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George Floyd wanted to be arrested because 
of using adulterated money by the three po-
lice officers in 25 May 2020, at USA Minne-
sota. The police officer, Derek Chauvin, killed 
George Floyd by pressing his throat with knee 
during 8 minutes. Meantime, people who are 
at surroundings started to record the events. 
While they were recording the murder, people 
noticed that George Floyd couldn’t breathe. At 
the same time, he was saying that “I cannot 
breathe”. At the time of incident, no one did 
know upcoming against racism, and no one 
did know that these words of George Floyd 
would become as a motto for these protests.
 
After Floyd’s death, reactions of people were 
growing like snowball, and the protests began 
in the US in first place. Then, these protests 
started to get around the world. These protests 
were supported in many places, especially Eu-
ropean countries.

Derek Chauvin was arrested and appeared be-
fore a judge. Chauvin is charged with a third-
degree murder, and the surety for his crime 
was determined as $1 million.

25 Mayıs 2020 tarihinde ABD’nin Minnesota ey-
aletinde, sahte para kullandığı gerekçesi ile 3 po-
lis tarafından göz altına alınmak istenen George 
Floyd, polis memuru Derek Chauvin’in yaklaşık 
8 dakika boyunca boğazına dizleri ile bastırması 
sonucu ölmüştür. Siyahi Amerikalı Floyd bunları 
yaşarken, etraftaki insanlar olayı videoya çekm-
eye başlamıştır. Video esnasında insanlar George 
Floyd’un nefes alamadığını fark etmiştir. Aynı 
zamanda George Floyd da “Nefes alamıyorum” 
demiştir. O anlarda kimse yaklaşan protestoların 
ve George Floyd’un bu sözlerinin yaşananlara karşı 
bir tepki olarak sloganlaşacağını düşünmemiştir.

George Floyd’un ölümünden sonra tepkiler çığ 
gibi büyüyüp, önce Amerika genelinde protesto-
lar başlamıştır. Daha sonrasında ise ırkçılık karşıtı 
protestolar bütün dünyaya yayılmıştır. Bu protes-
tolar başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, birçok 
yerde desteklenmiştir.

Göz altına alınan polis memuru Derek Chauvin 
tutuklanmış, hâkim karşısına çıkmıştır. Chauvin 
üçüncü derece cinayet ile suçlanmaktadır ve kefa-
let bedeli ise 1 milyon dolar olarak belirlenmiştir.

Muhammed Ulanmış

The Murder of George Floyd
George Floyd Cinayeti
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Floyd için yapılan protestoların amacını aştığı, 
protestocuların birçok yerde yağma yapmaya, 
etrafa zarar vermeye başladığı iddia edilmek-
tedir. Bu noktada Amerikan Başkanı Donald 
Trump, ANTIFA adlı aşırı sol eğilimli örgütü 
suçlamaktadır. Hatta Trump ANTIFA’yı terör 
örgütü ilan edeceğini söylemiştir. Trump’ın bu 
tutumu, ABD’de yaşanan ırkçılığın boyutunu 
küçültme ya da cinayeti önemsiz gösterme çabası 
olarak değerlendirilmektedir.

Bütün bir insanlığın ölümcül bir virüsle mü-
cadele ettiği bu dönemde virüsün dil, din, ırk 
ayırmadığını net bir şekilde gördük. Ayrımcılık, 
insanlar tarafından üretilmiş yapay bir olgudur ve 
bu olguyu üretmek kadar yok etmek de insanların 
elindedir. Umarım insanlar artık her insanın 
değerli olduğunu hatırlar ve George Floyd bu 
uğurda hayatını kaybeden son insan olur.

It is claimed that the protests for Floyd have 
exceeded its purpose and the protesters have 
started looting and damaging the environ-
ment. At this point, USA president Donald 
Trump blames the ANTIFA which is extreme 
left winger organization. Trump even said he 
would declare ANTIFA a terrorist organiza-
tion. This attitude of Trump is considered as 
an endeavor to shrink the dimension of the 
racism in the US with this murder and to 
downplay it.

In this term that whole human being strug-
gles with the deadly virus, we see that the vi-
rus does not kill its victims according to their 
language, religion or race. Discrimination is a 
artificial phenomenon that was produced by 
people and it is in the hands of the same peo-
ple to destroy it as well as produce it. Hopeful-
ly, the people can remember that every human 
life is dignified and George Floyd becomes the 
last person that loses his life for this cause.

