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Great Power Competition

Complex power balances and ever-changing 
alliances have brought the rivalry between 
America, China, and Russia, which we call great 
powers, to a point that we cannot imagine today.

After the Cold War period, with the world’s 
transition to a multipolar order, the rivalry 
between the great powers, which started to 
increase, has reached a different dimension 
with the extreme nationalism, which is very 
popular today and fed by the governments. 
 
Looking at the parties from an East-West per-
spective while examining the rivalry between 
the great powers will be useful in terms of un-
derstanding the power and alliance balances. 
Although the current parties appear as the 
USA (West) and Russia-China (East), India’s 
place in this game cannot be underestimated. 
 
Due to its border problems with China, In-
dia needs the support of the USA and the 
mediation of Russia. Although India tries to 
keep its relations with the USA and Russia in 
balance, it is not always possible to maintain 
a balance between the two rival countries. 
 

Büyük Güç Rekabeti

Karmaşık güç dengeleri ve sürekli olarak 
şekil değiştiren ittifaklar, büyük güç 
olarak adlandırdığımız Amerika, Çin ve 
Rusya arasındaki rekabeti bugün hay-
al edemeyeceğimiz bir noktaya getirmiştir.

Soğuk Savaş dönemi sonrası, dünyanın 
çok kutuplu düzene geçmesiyle birlikte, 
büyük güçler arasında artmaya başlayan re-
kabet, günümüzde bir hayli revaçta olan ve 
hükümetler tarafından beslenen aşırı milliyetçi-
lik akımıyla beraber farklı bir boyuta ulaşmıştır.

Büyük güçler arasındaki rekabeti incelerken 
taraflara Doğu-Batı perspektifinden bakmak, 
güç ve ittifak dengelerini anlamak açısından 
faydalı olacaktır. Mevcut taraflar, ABD (Batı) 
ve Rusya-Çin (Doğu) olarak görünse de 
Hindistan’ın da bu oyundaki yeri küçümsenemez.

Büyük güçler arasındaki rekabeti incelerken 
taraflara Doğu-Batı perspektifinden bakmak, 
güç ve ittifak dengelerini anlamak açısından 
faydalı olacaktır. Mevcut taraflar, ABD (Batı) 
ve Rusya-Çin (Doğu) olarak görünse de 
Hindistan’ın da bu oyundaki yeri küçümsenemez 

Refia Havva Bayır
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For example, India has a very important role 
in the US policy of balancing China. The 
United States is trying to strengthen its alli-
ances in the region to limit China’s influence 
in the region. Although India’s accession to 
the QUAD (a dialogue process among the US, 
Australia, India, and Japan) Group is a posi-
tive step in its relations with the USA, it was 
perceived differently by Russia and China. 
 
Russia is concerned that QUAD, which is a dia-
logue process, will turn into a NATO-like entity 
and turn it into an anti-Chinese front. The close 
cooperation between the West (the US) and In-
dia is seen as a concern for China and Russia. 
 
India, which has difficulty in determining its 
place in this power competition, is worried 
about the possibility of not realizing the idea of 
being the central power in the IndoPacific if it 
confronts the USA. On the other hand, the S-
400s purchased from Russia have put the US-In-
dia relations in an even more difficult situation. 
 
Although Russia and India have recently be-
come close within the framework of arms 
trade and nuclear cooperation, which are 
promising for both, this strategic closeness 
may not be long-term because Russia re-
frains from taking China against it completely. 
 
If we look at the relations between Russia and 
China in more detail, Russia and China, which 
we call the Eastern bloc, are fighting for a com-
mon purpose on different fronts, both econom-
ic and military, due to their common attitude 
towards the USA despite their disagreements. 
 

Örneğin, ABD’nin Çin’i dengeleme politikası 
çerçevesinde Hindistan’ın oldukça önemli bir 
rolü vardır. ABD, Çin’in bölgedeki etkinliğini 
sınırlamak için, bölgedeki ittifaklarını 
güçlendirmeye çalışmaktadır. Hindistan’ın 
QUAD (ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya 
arasındaki diyalog süreci) Grubu’na katılması 
ABD ile ilişkilerinde olumlu bir adım olsa da 
Rusya ve Çin cephesinde farklı algılanmıştır.

Rusya, henüz bir diyalog grubu olan QUAD’ın 
NATO benzeri bir oluşuma dönüşmesi ve 
Çin karşıtı bir cephe haline getirilmesinden 
endişe duymaktadır. Hindistan’ın Batı (ABD) 
ile daha yakın ve sıkı bir iş birliğine çekilm-
esi, Çin ve Rusya’yı endişelendirmektedir. 
 
Bu güç rekabetinde yerini belirlemekte zor-
lanan Hindistan ise ABD’yi karşısına alması 
durumunda Hint-Pasifikte merkez güç 
olma düşüncesinin gerçekleşmeme ihti-
malinden endişe duymaktadır. Öte yandan 
Rusya’dan alınan S-400’ler ABD-Hindistan 
ilişkilerini daha da zor bir duruma sokmuştur. 
 
Son zamanlarda Rusya ve Hindistan, her ikisi 
için de çıkar vadeden silah ticareti ve nükleer 
iş birlikleri çerçevesinde yakınlaşmış olsa 
da Rusya’nın Çin’i tam olarak karşısına al-
maktan imtina etmesi sebebiyle bu strate-
jik yakınlık çok uzun süreli olmayabilir. 
 
Eğer Rusya ve Çin ilişkilerine daha detaylı baka-
cak olursak, Doğu bloğu olarak adlandırdığımız 
Rusya ve Çin, yaşadıkları anlaşmazlıklara rağmen 
ABD karşısında takındıkları ortak tavır itibarıyla 
ekonomik ve askeri olmak üzere farklı cephel-
erde ortak bir amaç için mücadele vermektedirler. 
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Russia is creating an environment of mili-
tary turmoil within the EU by paving the 
way for the rising far-right movements in 
Europe. While China consolidates its posi-
tion in the region with the new economic 
alliances it has established with European 
countries, it poses a great threat to the eco-
nomic authority of the USA in the region. 
 
When we look at all these balances and allianc-
es, the struggle of the superpowers trying to 
consolidate their place in the world order will 
always be a strategy game in which the sides 
and alliances change. Even though this struggle 
between the USA, Russia and China, which we 
watch today, seems to be a power struggle with 
certain borders when examined from the per-
spective of the East-West, it seems that it will 
continue in many different ways in the future 
with the effect of the changing world order. 

Rusya Avrupa’da yükselen aşırı sağ hareketlerin 
önünü açarak AB içerisinde askeri bir karmaşa 
ortamı yaratmaktadır. Çin, Avrupa ülkeleriyle 
kurduğu yeni ekonomik ittifaklarla bölgedeki ye-
rini sağlamlaştırırken ABD’nin bölgedeki ekono-
mik otoritesi için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. 
 
Tüm bu dengeler ve ittifaklar çerçevesin-
den baktığımızda dünya düzeninde yerini 
sağlamlaştırmaya çalışan süper güçlerin mücade-
lesi her zaman tarafların ve ittifakların değiştiği 
bir strateji oyunu olacaktır. Bugün ABD-Rusya-
Çin arasında izlediğimiz bu mücadele, Doğu-Batı 
perspektifinden incelendiğinde sınırları belli bir 
güç mücadelesi olarak görünse de, değişen dünya 
düzeninin de etkisiyle gelecekte çok daha farklı 
şekillerde devam edecek gibi görünmektedir.

References:
https://kriterdergi.com/dis-politika/dunya-siyasetinde-buyuk-guc-rekabetinin-degisen-dogasi 
https://www.ankasam.org/hindistanin-cin-stratejisinde-rusya-faktoru/
https://kriterdergi.com/images/news/2021/07/03/tuncaykardas1_1.jpg 
https://m5dergi.com/one-cikan/analiz-cin-ile-rusya-afganistanda-karsi-karsiya-mi-gelecek/
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French Shade of Green in Europe
Avrupa’da Yeşilin Fransız Tonu

The energy problem in Europe is becoming a more 
serious issue with every passing year. Europe is 
largely dependent on Russia for gas and politi-
cal differences between the parties sometimes 
cause big fluctuations in gas prices and create the 
risk of an energy crisis. Europe’s dependence on 
Russian gas is a great bargaining chip for Russia. 
Naturally, Europe wants to be independent in the 
energy field, but there is a big obstacle that limits 
their area of mobility, the European Green Deal. 
 
The European Green Deal is the response of EU 
countries to climate change. The deal aims to 
turn Europe into a carbon-neutral entity by creat-
ing a safe, affordable, and renewable EU energy 
supply. Thus, the EU took action to minimize 
carbon-based, nonrenewable energy supplies 
such as coal, close nuclear reactors due to safety 
risks (especially Germany which plans to close 
all remaining plants by the end of 2022), and 
switch to renewable green energy sources such 
as wind and solar. Yet not every European coun-
try sees eye to eye with the EU. France, which 
generates 70% of its energy through nuclear en-
ergy, disagrees with the EU on nuclear energy 
being nongreen and unsafe and wants to include 
nuclear power in the green deal as an option. 
 
Admittedly, nuclear power has the best capac-
ity factor by far at 92.5%, second place, geother-
mal, doesn’t even come close with 74.3%. Ad-
ditionally, nuclear power plants produce much 
less waste than most of the other options. Also, 
nuclear plants don’t have excessive geographi-
cal requirements such as open windy fields, 
high sun exposure, or geothermal activity. 
 

Avrupa’daki enerji sorunu her geçen yıl daha 
ciddi bir hale geliyor. Avrupa gaz konusun-
da büyük ölçüde Rusya’ya bağımlıdır. Tara-
flar arasındaki siyasi farklılıklar bazen gaz 
fiyatlarında büyük dalgalanmalara neden olmak-
ta ve bir enerji krizi riskini ortaya koymaktadır. 
 
Avrupa’nın Rus doğalgazına bağımlılığı, Rusya 
için büyük bir pazarlık kozudur. Doğal olarak, 
Avrupa enerji alanında bağımsız olmak istiyor 
ancak önlerinde hareketlilik alanlarını sınırlayan 
büyük bir engel var, Avrupa Yeşil Mutabakatı. 
 
