions of the 1995 Oslo In-
terim Agreement and expressed its ideas for hol-
ding elections.
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1984 romanı George Orwell tarafından yazılmış 
bir distopyadır. Kitabın ana karakteri Winston 
Smith, Büyük Birader ve hükümet hakkında ol-
dukça olumsuz düşüncelere sahip olan bir in-
sandır fakat bu düşüncelerinden korkar. Çünkü 
düşünce polisi hükümet karşıtı düşüncelere sa-
hip olanları buharlaştırmaktadır. Buharlaştırılan 
insanlar hiçbir zaman var olmamış gibi gösteril-
mektedirler. Bu yüzden düşüncelerini kimseyle 
paylaşamaz. Bir gün iş çıkışı ikinci sınıf insan-
ların yaşadığı bir mahalledeki antikacıdan güzel 
kaplı bir defter alır. İnsanları izleyen tele-ekranın 
göremeyeceği bir yere geçerek tüm olumsuz dü-
şüncelerini bu deftere aktarır. Okyanusya’da dört 
bakanlık vardır: Gerçek Bakanlığı, Sevgi Bakan-
lığı, Bolluk Bakanlığı ve Barış Bakanlığı. Wins-
ton Gerçek bakanlığında çalışmaktadır. Gerçek 
bakanlığındaki görevi geçmişi değiştirmektir. İki 
Dakika Nefret adlı zorunlu bir etkinliğe katılır ve 
orada Julia’yı görür. Julia’dan hoşlanmaktadır fa-
kat onun düşünce polisi olduğunu düşünmekte-
dir. Çok geçmeden böyle bir şey olmadığını anlar. 
Julia’yla aralarında bir aşk başlar. Proterlerin yaşa-
dığı mahallede bulunan antikacının üst katındaki 
odayı kiralayıp orada buluşmaya başlarlar. Wins-
ton’ın ilgisini çeken bir diğer kişi de O’Brien’dır. 
O’Brien’ın da kendisi gibi karşıt düşüncelere sahip 
olduğunu hissetmektedir.

1984
George Orwell

Senanur Ayyıldız

The 1984 novel is a dystopia written by George 
Orwell. The main character of the book, Winston 
Smith, is a person who has very negative thoughts 
about Big Brother and the government, but he is 
afraid of these thoughts. Because the thought po-
lice evaporate those with anti-government views. 
Evaporated people are shown as if they never exis-
ted. That is why he cannot share his thoughts with 
anyone. One day, after work, he buys a beautifully 
covered notebook from an antique shop in a ne-
ighbourhood where second-class people live. He 
transmits all his negative thoughts to this note-
book by moving to a place where the tele-screen 
that watches people cannot see. There are four 
ministries in Oceania: the Ministry of Truth, the 
Ministry of Love, the Ministry of Abundance, and 
the Ministry of Peace. Winston works in the Mi-
nistry of Truth. His role in the ministry of truth is 
to change the past. He attends a mandatory event 
called Two Minutes Hate and sees Julia there. He 
likes Julia, but thinks that she is a thought cop. 
He soon realizes that there is no such thing. A 
love begins between him and Julia, and they rent 
the room upstairs of the antique shop in the ne-
ighbourhood where the proters live and begin to 
meet there. Another person of interest to Winston 
is O’Brien. He feels that O’Brien also has oppo-
sing thoughts like himself.

Book Rewiev
Kitap İncelemesi

Daha sonra O’Brien’ın da kendisi gibi suçlu oldu-
ğunu öğrenir. Bir gün O’Brien’la konuşabilmek 
için bir fırsatı olur ve Julia’yla beraber O’Brien’ın 

Later, he learns that O’Brien is also guilty like 
himself. One day they have an opportunity to talk 
to O’Brien, and they go to O’Brien’s house with 
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evine giderlerler.
Yaşadığı hayattan bunalan Winston artık bu haya-
ta isyan etmek istemektedir ve bu yüzden isyan-
cı bir örgüte katılmayı planlamaktadır. Kendisi 
gibi karşıt düşüncelere sahip olduğunu düşündü-
ğü O’Brien ona bir kitap ulaştırır. Bu kitap ülke 
düşmanı olduğu düşünülen Emmanuel Goldste-
in’ın kitabıdır. Winston Julia’yla birlikte kaldık-
ları odada bu kitabı Julia’ya da okur. Onlar kitap 
hakkında sohbet ederken odadaki çerçevenin ar-
kasından bir ses gelir ve yakalandıklarını anlarlar. 
Onlara bu odayı kiralayan antikacı, bir düşünce 
polisidir. Winston ve Julia ayrı ayrı hücrelere ko-
yulurlar. Winston orada uzun bir süre kalır. Daha 
sonra O’Brien Winston’ın bulunduğu hücreye ge-
lir ve Winston O’Brien’ın Büyük Birader destek-
çisi olduğunu anlar. Winston herkesin korktuğu 
101 numaralı odaya götürülür ve burada O’Brien 
tarafından işkenceye maruz kalıp düşünceleri de-
ğiştirilir. O’Brien onu fare dolu bir kafese hapset-
mekle tehdit ettiğinde Julia’ya ihanet eder. Çünkü 
Winston farelerden çok korkmaktadır. Tamamen 
her şeyi kabul etmiş olan Winston serbest bırakı-