References:
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/06/what-is-antifa- trump-terrorist-designation
https://www.aljazeera.com/news/2020/06/george-floyd-buried- houston-live-updates-200609131614305.html
https://www.youtube.com/watch?v=TXa4fmyYCPk
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Theorized by the founder of the pragmatism, Brit-
ish law, moral, politics and social philosopher Jer-
emy Bentham, Panopticon prisons are designed 
to create a constant sense of surveillance over 
prisoners and thus force prisoners to monitor 
their own behavior. Architecturally, Panopticon 
is a building with octagonal partitions and a con-
trol tower in the middle. All cells are visible from 
the central control tower, but the central control 
tower is not visible from the cells.

The French philosopher, sociologist and anthro-
pologist Michel Foucault approached the concept 
of Panopticon with a wider perspective and in a 
more philosophical way, comparing it to the power 
and power system of the modern world. Explain-
ing the power and power holders’ control over the 
society through various tools with the Panopticon 
metaphor, Foucault resembles the power system 
to prison, power holders to guards and citizens to 
prisoners. Although I agree with the power sys-
tem and prison analogy, by approaching this idea 
with a critical perspective, I believe that a change 
should be made on the guards and prisoner para-
bles.
 
Every word that comes out of their mouth is re-
corded, their body language is examined in detail, 
their financial gains and spending are constant-
ly criticized, their privacy is constantly violated. 
They have to live their social lives in front of cam-
eras and microphones. Although they are so in 
sight that they receive death threats from other 
end of the world, they are so neglected that they 
attract bad criticism to their needs of traveling 
with guards. I think that the fact that the presi-
dents, politicians and other “power holders” are 
the real prisoners should not be ignored.

Faydacılık akımının kurucusu olan, İngiliz 
hukuk, ahlak, siyaset ve toplum felsefecisi Jeremy 
Bentham tarafından ortaya atılan Panoptikon 
hapishaneler, mahkumlar üzerinde sürekli bir 
gözetlenme hissiyatı yaratmak ve bu şekilde her 
an mahkumların kendi davranışlarını denetlem-
esini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Mimari 
açıdan Panoptikon, sekizgen biçiminde bölmel-
erden oluşan ve tam ortasında bir kontrol kulesi 
bulunduran bir binadır. Merkezi kontrol kulesin-
den bütün hücreler görünmekte, ama hücrelerden 
kule görünmemektedir.

Fransız filozof, sosyolog ve antropolog Michel 
Foucault, Panoptikon konseptine daha geniş bir 
bakış açısı ile yaklaşmış ve bu konsepti daha felsefi 
bir açıdan ele alıp çağdaş dünyanın iktidar ve güç 
sistemine benzetmede bulunmuştur. Güç ve ik-
tidar sahiplerinin çeşitli araçlarla toplum üzerinde 
kontrol sağlamalarını Panoptikon metaforuyla 
açıklayan Foucault, iktidar sistemini hapishan-
eye, güç sahiplerini gardiyanlara ve vatandaşları 
mahkumlara benzetmiştir. İktidar sistemi ve 
hapishane benzetmesine katılmakla birlikte bu 
düşünceye eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşarak, 
gardiyan ve mahkûm benzetmeleri üzerinde bir 
değişikliğe gidilmesi gerektiğine inanmaktayım.

Ağızlarından çıkan her söz kayıt altına alınan, be-
den dilleri detaylıca incelenen, maddi kazançları 
ve harcamaları sürekli bir eleştiriye maruz ka-
lan, özel hayatlarının gizliliği sürekli olarak ihlal 
edilen, sosyal hayatlarını kamera ve mikrofon-
lar önünde yaşamak zorunda kalan, dünyanın 
diğer bir ucundan ölüm tehditleri alabilecek 
kadar göz önünde olan ve korumalarla gezme 
ihtiyaçları kötü eleştirileri üstüne çekecek kadar 
göz ardı edilen devlet başkanları, siyasetçiler ve 

Sırrı Can Yücel

The Most Prestigious Prisoners
En Prestijli Mahkumlar
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diğer “güç sahiplerinin” asıl mahkumlar olduğu 
gerçeğinin görmezden gelinmemesi gerektiğini 
düşünmekteyim.