Avrupa Yeşil Mutabakatı, AB ülkelerinin iklim 
değişikliğine tepkisidir. Anlaşma, güvenli, uy-
gun fiyatlı ve yenilenebilir bir AB enerji arzı 
yaratarak Avrupa’yı karbon nötr bir topluluğa 
dönüştürmeyi hedefliyor. Böylece AB, kömür gibi 
karbon bazlı, yenilenemeyen enerji kaynaklarını 
en aza indirme, güvenlik riskleri nedeniyle 
nükleer reaktörleri kapatıp (özellikle 2022’nin 
sonuna kadar kalan tüm tesisleri kapatmayı plan-
layan Almanya) rüzgar ve güneş gibi yenilen-
ebilir yeşil enerji kaynaklarına geçme sürecini 
başlattı. Ancak, her Avrupa ülkesi AB ile aynı 
fikirde değil. Enerjisinin %70’ini nükleer enerji 
yoluyla üreten Fransa, nükleer enerjinin yeşil ve 
güvenli olmadığı konusunda AB ile aynı fikirde 
değil, bu yüzden nükleer enerjiyi bir seçenek 
olarak yeşil mutabakata dahil etmek istiyor. 
 
Kuşkusuz, %92.5 ile nükleer enerji en iyi kapa-
site faktörüne sahip, ikinci sıradaki jeotermal 
ise, %74.3 ile yakınına bile yaklaşamıyor. Ayrıca 
nükleer santraller diğer seçeneklerin çoğundan 
çok daha az atık üretiyor. Ayrıca, nükleer san-
trallerin açık rüzgarlı alanlar, yüksek oranda 

Talha Çağman
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The only real downsides the nuclear plants 
have are start-up prices and security risks, and 
France might have a solution for both, mini nu-
clear power plants. By creating multiple reac-
tors that power a big factory or a small city it 
is possible to reduce the risk of a disaster, as 
mini reactors alone don’t contain and produce 
much energy compared to standard plants. 
 
Secondly, as they will be produced in factories, 
enormous price factors of constructing the plant 
and maintaining them are eliminated. Yet, France 
is not only after having an independent energy 
source for itself, but it plans to create a market 
for mini reactors and eagerly calls for investors to 
invest in mini reactors. Another step of the plan 
is to sell mini reactors to countries that mainly 
use coal and other fossil fuels such as Poland. 
 
Overall, if France can take the lead and succeed 
with the mini reactors it can challenge the Rus-
sians and shake their monopoly in the European 
energy market. In addition, it seems that the EU is 
also changing its stance against nuclear power as 
the date for the most ambitious goal of the green 
deal is coming closer with every passing year. 
 

güneş ışığı veya jeotermal aktivite gibi coğrafi 
gereksinimleri yoktur. Nükleer santrallerin sa-
hip olduğu tek gerçek olumsuzluklar başlangıç 
fiyatları ve güvenlik riskleridir ve Fransa’nın her 
ikisi için de bir çözümü olabilir, mini nükleer 
santraller. Büyük bir fabrikaya veya küçük 
bir şehre güç sağlamak için birden fazla reak-
tör kullanarak, felaket riskini azaltmak müm-
kündür çünkü mini reaktörler tek başlarına 
standart tesislerden çok daha az enerji üretir. 
 
İkincisi, fabrikalarda üretilecekleri için, tesisin 
inşası ve bakım masrafları gibi muazzam fiyat 
faktörleri ortadan kalkacaktır. Bununla birlikte, 
Fransa’nın amacı sadece kendisi için bağımsız bir 
enerji kaynağına sahip olmak değil, aynı zamanda 
mini reaktörler için bir pazar yaratmak, bu yüzden 
hevesle yatırımcıları mini reaktörlere yatırım yap-
maya çağırıyor. Planın bir diğer adımı da mini 
reaktörleri Polonya gibi ağırlıklı olarak kömür 
ve diğer fosil yakıtları kullanan ülkelere satmak. 
 
Genel olarak, eğer Fransa mini reaktörlerle liderliği 
ele geçirip başarılı olursa, Ruslara meydan okuyarak 
Avrupa enerji pazarındaki tekellerini sarsabilir. 
Ayrıca yeşil anlaşmanın en iddialı hedefinin tarihi 
her geçen yıl daha da yaklaşırken, AB’nin nükleer 
enerjiye karşı tutumunu da değiştirdiği görülüyor. 
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That goal is to make the EU a carbon-neutral block 
by 2050 but it seems that to achieve this goal the 
EU had to make a compromise and accept natural 
gas and nuclear power as green energy sources. 
 
This debate can cause fractions in the EU and form 
2 groups, France led pro-nuclear group containing 
eastern European countries like Poland, Hungary, 
Bulgaria and Romania, and an anti-nuclear group 
led by Germany, Austria, Luxembourg, Portugal 
and Denmark which have shown their concerns 
about the safety of the nuclear power. Rising cli-
mate and energy problems might create the play-
field determining the balance of powers in post-
Merkel era Europe. Her government paved the 
way for a strong EU and it’s clear that France wants 
to have a more active role in the process while the 
new German government is trying to maintain its 
authority in the EU. The first clash happened dur-
ing the German foreign minister Annalena Bae-
rboc’s first day in office while she was travelling 
to Paris. Baerboc warned her French counterpart, 
saying they have a differing opinion about nucle-
ar power and emphasized that a strong EU needs 
strong Franco-German cooperation. If France can 
get the EU to accept nuclear power as a green en-
ergy source shift of power can be seen in Europe.

Bu hedef, AB’yi 2050 yılına kadar karbon nötr 
bir blok haline getirmektir. Ancak görülüyor 
ki AB bu hedefe ulaşmak için bir uzlaşma ya-
parak doğal gaz ve nükleer enerjiyi yeşil en-
erji kaynakları olarak kabul etmesi gerekmiştir. 
 
Bu tartışma fraksiyonlara neden olup AB’nin 
Polonya, Macaristan, Bulgaristan ve Roman-
ya gibi doğu Avrupa ülkelerini içeren Fransa 
liderliğindeki nükleer yanlısı grup ve Almanya, 
Avusturya, Lüksemburg, Portekiz ve Danimarka 
liderliğindeki nükleer enerjinin güvenliği konu-
sunda endişe gösteren nükleer karşıtı grup olmak 
üzere ikiye ayrılmasına neden olabilir. Yükselen 
iklim ve enerji sorunları Merkel sonrası dönem-
de Avrupa’da güçler dengesini belirleyen oyun 
alanını oluşturabilir. Merkel hükümeti, güçlü 
bir AB’nin önünü açtı ve yeni Alman hükümeti 
AB’deki otoritesini korumaya çalışırken Fransa’nın 
bu süreçte daha aktif bir rol almak istediği açık. 
İlk çatışma, Almanya dışişleri bakanı Annalena 
Baerboc’un görevinin ilk gününde Paris’e seyahat 
etmesiyle başladı. Baerboc, Fransız mevkidaşını 
nükleer enerji konusunda farklı görüşlere sahip 
olduklarını söyleyerek uyardı ve güçlü bir AB’nin 
güçlü bir Fransız-Alman işbirliğine ihtiyacı 
olduğunu vurguladı. Fransa, AB’nin nükleer en-
erjiyi yeşil enerji kaynağı olarak kabul etmesini 
sağlayabilirse, Avrupa’da güç değişimi görülebilir.

References:
https://euobserver.com/climate/153790
https://www.france24.com/en/france/20211013-france-unveilsnuclear-power-overhaul-with-eye-on-china
https://www.reuters.com/business/energy/macron-says-france-willbuild-more-nuclear-energy-reactors-2021-11-09/
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/macron-saysfrance-have-mini-nuclear-reactor-green-hydrogen-plants-
by-2030- 2021-10-12/
https://www.reuters.com/markets/europe/germany-welcomes-eugreen-energy-plan-gas-still-opposes-nuclear-2022-01-02/
https://fortune.com/2021/10/12/nuclear-power-insulates-franceenergy-crisis-macron-doubling-down-on-it-35-billion-moonshot/
https://www.nytimes.com/2022/01/02/business/europe-greeninvestments-nuclear-natural-gas.html 
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Future of Turkish-German 
Economic Cooperation

Türkiye-Almanya Ekonomik 
İşbirliğinin Geleceği

The Paris Agreement is an agreement signed by 
countries on 12 December 2015 to prevent the 
climate crisis and to limit the increase in global 
average surface temperature to 2 degrees, even to 
keep it below 1.5 degrees. Turkey signed the Paris 
Climate Agreement, which is an international cli-
mate agreement in which countries agree that they 
should act jointly, at the signing ceremony held in 
New York on April 22, 2016. Although the agree-
ment does not set a radical target within the scope 
of reducing greenhouse gas emissions, it is a dip-
lomatic success as it is the agreement with which 
most countries have agreed on the climate issue. 
 

Paris Anlaşması, 12 Aralık 2015 tarihinde ül-
kelerin iklim krizinin önüne geçmek ve küre-
sel ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı 2 derece 
ile sınırlandırmak, hatta 1,5 derecenin altında 
tutmak amacıyla imzaladıkları bir anlaşmadır. 
Ülkelerin ortak hareket etmeleri gerektiğini ka-
bul ettikleri uluslararası bir iklim anlaşması 
olan Paris İklim Anlaşması’nı, Türkiye, 22 Nisan 
2016 tarihinde New York’ta düzenlenen imza 
töreninde imzalamıştır. Anlaşma, her ne kadar 
sera gazı salınımının azaltılması kapsamında 
radikal bir hedef koymasa da iklim konusun-
da en fazla ülkenin uzlaştığı anlaşma olması 
nedeniyle diplomatik bir başarı niteliğindedir. 
 

Seher Tortop



11

Arel IR Monthly / January 2022

Among the countries that signed the agreement, 
Germany’s targets, climate restructuring plans and 
aiming to be net zero by 2045 reveal its difference 
from other countries that signed the agreement. 
Germany’s plans are not only domestic politics, 
but they also concern EU countries, countries 
which have signed the agreement, and countries 
which have economic relations with Germany. 
 
As a NATO member, Turkey is an important 
ally for Germany. The economic cooperation 
between Germany and Turkey has a volume 
that goes back to the past and increases expo-
nentially every year. Losing an ally like Ger-
many in the bilateral economic relationship 
will have negative consequences for Turkey. 
 
In Germany, a coalition government led by Olaf 
Scholz officially took office with Annalena Baer-
bock, a member of The Greens, appointed as the 
Minister of Foreign Affairs. In addition, Cem 
Özdemir, who is part of The Greens in the gov-
ernment, became the first minister of Turkish 
origin, is responsible for agricultural policies. 
 
The presence of one of the greens in the coali-
tion will lead to the entry of the green ideology 
into the government and the formation of new 
economic policies. For this reason, new respon-
sibilities fall on Turkey in bilateral relations. 
 
Recently, the “New Government in Germany and 
Turkey-EU Relations” section, one of the Epi-
demic and Society web conference series organ-
ized by the Istanbul Policy Center, was published. 
This part of the series draws conclusions about 
how Germany will implement its new policies and 
the future of the bilateral economic relationship. 
 