Julia.
Winston, tired of his life, wants to rebel against 
this life and therefore plans to join a rebel organi-
zation. O’Brien, who thinks he has opposite thou-
ghts like himself, sends him a book. This book is 
the book of Emmanuel Goldstein, who is consi-
dered an enemy of the country. Winston also re-
ads this book to Julia in the room where she was 
staying with Julia. While they are chatting about 
the book, a noise comes from behind the frame in 
the room and they realize they have been caught. 
The antique dealer who rented this room to them 
is a thought cop. Winston and Julia are put in se-
parate cells. Winston stays there for a long time. 
Later, O’Brien comes to the cell where Winston 
stays, and Winston realizes that O’Brien is a sup-
porter of Big Brother. Winston is taken to room 
101 that everyone is afraid of, where he is tortured 
by O’Brien and his thoughts are changed. When 
O’Brien threatens to imprison him in a rat-filled 
cage, he betrays Julia because Winston is very af-
raid of rats. Winston, who has completely accep-
ted everything, is released. Winston now loves 
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lır. Winston artık Büyük Birader’i çok seviyordur.
Sınırları epeyce zorlanan Winston, değişimi kabul 
etmek zorunda kalmıştır ve manipüle edilmiştir. 
1984 romanında kötü bir dünya ve baskıcı sistem 
çok iyi bir şekilde ele alınmıştır. Orwell, yazdığı 
distopyadaki insanların fanatizminin zararlarını 
okuyucuya etkili bir şekilde anlatmıştır. 
Winston için artık 2+2=4 değildir, 2+2=5’tir.

Big Brother very much. Having been pushed to 
his limits, Winston had to accept change and was 
manipulated. In the 1984 novel, a bad world and 
oppressive system are handled very well. He effe-
ctively explained the harms of the fanaticism of 
people in dystopia. For Winston, it is no longer 
2+2=4, but 2+2=5.
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Meryem Alpar

Yumuşak güç kavramı kültür, siyasal idealler ve 
dış politika aracılığıyla, başka devletlerin ve kit-
lelerin tercihlerini zorlamadan, bu aktörleri iste-
nen davranışa doğru yönlendirmek ve ikna etmek 
için kullanılır. Yumuşak güç kavramı Uluslararası 
İlişkiler teorisyeni Joseph Nye tarafından litera-
türe kazandırılmıştır. Joseph Nye’a göre bir ülke 
hedef aktörün davranışlarını siyasi, ekonomik ve 
kültürel anlamda etki ederek değiştirebilir. Yani 
yumuşak güç ile hedeflenen aktörün etkileyen ak-
töre karşı bakış açısını ve yaklaşımını değiştirebil-
mek önemlidir. Yumuşak güç kaynakları ise; dış 
politika, siyasi değerler, kurum, kültür, işletme ve 
inovasyon, ve eğitimdir. Yumuşak gücün silahları 
ise inanç ve değerler, medya, yardımlar, diploma-
tik ilişkiler, kültür ve ekonomidir. Yani yumuşak 
güç ile bir ülkenin akademik, bilim ve kültür alan-
larında çekici olması ve geniş kitleler tarafından 
takip edilmesi sağlanmaktadır. Bir ülkenin veya 
kuruluşun tercihlerini şekillendirme, onlara faz-
la maddi menfaatler sağlamadan, tehditler (stick) 
veya ödemeler/teşvikler (havuç) olmaksızın çı-
karlarını destekleyen bir şekilde davranmalarını 
sağlama yani hedef aktörü zorlamadan ziyade ca-
zibe yoluyla hedeflere ulaşma yeteneğidir.

The concept of soft power is used to direct and 
persuade these actors towards the desired behavi-
or, without forcing the preferences of other states 
and masses, through culture, political ideals and 
foreign policy. The concept of soft power was int-
roduced to the literature by the International Re-
lations theorist Joseph Nye. According to Joseph 
Nye, a country can change the behavior of the tar-
get actor by influencing it politically, economical-
ly and culturally. In other words, it is important 
to change the point of view and approach of the 
targeted actor towards the influencing actor with 
soft power. Soft power sources are; foreign policy, 
political values, institution, culture, business and 
innovation, and education. The weapons of soft 
power are beliefs and values, media, aid, diploma-
tic relations, culture and economy. In other words, 
with soft power, it is ensured that a country is att-
ractive in academic, scientific and cultural fields 
and is followed by large masses. It is the ability of 
a country or organization to shape their preferen-
ces, to make them behave in a way that supports 
their interests without providing much material 
benefits, without threats (sticks) or payments/
incentives (carrots), that is, the ability to achieve 
goals through attraction rather than coercion of 
the target actor.