Günümüz sistemini 7.786 milyara yakın sayıda 
gardiyana ev sahipliği yapan, mahkumların akade-
mik çalışmalar, makaleler, belgeseller ve hatta ki-
taplar gibi yöntemlerle sürekli bir inceleme altında 
tutulduğu gerçekten korkunç bir hapishaneye 
benzetmek mümkündür. Bu sistem göz önünde 
bulundurulduğunda iktidar sahiplerini dünyanın 
en prestijli mahkumları, vatandaşları ise görevini 
gönüllü olarak yerine getiren acımasız gardiyan-
lar olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır.
Tüm bu fikirler ışığında, güç sahiplerinin üz-
erindeki baskının yanında, bir gözlem kules-
indeki birkaç kişi tarafından sürekli olarak izle-
nen mahkumların yaşayacağı baskının çok hafif 
kaldığını belirterek günümüz sisteminin tekrardan 
analiz edilmesi gerektiğini düşünmekteyim.

It is possible to resemble current political system 
to a truly terrible prison, which hosts close to 
7,786 billion guards and where prisoners are kept 
under constant scrutiny through methods such 
as academic studies, articles, documentaries and 
even books. Considering this system, it would not 
be wrong to define the rulers as the most pres-
tigious prisoners in the world and the citizens as 
brutal guards who voluntarily perform their du-
ties.
In the light of all these ideas, besides the pres-
sure on power holders, I think that the pressure 
of prisoners who are constantly monitored by a 
few people in an observation tower remains very 
light, and that the system of today should be ana-
lyzed again.

References:
https://ceotudent.com/en-ilginc-hapishane-projesi-panoptikon
https://epnext.com/panoptikon/
https://en.wikipedia.org/wiki/Panopticon
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Seher Tortop

Provocation from Armenia
Ermenistan’dan Provokasyon

Conflicts have caused wars that lasted for years 
and deaths of millions of people. There are certain 
crisis regions in the world that can evolve into hot 
conflicts in any time. These problems, which are 
defined as “frozen conflicts” in the international 
relations literature, have the feature of turning 
into an outbreak and a hot conflict in any time. 
One of the longest lasting frozen conflicts, Na-
gorno Karabakh has been a strategic region far 
from solution, caused by ethnic conflict and ter-
ritorial disputes for nearly 30 years.

Nagorno Karabakh is a de facto independent re-
gion in the borders of Azerbaijan. Ethnic conflicts 
began in the region in the early 1990s, and these 
conflicts had turned into wars between Armenia 
and Azerbaijan. In 1991, the Armenians in the re-
gion, which received the support of the Russians, 
declared their independence under the name of 
“Nagorno Karabakh Republic”, according to the 
public vote that Azerbaijanis had boycotted and 
only Armenians had voted. Recently, Armenia, 
which has occupied 20% of Azerbaijan for 28 

Çatışmalar, yıllarca süren savaşlara ve milyon-
larca insanın ölümüne sebep olmuştur. Dünyada 
her an sıcak çatışmalara dönüşebilecek belirli kriz 
bölgeleri mevcuttur. Uluslararası ilişkiler liter-
atüründe “donmuş çatışma” olarak tanımlanan bu 
sorunlar her an patlamaya ve sıcak bir çatışmaya 
dönüşme özelliğine sahiptir. En uzun süreli 
donmuş çatışmalardan biri olan Dağlık Karabağ 
da yaklaşık 30 yıldır etnik çatışma ve toprak 
anlaşmazlığından kaynaklanan, çözümden uzak 
olan stratejik bir bölge konumundadır.
 
Dağlık Karabağ, Azerbaycan sınırları içerisinde 
yer alan fiilen bağımsız bir bölgedir. 1990’ların 
başlarında bölgede etnik çatışmalar başlamıştır ve 
bu çatışmalar Ermenistan ile Azerbaycan arasında 
savaşa dönüşmüştür. 1991 yılında, Rusların 
desteğini alan Ermeniler, “Dağlık Karabağ 
Cumhuriyeti” adıyla Azerbaycanlıların boykot 
ettiği ve yalnızca Ermenilerin k a t ı l d ı ğ ı 
halkoylaması sonucuna göre bağımsızlığını 
ilan etmiştir. Geçtiğimiz günlerde, Azerbaycan 
topraklarının %20’sini 28 yıldır işgal etmiş olan 
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Ermenistan tarafından, uluslararası hukuka aykırı 
bir adım gerçekleştirilmiştir. Dağlık Karabağ 
bölgesinde yapılan sözde Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri ile yeniden gündeme gelen Dağlık 
Karabağ sorunu, bölgedeki barış ve kalkınmaya 
yönelik büyük tehdit oluşturmaktadır.