Anlaşmayı imzalayan ülkeler arasından 
Almanya’nın hedefleri, iklim yapılandırma 
planları ve 2045 yılında net sıfır olmayı 
amaçlaması ise anlaşmayı imzalayan diğer ülkel-
erden farkını ortaya koymaktadır. Almanya’nın 
planları yalnız ülke içi politikayı değil, aynı za-
manda AB ülkelerini, anlaşmayı imzalayan 
ülkeleri ve Almanya ile ekonomik ilişkileri 
olan ülkeleri de yakından ilgilendirmektedir. 
 
Türkiye NATO üyesi olarak, Almanya için önemli 
bir müttefik konumundadır. Almanya ile Türkiye 
ekonomik iş birliği, geçmişe dayanan ve her yıl kat-
lanarak artan bir hacme sahiptir. İkili ekonomik 
ilişkide, Almanya gibi bir müttefikin kaybedilme-
si, Türkiye açısından olumsuz sonuç doğuracaktır. 
 
Almanya’da, Dışişleri Bakanlığı’na Yeşiller 
partisinin üyesi olan Annalena Baerbock’un 
atandığı Olaf Scholz başbakanlığındaki koal-
isyon hükümeti resmen göreve başlamıştır. 
Ayrıca, hükümette Yeşiller’in bünyesinde bulu-
nan Cem Özdemir, ilk Türk kökenli bakan olarak 
tarım politikalarından sorumlu hale gelmiştir. 
 
Yeşillerden birinin koalisyonda bulunması, 
yeşil ideolojinin hükümete girmesine ve 
yeni ekonomi politikalarının oluşmasına yol 
açacaktır. Bu sebeple, ikili ilişkilerde Türkiye’nin 
üstüne yeni sorumluluklar düşmektedir. 
 
Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Politikalar 
Merkezi’nin düzenlemiş olduğu Salgın ve To-
plum web konferans serisinden biri olan, 
“Almanya’da Yeni Hükümet ve Türkiye-AB 
İlişkileri” bölümü yayımlanmıştır. Serinin bu 
bölümü, Almanya’nın yeni politikalarını ne 
şekilde uygulayacağı ve ikili ekonomik ilişkinin 
geleceği hakkında çıkarımlar yapmaktadır. 
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Konferansa göre, iklim ve çevre konularının 
ön planda olacağı yeni Alman hükümetinin, 
kömürden çıkış ve yenilenebilir enerjiye 
dönüşümüne Türkiye’nin uyum sağlaması du-
rumu ülkeler arası tedarik zincirinin devamı 
açısından önemlidir. Yeni Almanya hükümeti, 
yenilenebilir enerjiye dönüşü ve kömür 
kullanımının azaltılmasını hedeflemektedir. 
Bu yüzden Türkiye’nin bu hedeflere yönelik 
çalışmalara başlaması gerekmektedir. Özellikle 
ekonomik ticari potansiyeli açısından Alman-
ya, Türkiye için yadsınamaz bir boyuta sahiptir. 
 
Türkiye’nin Almanya ile olan mevcut ekonomik 
ilişkisinin değişmesi ve yenilenmesi gerekme-
ktedir. Özellikle karbon sıfır ticareti açısından 
Türkiye’nin yeni ekonomik reformlara ihtiyacı 
vardır. Türkiye sosyal politikalar merkezli bir 
ekonomik dönüşüm modeli ile Almanya’yla ekono-
mik ilişkisini sürdürebilir ve yeni reformlara ayak 
uydurabilir. Bu da Türkiye’nin ticaretinde yapacağı 
değişiklikler ve yeşil dönüşüm ile mümkün olabilir.

According to the conference, the adaptation of 
Turkey to the transition from coal to renewable 
energy by the new German government, where 
climate and environmental issues will be at the 
forefront, is important for the continuation of the 
inter-country supply chain. The new German gov-
ernment aims to return to renewable energy and 
reduce the use of coal. Therefore, Turkey needs to 
start working towards these goals. Especially in 
terms of its economic commercial potential, Ger-
many has an undeniable dimension for Turkey. 
 
Turkey’s current economic relationship with 
Germany needs to be changed and renewed. Es-
pecially in terms of carbon zero trade, Turkey 
needs new economic reforms. With an economic 
transformation model centered on social policies, 
Turkey can maintain its economic relationship 
with Germany and keep up with new reforms. 
This can be possible with the changes that Turkey 
will make in its trade and green transformation.

References:
https://tuerkei.diplo.de/tr-tr/themen/wirtschaft/-/1798704 
https://wwftr.awsassets.panda.org/downloads/10_soruda_paris_a nlamas_web.pdf 
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/ourinsights/net-zero-germany-chances-and-challenges-on-the-path-
toclimate-neutrality-by-2045 
https://www.youtube.com/watch?v=2mRcxrnivTc&t=5s 
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Big Old Fat World
Koca Yaşlı Şişko Dünya

Our 4.5 billion years old big fat world is rapidly 
showing the effects of global warming. We are 
starting to feel the effects of climate change more 
and more in our daily lives. Especially recently, 
mucilage, forest fires, floods and hurricanes in 
Turkey have already started to worry us about 
our environment. Besides our micro concerns, 
this situation has turned into a macro concern. 
 
First of all, anxiety is a psychological disorder 
that occurs with a feeling of worry or fear in 
any subject and situation. It becomes a disease 
with human survival instinct and future anxi-
ety. Just as our instinct to act responsibly and to 
protect nature, which is destroyed as a result of 
climate change, turns into ecoanxiety. Ecoanxi-
ety begins when we think that our chang-
ing world is now dangerous for us, and we are 
worried that we cannot do anything about it. 
Ecoanxiety arises as a response to this condition. 
 

4.5 milyar yıllık koca yaşlı şişko dünyamız küresel 
ısınmanın etkilerini hızla göstermektedir. İklim 
değişikliğinin etkilerini günlük yaşantımızda 
günbegün daha fazla hissetmeye başlamaktayız. 
Özellikle son zamanlarda Türkiye’de görülen 
müsilaj, orman yangınları, seller, kasırgalar bizi 
çevremizle ilgili endişelendirmeye başladı bile. 
Mikro endişelerimizin yanında bu durum makro 
bir endişeye dönüştü. 
 
Öncelikle, anksiyete herhangi bir konu ve durum-
da endişe veya korku duygusuyla ortaya çıkan 
psikolojik bir rahatsızlıktır. İnsanın hayatta kalma 
içgüdüsü ve gelecek kaygısı ile birleşince bir 
hastalık haline gelmektedir. Tıpkı iklim değişikliği 
sonucunda tahrip edilen doğaya karşı sorumlu 
davranmak ve doğayı korumak içgüdüsünün eko-
anksiyeteye dönüştüğü gibi.  Eko-anksiyete değişen 
dünyamızın bizim için artık tehlikeli olduğunu 
düşündüğümüz anda ve bunun için hiçbir şey ya-
pamama kaygısı içerisinde olduğumuzda başlar. 
 

Fatma İnal
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Ecoanxiety occurs as a response to this condition. 
 
According to a survey conducted ahead of the 
COP26 summit in Glasgow recently, climate 
change is thought to have more frightening con-
sequences for humanity than Covid-19, which 
has claimed nearly five million lives worldwide. 
 
Despite the commitments made at the COP26 
Climate Summit, it was also noted that the 
world could not come close to its goal of lim-
iting the global temperature increase. It was 
stated that the world is going towards an in-
crease of 2.4 degrees, far beyond the targeted 
1.5-degree increase in global temperatures. 
 
Economic problems, future anxiety, academ-
ic anxiety, and eco-anxiety seem to be the 
problems of Generation Z. Climate change 
also affects our decisions about the future. 
 

Eko-anksiyete bu duruma bir yanıt olarak ortaya 
çıkar. 
 
Geçtiğimiz günlerde Glasgow’da düzenle-
nen COP26 İklim Zirvesi öncesinde yapılan 
bir ankete göre iklim değişikliğinin, insanlık 
üzerinde dünya çapında yaklaşık beş mi-
lyon cana mal olan Covid-19’dan daha kor-
kutucu sonuçlara yol açtığı düşünülüyor. 
 
COP26 İklim Zirvesi’nde verilen taahhütlere 
karşın, Dünya’nın küresel sıcaklık artışını 
kısıtlama hedefine yaklaşamadığı da kaydedi-
ldi. Dünya’nın küresel sıcaklıklarda hede-
flenen 1,5 derecelik artışın çok ötesinde, 
2,4 derecelik artışa doğru gittiği belirtildi. 
 
Ekonomik sorunlar, gelecek kaygısı, akademik 
kaygının üstüne bir de eko kaygının, Z kuşağının 
sorunu haline geldiği görülüyor.  İklim değişikliği 
gelecek ile ilgili kararlarımızda etkisini gösteriyor. 
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According to the global youth research survey, the 
future is scary, according to 75% of the 10 thou-
sand people aged 16-25 who participated in the re-
search conducted in the USA, England, Portugal, 
France, Finland, Nigeria, India, Brazil, Philippines 
and Australia think that their governments are not 
able to fight climate change, 83% say that human-
ity does not pay enough attention to the Earth, 
55% think they will have less opportunities than 
their parents, 39% are reluctant to have a child. 
 
It is a fact that global warming is the result of 
human activities. Returning to our own selves 
and adopting a sustainable lifestyle can be 
good for solving this problem. For example; us-
ing public transportation or cycling instead of 
driving, paying attention to the use of renew-
able products, participating in climate studies. 
 
Environmental problems that we are aware 
of should not be a disease for us, we should 
face them and be in strong solidarity.

Küresel gençlik araştırması anketine göre, ABD, 
İngiltere, Portekiz, Fransa, Finlandiya, Nijerya, 
Hindistan, Brezilya, Filipinler ve Avustralya’da 
yapılan araştırmaya 16-25 yaş arası katılan 10 
bin kişinin %75’ine göre gelecek korkutucu, 
%65’i hükümetlerinin iklim değişikliği ile mü-
cadele edemediğini düşünüyor, %83’ü insanlığın 
Dünya’ya gereken özeni göstermediğini söylüy-
or, %55’i ebeveynlerinden daha az olanakları 
olacağını düşünüyor, %39’unun çocuk sa-
hibi olmakta isteksiz olduğu belirtiliyor. 
 
Küresel ısınmanın insan faaliyetleri sonucunda 
oluştuğu da bir gerçektir. Kendi benliğimize dön-
mek ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimse-
mek bu sorunun çözümüne iyi gelebilir. Örneğin; 
araba kullanmak yerine toplu taşıma veya bisiklet 
kullanmak, yenilenebilir ürünlerin kullanımına 
özen göstermek iklim çalışmalarına katılmak. 
 