Soft Power
Yumuşak Güç

Kardaş, Ş., Balcı, A., & Tenekeci, N. (Eds.). (2013). Uluslararası ilişkilere giriş: tarih, teori, kavram ve konular. Küre Yayınları.
https://uliwiki.org/index.php?title=Yumu%C5%9Fak_G%C3%BC%C3%A7
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Gaye Gürbüz

3 Mayıs 2021- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Ba-
kanı Mevlüt Çavuşoğlu, stratejik ortaklığın geliş-
tirilmesi ve ikili ilişkilerin ele alınması için  Lib-
ya’yı ziyaret etti.

4 Mayıs 2021- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Ba-
kanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili temaslarda bulun-
mak üzere  Slovenya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

4-5 Mayıs 2021- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgesel gelişmeleri 
değerlendirmek üzere Bosna-Hersek’e bir ziyaret 
gerçekleştirdi.

5-6 Mayıs 2021- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki ülke arası ilişkileri 
ve bölgesel konuları görüşmek üzere Almanya’ya 
bir ziyaret gerçekleştirdi.

7 Mayıs 2021- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Ba-
kanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı 
Riad Malki ile Ankara’da bir görüşme gerçekleş-
tirdi.

10-11 Mayıs 2021- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkileri ve Mes-
cid-i Aksa’daki güncel olayları görüşmek üzere 
Suudi Arabistan Krallığı’na bir ziyaret gerçekleş-
tirdi.

18 Mayıs 2021- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde (TBMM) Filistin konulu oturuma ka-
tıldı.

May 3, 2021- Foreign Minister of the Republic of 
Turkey Mevlüt Çavuşoğlu visited Libya to develop 
strategic partnership and bilateral relations.

May 4, 2021- Foreign Minister of the Republic of 
Turkey Mevlüt Çavuşoğlu made a visit to Slovenia 
to hold bilateral relations.

May 4-5, 2021- Foreign Minister of the Republic 
of Turkey Mevlüt Çavuşoğlu visited Bosnia and 
Herzegovina to evaluate regional developments.

May 5-6, 2021- Foreign Minister of the Republic 
of Turkey Mevlüt Çavuşoğlu visited Germany to 
discuss relations between the two countries and 
regional issues.

May 7, 2021- Foreign Minister of the Republic of 
Turkey Mevlüt Çavuşoğlu met with Palestine Fo-
reign Minister Riad Malki in Ankara.

May 10-11, 2021- Foreign Minister of the Repub-
lic of Turkey Mevlüt Çavuşoğlu made a visit to the 
Kingdom of Saudi Arabia to discuss bilateral rela-
tions and current events in Al-Aqsa Mosque.

May 18, 2021- Foreign Minister of the Republic 
of Turkey Mevlüt Çavuşoğlu attended the sessi-
on about Palestine in the Turkish Grand National 
Assembly. 

May 20, 2021- Foreign Minister of the Republic 
of Turkey Mevlüt Çavuşoğlu, attended United Na-
tions General Assembly meeting in New York to 
discuss recent events in Palestine. 

Turkish Foreign Policy
Türk Dış Politikası
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20 Mayıs 2021- Türkiye Cumhuriyeti Dışişle-
ri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin’de yaşanan 
gelişmelerin ele alınması amacıyla New York’ta 
düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu top-
lantısına katıldı.  

30-31 Mayıs 2021- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ikili ilişkileri görüşmek 
üzere Yunanistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

May 30-31, 2021- Foreign Minister of the Repub-
lic of Turkey Mevlüt Çavuşoğlu made a visit to 
Greece to discuss bilateral relations. 
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Election for President in Islamıc Republic of 
Iran, (June 18, 2021)

İran İslam Cumhuriyeti’nde Devlet Başkanlığı 
Seçimi, (18 Haziran 2021)

Election for President in Mongolia, (June 9, 
2021)

Moğolistan’da Devlet Başkanlığı seçimi, (9 Hazi-
ran 2021)

Galler İşçi Partisi, Galler Parlamentosu seçimle-
rinde Senedd’de iktidara geldi.

The Welsh Labor Party came to power in the 
Senedd in the Welsh Parliament elections.

Syrian President Bashar Assad was re-elected as 
the head of state by receiving the majority of the 
votes in the presidential elections held on May 
26.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 26 Mayıs’ta 
düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde ço-
ğunluğun oyunu alarak yeniden devlet başkanı 
seçildi.

Current Elections
Seçimler

Last Month’s Election Results
Geçtiğimiz Ayın Seçim Sonuçları
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Total number of cases: 172.989.188

Total number of recovered patients:156,612,147
Total number of deaths: 3.721.717
Top three countries with highest number of 
cases:

1. US (33.357.240)
2. India (28.809.339)
3. Brazil (16.907.425)

For updated information, please visit 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Toplam vaka sayısı: 172.989.188

Toplam iyileşen hasta sayısı: 156,612,147
Toplam ölüm sayısı: 3.721.717
En çok vaka sayısına sahip 3 ülke:

1. ABD  (33.357.240)
2. Hindistan (28.809.339)
3. Brezilya (16.907.425)

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

Covid-19
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