US News haberine göre, Dağlık Karabağ bölgesi, 
altı yıllık ayrılıkçı bir savaşın sona ermesinden 
bu yana Ermenistan tarafından desteklenen et-
nik Ermeni güçlerinin kontrolü altındadır.   AA    
raporuna    göre, Azerbaycan ile Ermenistan 
arasındaki silahlı çatışmaları sona erdirmek için 
1994’te imzalanan Bişkek Protokolü, geçen 26 
yılda kâğıt üzerinde kalmıştır. İmzalanan ateşkese 
rağmen ne bölgede barış sağlanabilmiş ne de ger-
ginlik sona ermiştir.

İstiklal’in haberine göre, Rusya, Fransa ve ABD’nin 
yürüttüğü AGİT Minsk Grubu birçok girişimde 
bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorunu-
nun çözümüne yönelik somut bir netice elde 
edilememiştir. Uluslararası kuruluşların da araya 
girdiği bu anlaşmazlık taraflar arasındaki 
şartların sağlanamamasından dolayı çözüleme-
mektedir.

Kapitalizmin mutlak zaferini ilan eden liberal 
söylemlerin aksine yirmi birinci yüzyıl barışa 
yelken açan bir yüzyıl olmamıştır. Araştırmalar 
dünyadaki savaşların sayısının son on yılda 
iki kattan fazla arttığını ortaya koymaktadır. 
Donmuş çatışmalar da dünyayı her geçen gün 
daha yaşanılmaz hale getirmektedir. Bu durum 
ise ülkelerde istikrarsızlık ve belirsizlik ortamı 
yaratmaktadır. Dağlık Karabağ sorununun nasıl 
çözümleneceği ise hala merak konusudur.

years, has taken a step against international law. 
The Nagorno-Karabakh problem, which came to 
the agenda again with the so-called presidential 
elections in the Nagorno- Karabakh region, poses 
a great threat to peace and development in the re-
gion.

According to the US News report, the Nagorno-
Karabakh region has been under the control of 
ethnic Armenian forces supported by Armenia 
since the end of a six-year separatist war. Accord-
ing to the AA Report, the Bishkek Protocol, signed 
in 1994 to end armed conflicts between Azerbai-
jan and Armenia, has only existed on paper in the 
past 26 years. Despite the signed ceasefire, neither 
peace has been achieved in the region nor the ten-
sion has ended.

According to the news of the İstiklal, although 
the OSCE Minsk Group, carried out by Russia, 
France and the USA, has made many attempts, no 
concrete result has been achieved for the solution 
of the Nagorno-Karabakh problem. This dispute, 
in which the international organizations inter-
vened, cannot be solved because of the conditions 
between the sides.
 
Unlike liberal rhetoric, which declared the abso-
lute victory of capitalism, the twenty-first century 
was not a century of sailing for peace. Research 
reveals that the number of wars in the world has 
more than doubled in the past decade. Frozen 
conflicts also make the world more uninhabitable. 
This situation creates an environment of instabil-
ity and uncertainty in the countries. How to solve 
the Nagorno- Karabakh problem is still a matter 
of curiosity.

References:
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/26-yildir-kagit-uzerinde-kalan- mutabakat-biskek-protokolu/1837950
https://www.usnews.com/news/world/articles/2020-03-31/disputed- nagorno-karabakh-region-holds-elections
https://www.usnews.com/news/world/articles/2020-03-31/disputed- nagorno-karabakh-region-holds-elections
https://www.istiklal.com.tr/haber/ermenistandan-yeni-provokasyon/538667
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Ayşenur Durmaz