Farkında olduğumuz çevre sorunları bize 
hastalık olmamalı, bununla yüzleşmeli ve 
güçlü bir dayanışma içinde olunmalıdır.

References:
https://listelist.com/eko-anksiyete-nedir/  
https://www.google.com/amp/s/www.hurriyet.com.tr/amp/teknoloji/yazarlar/ergi-sener/iklim-krizine-yonelikkaygi-eko- 
anksiyete-41952493 
https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/yazarlar/ergisener/iklim-krizine-yonelik-kaygi-eko-anksiyete4195249 
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Entity or Minority?
Varlık mı Azınlık mı?

Varlık Vergisi, İkinci Dünya Savaşı sırasında 
Türkiye’nin izlediği iç politikalardan biri-
sidir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de 
de diğer tüm dünya ülkelerinde olduğu 
gibi ekonomik problemler yaşanmıştır. 
 
Birinci Dünya Savaşı sırasında alınan yaralar yeni 
yeni sarılmaya başlamıştı. Halk savaştan bıkmış 
ve yorgun düşmüştü. Bu gibi sebeplerle Türkiye, 
savaş boyunca İsmet İnönü’nün izlediği başarılı 
dış politika ile savaş dışı kalmayı başarmıştı. Fakat 
her an saldırıya hazır bir halde beklemek zorunda 
olduğu için seferberliğe gidildi, askerler yeniden 
orduya çağırıldı. Kırklareli’nin kuzeyinde Çakmak 
hattı kuruldu. Çalışan büyük bir kesim orduya 
çağırılınca, ekonomi tekrar durgunlaştı ve hem 
ordunun hem de halkın ihtiyaçlarını karşılamak 
için dönemin iki önemli kanunu, vergisi çıkarıldı. 
 
Bunlardan biri Milli Korunma Kanunu, diğeri 
ise Varlık Vergisi idi. Varlık Vergisi dönemin 
başbakanı Şükrü Saraçoğlu önderliğinde ortaya 
çıkarılmıştır. Varlık Vergisi’nin amacı, olağanüstü 
savaş koşullarının yarattığı ortamda haksız ka-
zanç elde eden kesimlerin yüksek kârlılığını verg-
ilendirmektir. Varlık Vergisi bir defaya mahsus ol-
mak üzere alınmıştır ve kişilerden alınacak miktarın 
belirlenmesi için bir komisyon kurulmuştur. 
 

The Varlık Vergisi is one of the domestic 
policies of Turkey during the Second World 
War. During the Second World War, eco-
nomic problems were experienced in Tur-
key, as in all other countries of the world.

The wounds received during the First World 
War were just beginning to heal. The people 
were weary and tired of the war. For such rea-
sons, Turkey managed to stay out of the war 
with the successful foreign policy followed by 
İsmet İnönü throughout the war. But since 
he had to wait ready for the attack at any mo-
ment, mobilization was made and the sol-
diers were called to the army again. Çakmak 
line was established in the north of Kırklareli. 
When a large part of the working people 
were called to the army, the economy be-
came stagnant again and two important laws 
of the period, the tax, were enacted to meet 
the needs of both the army and the people. 
 
One of them was the National Protection 
Law and the other was the Varlık Vergisi. The 
Varlık Vergisi was introduced under the lead-
ership of Şükrü Saraçoğlu, the prime minister 
of the time. The purpose of the Varlık Vergisi 
is to tax the high profitability of those who 
gain unfairly in an environment created by 
extraordinary war conditions. The Varlık Ver-
gisi has been collected for one time only and a 
commission has been established to determine 
the amount to be collected from individuals. 
 

Melek Akın
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Bu komisyon, kişilerin varlıkları ve gelirleri üz-
erinden bir hesaplama yaparak vergi yükünü 
belirlemiştir. Vergi tebliğ edildikten sonra 15 
gün içerisinde tahsil edilmez ise, vergi mükelle-
fi altındaki kişiler fiziksel yetkinliklerine göre 
maden ocaklarına çalışmaya yollanmıştır. 
 
Varlık Vergisi aslında belirli bir kitleyi hedef 
göstermese de dönemin koşullarında ticar-
et piyasası genellikle gayrimüslimlerin elinde 
olduğu için, yani varlıklı kişiler gayrimüslim-
lerden oluştuğu için azınlıkları çok etkilemiştir. 
Vergiyi ödeyemeyen gayrimüslim halk evlerini ve 
iş yerlerini satarak göç etmek zorunda kalmıştır. 
Bazıları ise çalışmaya yollanmıştır. Satılan bu yer-
leri genellikle Müslüman kişiler satın almışlardır. 
Bu durum uluslararası alanda çok fazla tepki 
çekmiştir. Bu vergilendirmenin Türkiye’nin 
millileştirme politikalarından biri olduğu ve ticar-
et ile ekonominin gayrimüslim azınlıktan Müslü-
man kesime geçirilmeye amaçlandığı söylenmiştir. 
 
Varlık Vergisi’nin temel amacı karaborsacılığı 
sonlandırmak olsa da, ellerindekileri sat-
maya çalışan gayrimüslim halk karabor-
saya yönelmiştir. Karaborsacılık bitirilm-
eye çalışılırken daha çok canlanmıştır. 
Türkiye’nin uluslararası alanda güvenilirliği 
sarsılmıştır. Yabancı yatırımcılar yatırımlarını 
çekmişlerdir ve yeni yatırımcılar da bu güven-
siz ortamdan uzak durmayı tercih etmişlerdir. 
 

This commission determined the tax burden 
by making a calculation on the assets and in-
comes of the individuals. If the tax is not col-
lected within 15 days after the notification, 
the taxpayers were sent to work in the mines 
according to their physical competencies. 
 
Although the Varlık Vergisi did not actually 
target a specific audience, it affected minori-
ties a lot, as the trade market was generally 
in the hands of non-Muslims, that is, wealthy 
people were non-Muslims. NonMuslim peo-
ple who could not pay the tax had to sell 
their homes and businesses and migrated. 
Some have been sent to work. These places 
were generally bought by Muslim people. 
 
This situation drew a lot of reaction in the 
international arena. This situation drew 
a lot of reactions in the international are-
na. It has been said that this taxation is 
one of Turkey’s nationalization policies 
and is aimed at passing trade and econo-
my from non-Muslim minority to Muslim. 
 
Although the main purpose of the Varlık Ver-
gisi is to end the black market, the nonMuslim 
people who try to sell their possessions have 
turned to the black market. While trying to end 
the black market, it has been revived more. It has 
shaken Turkey’s credibility in the international 
arena. Foreign investors have withdrawn their 
investments and new investors have preferred 
to stay away from this insecure environment. 
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Diğer ülkelerden birçok tepki alınmıştır ve 
bu ülkelerden bir tanesi de ABD olmuştur. 
Amerikan Büyükelçiliği üç adet protesto 
notası vermiştir. Bu sebepler ile Varlık Ver-
gisi çıkarıldıktan 16 ay sonra iptal edilmiştir. 
 
Varlık Vergisi maalesef amacını 
gerçekleştirememiştir. Ekonomideki 
millileşme hareketi başarılı olmuştur fakat 
adaletsiz vergilendirme sistemi çok tep-
ki çekmiştir. İnsanlar mağdur olmuşlar ve 
bir nevi göç etmek zorunda bırakılmışlardır. 
 
Varlık Vergisi, dönemin en çok tartışılan 
olaylarından bir tanesi olmuştur. Günümüzde de 
hala tartışılmaya devam etmektedir. Netflix platfor-
munda yayımlanan ‘Kulüp’ dizisi ile tekrar gündeme 
gelmiştir. Dizide, Yahudi bir ailenin Varlık Vergisi 
ile nasıl dağıldığının hikayesi de işlenmektedir. 
 
 

Many reactions were received from other 
countries and one of these countries was the 
USA. The American Embassy issued three pro-
test notes. For these reasons, the Varlık Vergisi 
was canceled 16 months after it was issued. 
 
Unfortunately, the Varlık Vergisi failed to 
achieve its purpose. The nationalization 
movement in the economy was success-
ful, but the unfair taxation system drew a 
lot of backlashes. People have been victims 
and have been forced to emigrate in a way. 
 
Varlık Vergisi has been one of the most dis-
cussed events of the period. It is still being dis-
cussed today. It has come to the fore again with 
the ‘Kulüp’ series broadcast on the Netflix plat-
form. The series also deals with the story of how a 
Jewish family is broken up by the Varlık Vergisi. 

References:
Akalın, C. (2014). Varlık Vergisi’ne Yabancı Tanıklar.
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The Victory of the Left in Chile
Şili’de Solun Zaferi

The 35-year-old leftist Gabriel Boric became 
the “youngest president” in the elections held 
on Sunday, December 19th. Boric, who beat his 
right-wing rival Jose Antonio Kast by 12 percent 
in the second round, caused excitement in the 
country. So what made this last election impor-
tant in Chile? In order to answer this question, 
it is necessary to date back the event to the past. 
 
The Cuban Revolution, which took place under 
the leadership of Che Guevera and Fidel Castro 
during the Cold War, started to blow the wind of 
socialism in Latin American countries. After the 
Cuban Revolution, the USA stepped up the pres-
sure for its policies in this region in order to avoid 
possible revolutions. Chile is one of the countries 
in this region. Salvador Allende became the first 
socialist president to be elected in the 1970 elec-
tions of the country. Allende, who was nominated 
from Unidad Popular, which was formed by the 
merger of different left parties, participated in 
the elections before the last election but did not 
win. Although he came from a bourgeois fam-
ily, he attracted attention because of the support 
he gave to the poor. This attention has caused 
mobility on the US front. As a result, the dicta-
torship period of Augusto Pinochet began with 
the coup attempt in 1973. The Pinochet period 
proceeded in a completely different way than 
the Allende period and changes in the economy 
have also affected Chile today. During the Pino-
chet era, economic policies were determined by 
the neoliberal ideas of the economic group at the 
University of Chicago called the “Chicago Boys”. 
 

Latin Amerika ülkelerinden biri olan Şili’de 19 
Aralık Pazar günü gerçekleşen seçimlerde ka-
zanan, 35 yaşında “en genç başkan” unvanıyla 
solcu Gabriel Boric oldu. İkinci turda raki-
bi sağcı Jose Antonio Kast’a yüzde 12’lik bir 
oy farkı elde eden Boric ülkede büyük bir 
coşkuya sebep oldu. Peki Şili’de bu son seçimi 
önemli kılan neydi? Bu sorunun cevabını ver-
ebilmek için tarihe bir göz atmak gerekmektedir. 
 
Soğuk Savaş döneminde Che Guevera ve Fidel 
Castro önderliğinde gerçekleşen Küba Devrimi, 
Latin Amerika ülkelerinde sosyalizm rüzgarı es-
tirmeye başlamıştır. Küba Devrimi’nden sonra 
olası devrimlerden kaçınmak için ABD kendi 
politikalarını bu bölgede yoğunlaştırmıştır. Şili 
de bu bölgedeki ülkelerdendir. Ülkede 1970 
yılındaki seçimlerde Salvador Allende, seçilmiş 
ilk sosyalist başkan olmuştur. Farklı sol partilerin 
birleşmesiyle oluşan Unidad Popular’dan çıkan 
Allende, son seçimden önce de seçimlere katılmış 
fakat kazanamamıştır. Kendisi burjuva bir aileden 
gelmesine rağmen yoksul kesime verdiği destek 
sayesinde ilgi görmüştür. Bu ilgi ABD cephe-
sinde hareketliliğe neden olmuştur. Bunun so-
nucu olarak 1973 yılında darbe girişimiyle Au-
gusto Pinochet’in diktatörlük dönemi başlamıştır. 
 
Pinochet dönemi, Allende döneminden tama-
men farklı bir şekilde ilerlemiştir. Ekonomideki 
değişimler günümüzdeki Şili’yi de etkilemiştir. Pi-
nochet döneminde ekonomi politikaları “Chicago 
Boys” denilen Chicago Üniversitesi’nde ekonomi 
grubunun neoliberal düşünceleriyle belirlenmiştir. 
 

Nedime Günaçtı
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Although it may seem better among Latin Ameri-
can countries from the end of Pinochet’s dictator-
ship in 1990 until 2019, the reality is that Chile is 
the country with the largest class distinction. Un-
der the presidency of Sebastian Pinera, the prob-
lems that became evident in areas such as health 
and education take the Chileans to the streets. 
Protests started in 2019, including Gabriel Boric, 
who had previously participated in student pro-
tests. The fire which first emerged with the rise 
in metro prices, spread and became the largest 
protest in Chilean history.Although Pinera took 
a step back, the protests reached devastating di-
mensions.The constitutional change remaining 
from the Pinochet period was also within the de-
mands. As a result of these protests, a referendum 
was held and the constitutional amendment was 
approved. The December 19, 2021 elections had 
the last word and Gabriel Boric was elected presi-
dent and overtaking the pro-Pinochet Antonio 
Kast. It can be said that the success of Boric, who 
is the youngest president of Chile, in the last elec-

Pinochet’in diktatörlüğünün 1990 yılında sona 
ermesinden sonra, 2019 yılına kadar Latin Ameri-
ka ülkeleri arasında daha iyi görünse de gerçek şu 
ki Şili alt sınıf ve üst sınıf uçurumunun en fazla 
olduğu ülkedir. Sebastian Pinera başkanlığında 
sağlık, eğitim gibi alanlarda belirginleşen sorun-
lar Şili halkını sokaklara dökmüştür. 2019 yılında 
aralarında daha önceden de öğrenci eylemlerine 
katılan Gabriel Boric’in de olduğu protestolar 
başlamıştır. İlk olarak metro fiyatlarına gelen zam 
ile ortaya çıkan ateş yayılarak Şili tarihinin en 
büyük protestosu haline gelmiştir. Pinera her ne 
kadar geri adım atsa da protestolar yıkıcı boyutlara 
ulaşmıştır.Pinochet döneminden kalan anayasada 
değişikliğe gidilmesi talepler arasında olmuştur. 
Bu protestolar sonucunda referanduma gidilmiştir 
ve anayasa değişikliği onaylanmıştır. 19 Aralık 
2021 seçimlerinde ise son nokta koyulmuştur 
ve Pinochet yanlısı Antonio Kast’ı geçen Gabriel 
Boric başkan seçilmiştir. Şili’nin en genç başkanı 
olan Boric’in son seçimdeki başarısı, 2019 yılında 
başlayan prostestolar sayesindedir denilebilir. 
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tion is in favor of the protests that started in 2019. 
Boric said that he would not rule the country 
within four walls, and emphasized that he would 
be active. After announcing the presidency, the 
country was surrounded by a festive atmosphere. 
 
He also attracted attention with its LGBT rights 
plan, besides raising salaries, changes in educa-
tion, and health promises. Gabriel Boric is going 
to take office on March 11, 2022. We will see how 
much he will put these promises into practice.

Ülkeyi dört duvar arasında yönetmeyeceğini 
söyleyen Boric’in, başkanlığı açıklandıktan 
sonra ülkeyi adeta festival havası sardı.

Vaatleri arasında maaşların yükseltilmesi, eğitim 
ve sağlık alanındaki değişikliklerinin yanı 
sıra LGBT hakları planı ile dikkat çekmiştir. 
11 Mart 2022’de göreve başlayacak olan Ga-
briel Boric’in bu vaatleri ne kadar uygu-
lamaya koyacağını hep birlikte göreceğiz.

References:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/epfad/issue/29946/323600 
https://medyascope.tv/2021/12/26/aydin-selcen-yazdi-adamkazandi/ 
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-59715941 
https://www.nytimes.com/2019/11/03/world/americas/chileprotests.html 
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IR+

Doğuş Sönmez

Is Ukraine a New Cuba?
Ukrayna, Yeni Küba Mı?

Galatasaray Üniversitesi

1962 Cuban Missile Crisis, one of the crises in 
the Cold War period, was a crucial crisis that di-
rectly confronted two super and nuclear powers. 
The magnitude of the crisis started a detente pe-
riod between these two states and appeased the 
tension. Comparing the 1962 crisis to the crisis 
between Russia and Ukraine, Russian Deputy 
Foreign Minister Sergei Ryabkov warned the par-
ties about the escalation of the crisis. Therefore, 
can the crisis between Russia and Ukraine really 
be compared to the Cuban Missile Crisis, which 
has the potential to have striking consequences? 
 
During the Cold War period, the international 
system was the scene of many less or more danger-
ous conflicts, especially between the United States 
of America (USA) and the Soviet Union. But the 
Cuban Missile Crisis that occurred between these 
two nuclear superpowers in 1962 was far more sig-
nificant as it could cause a nuclear war and wipe 
some states off the map. In other words, if Ken-
nedy and Khrushchev had challenged each other, 
this crisis could have had disastrous consequenc-
es for all of humanity. However, they preferred to 
reach an agreement and end this crisis peacefully. 
 

Soğuk Savaş dönemi krizlerinden bir tanesi 
olan 1962 Küba Füze Krizi, iki süper ve nükleer 
gücü doğrudan karşı karşıya getiren oldukça 
önemli bir krizdi. Krizin büyüklüğü, iki dev-
let arasında bir yumuşama dönemi başlatmış 
ve gerginlik ortamını yatıştırmıştı. 1962’deki 
krizi, Rusya-Ukrayna arasındaki krize benzeten 
Rus Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryab-
kov, krizin kızışması hususunda tarafları uyardı. 
Peki, gerçekten Rusya ve Ukrayna arasındaki 
kriz, çarpıcı sonuçlar yaratma potansiyeline sa-
hip Küba Füzeleri Krizi’ne benzetilebilir mi? 
 
Soğuk Savaş dönemi boyunca uluslararası sistem, 
özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve 
Sovyetler Birliği arasında birçok az tehlikeli ya 
da çok tehlikeli çatışmaya sahne olmuştur. Ancak 
1962’de bu iki nükleer süper güç arasında meydana 
gelen Küba Füze Krizi, nükleer bir savaşa neden 
olabileceği ve bazı devletleri haritadan silebileceği 
için çok daha önemliydi. Başka bir deyişle, Ken-
nedy ve Khruschev birbirlerine meydan okusaydı, 
bu krizin tüm insanlık için feci sonuçları ola-
bilirdi. Ancak anlaşmaya varmayı ve bu krizi 
barışçıl bir şekilde sonlandırmayı tercih ettiler. 
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Rusya-Ukrayna arasındaki krizin, Soğuk Savaş 
döneminin neredeyse en kritik krizine benzetilm-
esinin herhangi bir rasyonalitesi bulunmamaktadır. 
Öncelikle Soğuş Savaş dönemi uluslararası sis-
temi, ideolojik kutuplaşmanın iki süper güç ek-
seninde yaşandığı iki kutuplu bir düzendedir. 
Günümüz uluslararası sisteminde, Soğuk Savaş 
dönemi benzeri bir ideolojik kutuplaşma nere-
deyse kalmamıştır ve sistem çok kutupludur. 
 
Sovyetler Birliği ve ABD’nin aksine, Rusya ve 
Ukrayna iki süper güç olmadığı gibi, aralarındaki 
kriz, nükleer bir kriz olmaktan oldukça uzaktır. 
Ukrayna, toprak bütünlüğünü korumak ve 
Batı’dan destek alarak Rusya’ya karşı elini yükselt-
mek isterken; Rusya ise hem jeopolitik hem irre-
dentist hem de etnik meseleleri sebebiyle Ukrayna 
siyasetine müdahil olmak istemektedir. Jeopolitik 
meseleler yeni-Avrasyacılık temelinde, irreden-
tist meseleler Sovyetler Birliği geçmişinde, etnik 
meseleler ise Ukrayna’daki Rus nüfus özelinde 
anlam bulabilir. Nitekim, Rus Devlet Başkanı 
Putin, bölgede bulunan Rus pasaportu taşıyan 
vatandaşlarını yalnız bırakmayacağını belirtmiştir. 
Başka bir deyişle mesele, iki sınır komşusunun 
birbiriyle mücadelesinden öteye gitmemektedir. 
Krizin, Küba Füze Krizi boyutuna biraz da olsa 
yaklaşması için Ukrayna’nın halihazırda NATO 
üyesi olması ve Rusya’nın da Stalin dönemi 
Sovyetler Birliği kapasitesine ve bu doğrultuda 
saldırgan amaçlara sahip olması gerekir. 
 

There is no rationality in comparing the cri-
sis between Russia and Ukraine to almost the 
most critical crisis of the Cold War period. 
First of all, the international system of the Cold 
War era is in a bipolar order where ideologi-
cal polarization is experienced in the axis of 
two superpowers. In today’s international sys-
tem, Cold War like ideological polarization 
is almost gone, and the system is multipolar. 
 
Unlike the Soviet Union and the USA, Russia and 
Ukraine are not two superpowers, and the crisis 
between them is far from a nuclear one. While 
Ukraine wants to protect its territorial integrity 
and raise its hand against Russia by getting sup-
port from the West; Russia, on the other hand, 
wants to be involved in Ukrainian politics due 
to its geopolitical, irredentist, and ethnic issues. 
Geopolitical issues can find meaning on the basis 
of neoEurasianism, irredentist issues in the past 
of the Soviet Union, and ethnic issues in the Rus-
sian population in Ukraine. As a matter of fact, 
Russian President Putin has stated that he will not 
leave his citizens with a Russian passport alone 
in the region. In other words, the issue does not 
go beyond the struggle of two border neighbors 
with each other. In order for the crisis to close the 
dimensions of the Cuban Missile Crisis, Ukraine 
would have to be a member of NATO and Russia 
would have to have the capacity of the Stalin-era 
Soviet Union and aggressive aims in this direction.
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Ukrayna, NATO üyesi değildir. Rusya’nın kapa-
sitesi Stalin dönemi Sovyetler Birliği’nin kapasi-
tesinin çok altındadır. Bütün bunlardan hareketle 
krizin NATORusya krizine evrilmesi pek müm-
kün gözükmemektedir. Bu sebeple Rus Dışişleri 
Bakanı Yardımcısı’nın benzetmesi irrasyoneldir. 
 
Peki irrasyonel olmasına rağmen bu benzetme 
neden yapılmıştır? Bu sorunun dört sac ayaklı 
cevabı olabilir. İlk olarak Rusya, hala büyük bir kri-
zin tarafı olacak kadar güçlüyüm imajı yaratıyor 
ve böylelikle prestijini artırarak dış politikadaki 
manevra alanını genişletiyor olabilir. İkinci olarak 
Rusya, ABD ile diyaloğu devam ettirebilmek için 
krizi bir araç olarak kullanıyor olabilir. Nitekim, 
7 Aralık’ta Biden ve Putin arasında bir video 
görüşmesi gerçekleşmiş ve Ocak 2022’de iki lid-
er Cenevre’de tekrar görüşmek için sözleşmişti. 
Üçüncü olarak Rusya, Ukrayna’ya hayati bir önem 
atfedip ileride yapacağı müdahaleyi önceden 
meşrulaştırma çabası ya da savunmacı realizm 
çerçevesinde, Ukrayna’nın taraf seçmesi duru-
munda bölgede bir domino etkisi yaratılacağı 
düşüncesi içerisinde olabilir. Dördüncü olarak 
ise yeni bir savaş ya da savaş ihtimali halkın 
dikkatini iç politikadaki problemlerden 
uzaklaştırıp Putin’in popülaritesini artırabilir. 
 
Sonuç itibariyle, Rus Dışişleri Bakanı Yardımcısı 
Ryabkov’un bu demeci, rasyonaliteden uzaktır. 
Küba Füze Krizi gibi iki ülkeyi nükleer savaşın 
eşiğine getirmiş bir kriz ile iki sınır komşusunun 
aralarındaki çatışma birbirinden tehlike seviyesi 
itibariyle farklıdır. Ancak bu demecin Rusya’nın 
pragmatik dış politikası çerçevesinde prestijini 
ve manevra alanını artıracağı kesinlikle açıktır. 

Ukraine is not a NATO member. Russia’s ca-
pacity is far below the capacity of the Stalin-era 
Soviet Union. Based on all these, it seems un-
likely that the crisis will evolve into a NATO-
Russia crisis. Therefore, the analogy of the Rus-
sian Deputy Foreign Minister is irrational. 
 
So why is this analogy made, although it is irra-
tional? There may be an answer to this question 
with four trivets. First of all, Russia may still be 
creating the image that I am strong enough to 
be a party to a major crisis, thus increasing its 
prestige and expanding room for maneuver of 
its foreign policy. Secondly, Russia may be us-
ing the crisis as a tool to continue the dialogue 
with the USA. As a matter of fact, a video call 
took place between Biden and Putin on De-
cember 7, and in January 2022, the two leaders 
agreed to meet again in Geneva. Thirdly, Russia 
may attach vital importance to Ukraine and try 
to legitimize its future intervention or within 
the framework of defensive realism, if Ukraine 
chooses a side, a domino effect will be created in 
the region. Fourth, the possibility of a new war 
or war may divert public attention from domestic 
policy problems and increase Putin’s popularity. 
 
As a result, this statement of Russian Deputy 
Foreign Minister Ryabkov is far from rational-
ity. A crisis like the Cuban Missile Crisis that 
brought the two countries to the brink of nu-
clear war and the conflict between two bor-
der neighbors are different from each other in 
terms of the level of danger. However, it is ab-
solutely clear that this statement will increase 
Russia’s prestige and room for maneuver within 
the framework of its pragmatic foreign policy. 

References:
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A Thousand Splendid Suns
Bin Muhteşem Güneş

Bin Muhteşem Güneş, 2007 yılında Khaled 
Hosseini tarafından yazılan romandır. Khaled 
Hosseini, Afganistan doğumlu ve Tacik asıllı 
bir yazardır. Ülkesinde baş gösteren savaşlar 
ve sorunlar nedeniyle Amerika’ya taşınmıştır. 
Fakat doğduğu topraklardan kopamamış ve 
Bin Muhteşem Güneş adlı romanında da ülkes-
inde yaşayan kadınların yaşadıkları zorlukları 
ve muameleyi gözler önüne sermiştir. 
 
Kitapta Meryem isimli genç kız annesi Nana 
ile şehirden uzak bir kulübede yaşamaktadır. 
Babası onları çok nadir ziyaret eder çünkü 
Meryem’in babasının başka çocukları ve 
eşleri de bulunmaktadır. Meryem bunu 
bilmez ve bir gün babasının yanına gitmek 
için evi terk eder. Babası ve diğer eşleri onu 
istemeyerek evine yollar. Meryem ise eve 
döndüğünde annesini bir ipte asılı bulur. 
 
Babası Meryem’i istemediği için uzak bir 
şehirde yaşayan, Meryem’den çokça büyük 
Raşit ile evlendirir. Meryem, bu evlilikten 
meydana gelen çocuğu düşürünce Raşit tür-
lü eziyetlere başlar. Yıllar bu şekilde geçer 
ve Afganistan’da o sıralar bir savaş başlar. 
Meryem’in karşı komşusu, genç bir kız 
olan Leyla ailesini kaybeder ve evsiz kalır. 
Meryem ise ona kucak açar ve evine alır. 
 

A Thousand Splendid Suns is a 2007 novel writ-
ten by Khaled Hosseini. Khaled Hosseini is a 
Tajik writer born in Afghanistan. He moved 
to America due to wars and problems in his 
country. However, he could not leave the land 
where he was born, and in his novel A Thou-
sand Splendid Suns, he revealed the difficulties 
and treatment of women living in his country. 
 
In the book, a young girl Meryem lives with 
her mother Nana in a cottage far from the 
city. Her father rarely visits them because 
Meryem’s father has other children and 
wives. Meryem doesn’t know this and one 
day she leaves the house to go to her father. 
Her father and other wives reluctantly send 
her home. When Meryem returns home, 
she finds her mother hanging on a rope. 
 
Because her father does not want Mery-
em, she marries Raşit, who lives in a far 
city and is much older than Meryem. When 
Meryem miscarries the child from this mar-
riage, Raşit begins to suffer. Years pass like 
this and a war begins in Afghanistan at that 
time. Meryem’s neighbor Leyla, a young 
girl, loses her family and becomes homeless. 
Meryem embraces her and takes her home. 
 

Melek Akın

Book Review
Kitap İncelemesi
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Raşit bu durumdan faydalanmaya çalışarak 
Leyla ile evlenmek ister. Leyla, Tarık isimli bir 
gence aşıktır ve bu evliliği kabul etmez. Raşit, 
Tarık’ın öldüğünü söyler ve o sırada Tarık’tan 
hamile olan Leyla bu teklifi kabul etmek zo-
runda kalır. Azize isimli bir kızı olur. Sonra da 
Raşit’ten Zalmay isimli bir oğlu olur. Mery-
em ve Leyla bu sürede anne kız gibi birbirl-
erini kollar ve birbirlerine destek olurlar. 
 
Leyla bir gün Tarık’ı görür ve aslında Tarık’ın 
yaşadığı, Raşit’in yalan söylediği ortaya 
çıkar. Leyla Tarık’ı eve alarak her şeyi anlatır. 
 
Raşit eve döndüğünde Zalmay annesinin 
eve bir erkek aldığını söyler ve Raşit Leyla’yı 
öldüresiye dövmeye başlar. Meryem daha 
fazla katlanamaz ve Raşit’i öldürür. Suçu 
üstlenerek Leyla ve Tarık’ın çocuklarla bir-
likte kaçmasını sağlar. Kendisi ise idam edilir. 
 
Bin Muhteşem Güneş kitabı o dönem 
Afganistan’ın özellikle sosyal yapısını çok 
iyi bir şekilde ele alır. Çok eşliliğe müsaade 
edilmesi, kadınların tek başına dışarı 
çıkamaması, küçük yaşta kızların kendiler-
inden büyük yaştaki adamlarla evlendirilm-
esi ve ömürleri boyunca eve hapsedilmesi gibi 
konulara değinir. Meryem ve Leyla’nın mü-
cadele dolu yaşamını dönemin koşulları ve 
savaşın zorlukları ile birlikte ele alan bu kitap 
Afganistan’daki tüm kadınların sesi olmuştur. 
 
“Bu kentin ne çatılarını ışıldatan ayları 
sayabilirsin, Ne de duvarlarının geri-
sine gizlenen bin muhteşem güneşi.” 

Raşit tries to take advantage of this situa-
tion and wants to marry with Leyla. Leyla is 
in love with a young man Tarık and does not 
accept this marriage. Raşit says that Tarık is 
dead and Leyla, who is pregnant with Tarık 
at that time, has to accept this offer. They 
have a daughter named Azize. Then she has 
a son named Zalmay from Raşit. Meryem 
and Leyla look after and support each other 
like mother and daughter during this time. 
 
Leyla sees Tarık one day and it turns out 
that Tarık is actually alive and Raşit is ly-
ing. Leyla takes Tarık home and tells eve-
rything. When Raşit returns home, Zalmay 
says that his mother has taken a man home 
and Raşit starts beating Leyla to death. Mery-
em can’t take it anymore and kills Raşit. She 
takes the blame and allows Leyla and Tarık 
to escape with the children. She is executed. 
 
The book A Thousand Splendid Suns deals with 
the social structure of Afghanistan at that time 
very well. It touches on issues such as allow-
ing polygamy, women not being able to go out 
alone, marrying young girls to older men, and 
being imprisoned at home for the rest of their 
lives. This book, which deals with the struggles 
of Meryem and Leyla along with the conditions 
of the period and the difficulties of the war, be-
came the voice of all women in Afghanistan. 
 
“One could not count the moons that 
shimmer on her roofs, or the thousand 
splendid suns that hide behind her wall.” 



27

Arel IR Monthly / January 2022

Kolektif güvenlik, sistemdeki her devle-
tin, birinin güvenliğinin herkesin güvenliği 
olduğunu kabul ettiği ve barışın tehdit ve 
ihlallerine koordineli bir şekilde yanıt ver-
meyi taahhüt ettiği yerel, bölgesel veya küre-
sel bir güvenlik yapısıdır. Bir bölgedeki veya 
uluslararası alandaki devletlerin tamamını 
kucaklamayı amaçladığı için, kolektif güven-
lik ittifak güvenliğinden veya kolektif sa-
vunma sistemlerinden daha kapsamlıdır. 
 
Kolektif güvenlik köklü bir kavram olsa da 
bunu gerçeğe dönüştürmenin zor olduğu 
kanıtlanmıştır. Etkili olabilmesi için bazı ger-
eksinimler vardır. Saldırıdan caydırmak ya da 
uluslararası hukukun ihlalini cezalandırmak 
için, devletlerin başka bir devleti savunmaya 
söz verdiği bir uygulamadır. Ayrıca, kolektif 
güvenliğin, bir savunma ittifakının diğerini 
tetiklediği bir savaş ilanı zincirini tetikleyerek 
geri tepebileceği ve muazzam bir savaşa neden 
olabileceği bilinmektedir. Bunun bir örneği I. 
Dünya Savaşı’dır. Yirminci yüzyılın başında, 
Avrupalı Büyük Güçler arasındaki ortaklıklar 
sonucunda iki güç bloğu ortaya çıktı. Her blok 
diğerinin caydırıcısı olarak hareket etti. Yine 
de ittifakların Avrupa’nın tüm büyük ülkelerini 
çatışmaya sürüklemesi ve benzeri görülmemiş 
miktarda zayiat vermesi nedeniyle, 8,5 mily-
on askeri personel öldü, tahminen 21 milyon 
kişi yaralandı ve kabaca 10 milyon sivil öldü. 
 

Collective security is a local, regional, or glob-
al security structure in which each state in the 
system recognizes that the security of one is 
the security of all, and pledges to a coordinated 
response to threats and breaches of the peace. 
In that, it aims to embrace the entirety of states 
within a region or internationally, collective 
security is more comprehensive than alliance 
security or collective defence systems. While 
collective security is a well-established con-
cept, putting it into reality has proven difficult. 
 
There are a few requirements that must be 
completed in order for it to work. It is the no-
tion or practice of states promising to defend 
one another in order to discourage attack or 
to pursue a transgressor if international law is 
violated. Also, it’s known that collective secu-
rity can backfire and create an enormous war 
by triggering a chain of war declarations as one 
defensive alliance triggers the other. An exam-
ple of this is the World War I. Two power blocs 
arose around the turn of the twentieth century 
as a result of partnerships between European 
Great Powers. Each bloc acted as the deter-
rent of the other. Yet, because of the alliances 
dragging all of Europe’s major countries into 
the conflict, causing an unprecedented num-
ber of casualties, with 8.5 million military 
personnel killed, an estimated 21 million in-
jured, and roughly 10 million civilians killed. 
 

Collective Security
Kolektif Güvenlik

Talha Çağman

IR Glossary
Terimler Sözlüğü
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NATO gibi 5. maddeyle kolektif bir güven-
lik ideolojisi izleyen modern ittifak-
lar da var. 5. Madde ilk kez 9/11 terörist 
saldırılarına ve daha sonra Suriye’deki 
savaşa bir cevap olarak uygulanmıştı. 

There are also modern alliances such as 
NATO that follow a collective security ideol-
ogy through Article 5. Which was applied for 
the first time as a response to the 9/11 ter-
rorist attacks and later in the war in Syria. 

References:
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_110496.htm 
International Security Published By: The MIT Press Vol. 20, No. 1 (Summer, 1995), pp. 52-61 (10 pages)
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December 1, 2021- President of the Republic of 
Turkey Recep Tayyip Erdoğan received Letsat-
si-Duba, the newly appointed Ambassador of 
the Republic of South Africa, on the occasion 
of the presentation of his letter of credence. 
 
December 2, 2021- Minister of Foreign Affairs 
of the Republic of Turkey Mevlüt Çavuşoğlu 
held talks with Austrian Foreign Minister 
Linhart, Turkic States Organization Secretary 
General Amreyev and Russian Foreign Min-
ister Lavrov at the margin of the OSCE Min-
isterial Council meeting held in Stockholm. 
 
December 3, 2021- President of the Republic of 
Turkey Recep Tayyip Erdogan had a telephone 
conversation with Russian President Putin. 
 
December 6, 2021- coronavirus vaccines 
donated by Turkey, Azerbaijan, Uzbeki-
stan, and Hungary under the Organization 
of Turkish States were sent to Burkino Faso 
and Togo by military cargo plane belong-
ing to the Ministry of National Defense. 
 
December 7, 2021- Minister of Environ-
ment, Urbanization and Climate Change 
Murat Kurum met with the Minister of En-
vironment of the Government of National 
Unity, İbrahim ElArabi Munir, in Antalya, 
on the margin of the 22nd Conference of the 
Parties on the Convention for the Protec-
tion of the Mediterranean Sea Environment 
and Coastal Zone (Barcelona Convention). 
 
December 8- 2021- Minister of Foreign 
Affairs of the Republic of Turkey Mev-
lüt Çavuşoğlu met with Gabriel, former 
Minister of Foreign Affairs of Germany. 
 

1 Aralık 2021- Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin yeni atan-
an Büyükelçisi Letsatsi-Duba’yı güven me-
ktubu takdimi münasebetiyle kabul etti. 
 
2 Aralık 2021- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Stokholm’de 
düzenlenen AGİT Bakanlar Konseyi 
toplantısı marjında, Avusturya Dışişleri 
Bakanı Linhart, Türk Devletleri Teşkilatı 
Genel Sekreteri Amreyev ve Rusya Dışişleri 
Bakanı Lavrov ile görüşmeler gerçekleştirdi. 
 
3 Aralık 2021- Türkiye Cumhuri-
yeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin 
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 
 
6 Aralık 2021- Türk Devletleri Teşkilatı 
bünyesinde, Türkiye, Azerbaycan, Öz-
bekistan ve Macaristan tarafından hibe 
edilen koronavirüs aşıları, Milli Savun-
ma Bakanlığı’na ait askeri kargo uçağıyla 
Burkino Faso’ya ve Togo’ya gönderildi. 
 
7 Aralık 2021- Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Bir-
lik Hükümeti Çevre Bakanı İbrahim ElAr-
abi Munir’le Antalya’da Akdeniz’in Deniz 
Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması 
Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesi) 22. 
Taraflar Konferansı marjında görüştü. 
 
8 Aralık 2021- Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman-
ya eski Dışişleri Bakanı Gabriel’le görüştü. 
 

Senanur Ayyıldız

Turkish Foreign Policy
Türk Dış Politikası



30

Arel IR Monthly / Ocak 2022

December 9- 2021- Minister of For-
eign Affairs of the Republic of Turkey 
Mevlüt Çavuşoğlu received Bodnar, the 
new Ambassador of Ukraine to Ankara. 
 
December 10, 2021- the first meeting of 
the 3+3 Regional Consultations was held 
in Moscow at the level of Deputy Minis-
ters of Foreign Affairs. Deputy Minister 
Ambassador Sedat Önal represented our 
country at the aforementioned meeting. 
 
December 12, 2021- Minister of Foreign Affairs 
of the Republic of Turkey Mevlüt Çavuşoğlu, 
visited our country to attend the ceremonies 
held on the occasion of the opening of the bust 
of Bangabandhu Sheikh Mucibur Rahman in 
Ankara, Çankaya and the naming of a park 
in Keçiören Municipality the “Bangaband-
hu Park”, Bangladesh Foreign Minister Dr. 
WHITE. Momen hosted a dinner in his honor. 
 
December 15, 2021- Deputy Minister Am-
bassador Sedat Önal received Ambas-
sador Feltman, the Special Representa-
tive of the USA to the Horn of Africa. 
 
December 16, 2021- Minister of Foreign Affairs 
of the Republic of Turkey Mevlüt Çavuşoğlu, 
met with Amreyev, SecretaryGeneral of the 
Organization of Turkic States, in Istanbul. 
 
December 17, 2021- Deputy Minister and 
Director for EU Affairs Ambassador Faruk 
Kaymakçı attended the 44th meeting of the 
Council of Foreign Ministers of the Black Sea 
Economic Cooperation Organization (BSEC). 
 

9 Aralık 2021- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın 
yeni Ankara Büyükelçisi Bodnar’ı kabul etti. 
 
10 Aralık 2021- 3+3 Bölgesel İstişareleri’nin 
ilk toplantısı Moskova’da Dışişleri Bakan 
Yardımcıları seviyesinde gerçekleştirildi. Ül-
kemizi anılan toplantıda Bakan Yardımcısı 
Büyükelçi Sayın Sedat Önal temsil etti. 
 
12 Aralık 2021- Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, An-
kara, Çankaya’da Bangabandhu Şeyh Muc-
ibur Rahman’ın büstünün açılışı ve Keçiören 
Belediyesi’nde bir parka “Bangabandhu 
Parkı” isminin verilmesi vesilesiyle düzen-
lenen törenlere katılmak üzere ülkemizi zi-
yaret eden Bangladeş Dışişleri Bakanı Dr. A.K. 
Momen onuruna bir akşam yemeği verdi. 
 
15 Aralık 2021- Bakan Yardımcısı Büyükelçi 
Sayın Sedat Önal, ABD’nin Afrika Boynuzu 
Özel Temsilcisi Büyükelçi Feltman’ı kabul etti. 
 
16 Aralık 2021- Türkiye Cumhuri-
yeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekre-
teri Amreyev ile İstanbul’da görüştü. 
 
17 Aralık 2021- Bakan Yardımcısı ve AB 
Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (KEİ) Dışişleri 
Bakanları Konseyi 44. toplantısına katıldı. 
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19 Aralık 2021-Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afganistan’daki 
insani kriz hakkında İslamabad’da düzen-
lenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 
Olağanüstü Toplantısı’na iştirak etti. Sayın 
Bakanımız, toplantı marjında Azerbaycan 
Dışişleri Bakanı Bayramov ile biraraya geldi. 
 
20 Aralık 2021- Bakan Yardımcısı ve AB 
Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Birleşik 
Krallık Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sir Bar-
ton ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdi. 
 
21 Aralık 2021- Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Almanya’nın yeni Şansölyesi Scholz ile 
bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 
 
22 Aralık 2021- Türkiye Cumhuri-
yeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Belarus Dışişleri Bakanı Makey ile 
bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 
 
23 Aralık 2021- Türkiye Cumhuri-
yeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Baer-
bock ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 
 
27-29 Aralık 2021- Arnavutluk Meclis Başkanı 
Nikolla, ülkemizi ziyareti kapsamında Tür-
kiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmiştir. 

December 19, 2021- Minister of Foreign 
Affairs of the Republic of Turkey Mevlüt 
Çavuşoğlu attended the Extraordinary Meet-
ing of the OIC Foreign Ministers Coun-
cil held in Islamabad on the humanitar-
ian crisis in Afghanistan. Minister Çavuşoğlu 
met with Azerbaijani Foreign Minister 
Bayramov at the margin of the meeting. 
 
December 20, 2021- Deputy Minister 
and Director for EU Affairs Ambassa-
dor Faruk Kaymakcı had an online meet-
ing with Sir Barton, Undersecretary of 
the British Ministry of Foreign Affairs. 
 
December 21, 2021- President of the Re-
public of Turkey Recep Tayyip Erdoğan 
had a telephone conversation with the 
new Chancellor of Germany, Scholz. 
 
December 22, 2021- Minister of Foreign Affairs 
of the Republic of Turkey Mevlüt Çavuşoğlu 
had a telephone conversation with the Min-
ister of Foreign Affairs of Belarus, Makey. 
 
December 23, 2021- Minister of Foreign Affairs 
of the Republic of Turkey Mevlüt Çavuşoğlu 
had a telephone conversation with Baerbock, 
the new Minister of Foreign Affairs of Germany. 
 
December 27-29, 2021- Albanian Parliament 
Speaker Nikola was received by President of 
the Republic of Turkey Recep Tayyip Erdoğan 
within the scope of his visit to our country. 
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December 1, 2021- The first case of the Omi-
cron variant has been identified in the US. 
 
December 7, 2021- 15 agreements were signed 
between Turkey and Qatar. 
 
December 8, 2021- Olaf Scholz formally sworn 
in as German chancellor. 
 
December 8, 2021- The Libyan State Supreme 
Council announced that it postponed the elec-
tions scheduled for 24 December to February 
2022. 
 
December 12, 2021- According to the joint 
declaration of the 8th Summit of the Turkic 
Council Heads of State, the name of the Co-
operation Council of Turkic Speaking States 
was changed to “The Organization of Turkic 
States”. 
 
December 13, 2021- The UN has decided to 
sanction the Wagner Group, a private merce-
nary company based in Russia. 
 
December 16, 2021- The 3rd TurkeyAfrica 
Partnership Summit was held. 
 
December 16, 2021- US Department of Com-
merce blacklists 37 organizations and compa-
nies from China, Georgia, Malaysia, Turkey. 
 
December 17, 2021- According to the 2020 
terrorism report from the USA, it has been re-
ported that the death rate due to terrorism has 
increased in the world. 
 

1 Aralık 2021- ABD’de ilk Omicron varyantının 
vakası tespit edildi. 
 
7 Aralık 2021- Türkiye ile Katar arasında 15 
anlaşma imzalandı. 
 
8 Aralık 2021- Olaf Scholz, Almanya Başbakanı 
olarak resmen yemin etti. 
 
8 Aralık 2021- Libya Devlet Yüksek Konseyi, 
24 Aralık’ta yapılması planlanan seçimleri 
Şubat 2022 tarihine ertelediğini bildirdi. 
 
12 Aralık, 2021- Türk Konseyi Devlet 
Başkanları 8. Zirvesi’nin ortak bildirisine 
göre Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi’nin adı “Türk Devletleri Teşkilatı” 
olarak değiştirildi. 
 
13 Aralık, 2021- BM, Rusya merkezli özel 
paralı asker şirketi Wagner Grubu’na yaptırım 
kararı aldı. 
 
16 Aralık 2021- 3. Türkiye-Afrika Ortaklık 
Zirvesi gerçekleştirildi. 
 
16 Aralık 2021-ABD Ticaret Bakanlığı Çin, 
Gürcistan, Malezya, Türkiye’den 37 kuruluş ve 
şirketi kara listeye aldı. 
 
17 Aralık 2021- ABD’den 2020 terörizm 
raporuna göre dünyada terör kaynaklı ölüm 
oranının arttığı bildirildi. 
 

Refia Havva Bayır

Inter Nations - December
Uluslar Arasında - Aralık
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December 18, 2021- UN adopts resolution af-
firming Palestinian sovereignty over natural 
resources. 
 
December 19, 2021- UK Brexit Minister Da-
vid Frost resigns. 
 
December 19, 2021- A missile attack took 
place in the Green Zone in Baghdad. 
 
December 20, 2021- Immigrant association 
filed a criminal complaint against France and 
England. 
 
December 21, 2021- Scientists stated that Ibiza 
and its surrounding islands will disappear by 
the end of the century. 
 
December 21, 2021- President of Ukraine 
Zelenskiy stated that they hope to sign a free 
trade agreement with Turkey at the beginning 
of 2022. 
 
December 22, 2021- The European Union 
stated that it will increase public support for 
“green projects”. 
 
December 22, 2021- Polish Prime Minister 
Morawiecki criticized the EU, which initiated 
legal proceedings against his country. 
 
December 23, 2021- Biden banned the import 
of goods produced in China’s Xinjiang Uyghur 
Autonomous Region. 
 
December 24, 2021- UN calls on Libya to cre-
ate “favorable conditions” for postponed elec-
tions. 
 
December 24, 2021- Britain builds naval base 
in the south of Ukraine. 
 

18 Aralık 2021- BM, Filistin’in doğal kaynakları 
üzerindeki egemenlik hakkını onaylayan 
kararı kabul etti. 
 
19 Aralık 2021- İngiltere’de Brexit Bakanı Da-
vid Frost istifa etti. 
 
19 Aralık 2021- Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füze 
saldırısı gerçekleşti. 
 
20 Aralık 2021- Göçmen derneği, Fransa ve 
İngiltere’ye suç duyurusunda bulundu. 
 
21 Aralık 2021- Bilim insanları İbiza ve çevres-
indeki turistik adaların yüzyılın sonuna kadar 
yok olacağını belirtti. 
 
21 Aralık 2021- Ukrayna Cumhurbaşkanı 
Zelenskiy, 2022’nin başında Türkiye’yle ser-
best ticaret anlaşması imzalayacaklarını 
umduklarını belirtti. 
 
22 Aralık 2021- Avrupa Birliği, “yeşil pro-
jelere” kamu desteğini artıracağını belirtti. 
 
22 Aralık 2021- Polonya Başbakanı Morawiecki 
ülkesi hakkında yasal süreç başlatan AB’yi 
eleştirdi. 
 
23 Aralık 2021- Biden, Çin’in Sincan Uygur 
Özerk Bölgesi’nde üretilen malların ithalatını 
yasakladı. 
 
24 Aralık 2021- BM, Libya’da ertelenen seçim-
ler için “uygun koşullar’”oluşturulması çağrısı 
yaptı. 
 
24 Aralık 2021- İngiltere, Ukrayna’nın 
güneyinde deniz üssü inşa ediyor. 
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26 Aralık 2021- Afganistan Ticaret Bakanı 
Azizi, Afganistan ve Kazakistan ortak ticaret 
odası kurmak için çalışıyor. 
 
27 Aralık 2021- Brezilya’daki sel felaketinde 
onlarca kent sular altında kaldı. 
 
28 Aralık 2021- Rus diplomat Polyanskiy’nin 
açıklamasına göre; Batı, Belarus’un BM 
Güvenlik Konseyi’ne girmesine izin vermeme 
kararı aldı. 
 
28 Aralık 2021- İsrail Hava Kuvvetleri, Lazkiye 
limanını vurdu, küçük çaplı hasar verdi. 
 
29 Aralık 2021- Rusya, SSCB döneminden 
sonra geliştirdiği ilk ağır tip uzay roketinin 3. 
denemesini gerçekleştirdi. 
 
31 Aralık 2021- ABD’nin Colorado eyaletinde 
yangınlar sebebiyle binlerce kişi tahliye edildi, 
yüzlerce ev yandı. 
 
31 Aralık 2021- Gazprom, Yamal-Avrupa boru 
hattı üzerinden gaz tedarikini durdurdu. 

December 26, 2021- Afghanistan Trade Minis-
ter Azizi working to establish a joint chamber 
of commerce Afghanistan and Kazakhstan. 
 
December 27, 2021- Dozens of cities were 
flooded in the flood disaster in Brazil. 
 
December 28, 2021- According to the state-
ment of Russian diplomat Polyanskiy; The 
West decided not to allow Belarus to enter the 
UN Security Council. 
 
December 28, 2021- Israeli Air Force struck 
Latakia port, inflicted minor damage 
 
December 29, 2021- Russia carried out the 
third test of the first heavy type space rocket 
developed after the USSR period. 
 
December 31, 2021- In the US state of Colo-
rado, thousands of people were evacuated due 
to fires, hundreds of houses were burned. 
 
December 31, 2021- Gazprom stops gas sup-
ply through Yamal-Europe pipeline.
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Sırp Cumhuriyeti, referandum, (16 Ocak 2022)

Referandum in Republic of Serbia,
(January 16, 2022)

Kostarika Cumhuriyeti’nde Başkanlık
seçimleri, (6 Şubat 2022)

Presidential elections in Republic of Costa 
Rica, (February 6, 2022)

Gambiya’daki başkanlık seçimler-
ini Adama Barrow, 457 bin 519 
oy alarak yüzde 53 ile kazandı.

Adama Barrow won the presiden-
tial election in The Gambia with 53% 
of the votes, receiving 457,519 votes.

Libya’daki başkanlık seçimleri ertelendi.

Presidential elections postponed in Libya.

Current Elections
Seçimler

Last Month’s Election Results
Geçtiğimiz Ayın Seçim Sonuçları
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Total number of cases: (298.040.180)
Total number of recovered patients: (256,973,504)
Total number of deaths: (5.467.613)

Top three countries with highest number of cases:
1. US (57.762.144)
2. India (35.109.286)
3. Brazil (22.328.252)

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

Toplam vaka sayısı: (298.040.180)
Toplam iyileşen hasta sayısı: ( 256,973,504)
Toplam ölüm sayısı: (5.467.613)

En çok vaka sayısına sahip 3 ülke:
1. ABD (57.762.144)
2. Hindistan (35.109.286)
3. Brezilya (22.328.252)

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

Covid-19
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