Rohingya Refugees
Rohingya Mültecileri

Rohingya, nüfusunun büyük bir çoğunluğu Bud-
ist olan Myanmar’daki Müslüman azınlıklardır. 25 
Haziran 2017 tarihinde, Rohingya militanlarının 
polis noktalarına yaptığı bir saldırıdan son-
ra, Myanmar birlikleri binlerce Rohingyalı’yı 
öldürmüştür. BBC’ye göre 730’u 5 yaşından küçük 
çocuklar olmak üzere en az 6,700 Rohingya’lı 
öldürülmüştür ve 288 Rohingya köyü tah-
rip edilmiştir. BM araştırmacıları bölgede ci-
ddi soykırım faaliyetleri olabileceği konusunda 
uyarıda bulunmuştur. Şiddet başladıktan sonra 
binlerce Rohingyalı Myanmar’dan kaçmıştır. 
Mültecilerin çok büyük bir çoğunluğu Bangladeş’e 
kaçmıştır. 2018’de Myanmar ile bir anlaşmaya 
varılmıştı lakin Rohingya mültecileri Myanmar 
onlara vatandaşlık vermediği sürece geri dönmey-
eceklerini açıklamışlardır. Rohingya mültecileri 
vatandaşlık alsa bile köyleri yok edildiği için geri 
dönemeyebilirler.

Mültecilerin büyük bir çoğunluğu Bangladeş’e 
geldikten sonra Bangladeş daha fazla Roh-
ingya mültecisi almayacağını açıklamıştır. Bu 
nedenle de Rohingya tekneleri hiçbir limana 
yanaşamamaktadır. New York Times’a göre, 
Malezya, ulusal Covid-19 karantinası nedeniyle, 
Rohingya teknelerinin limana yanaşmasına izin 
vermemiştir. Yüzlerce Rohingya mültecisi teknel-
erde ölümcül sonuçlar ile karşılaşmıştır. Tayland 
ve Malezya muhafızları teknelere yiyecekler atmış 
ama onları mülteci olarak kabul etmemiştir.

Guardian’a göre, 7 Mayıs’ta yüzlerce Rohingya 
mültecisi, tekneleri haftalarca deniz üzerinde 
kaldıktan sonra Bangladeş’in ıssız bir adasına 
yanaşmıştır. Covid-19 önlemleri kapsamında 
Bangladeş, Rohingya mültecilerini bu adaya 
taşımış ve mülteci teknelerini kabul etmiştir.

The Rohingya are Muslim minorities in Myanmar, 
the majority of which are Buddhists. On 25 Au-
gust 2017, after an attack by Rohingya militants at 
police post, Myanmar troops killed thousands of 
Rohingya people. According to BBC, at least 6,700 
Rohingya people, including at least 730 children 
under the age of five were killed and at least 288 
Rohingya villages were destroyed. The UN inves-
tigators warned that there could be serious geno-
cidal actions. After the violence has started, thou-
sands of Rohingya have fled from the Myanmar. 
The vast majority of refugees fled to Bangladesh. 
In 2018, an agreement came to term with Myan-
mar but Rohingya refugees stated that they will 
not return to Myanmar unless they are given citi-
zenship. But even though the Rohingya people get 
citizenships, they could not be able to return their 
country since their villages are destroyed.

After the vast majority of refugees came to Bang-
ladesh, Bangladesh announced that they will no 
longer take Rohingya refugees. That is why Roh-
ingya boats could not dock anywhere. According 
to the New York Times, Malaysia refused to allow 
any of Rohingya boats to dock their ports due to 
their national Covid-19 lockdown. Hundreds of 
Rohingya refugees were faced with deadly con-
sequences in the boats. Guards of Thailand and 
Malaysia threw their boats some food but did not 
accept them as refugees.

According to the Guardian, on 7 May, hundreds 
of Rohingya refugees docked their boats to an 
uninhabited island of Bangladesh after being on 
the sea for weeks. Due to Covid-19 precautions, 
Bangladesh started to move Rohingya refugees to 
this island and accepted the Rohingya boats.
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Even though Rohingya refugees are not on the sea 
anymore, new dangers are waiting for them. Ac-
cording to Al Jazeera, the first coronavirus case 
in the Rohingya refugee camp was announced on 
May 14. Also, Reuters says that Rohingya refugee 
camps are in the danger because of the Cyclone 
Amphan.

Given all this information, it shows that refugee 
problems are not restricted with Syrian refugees. 
Mostly Syrian refugees are being talked about in 
the social media or news. The reason why world’s 
primary refuge crisis is Syrian refugees may be 
that Syrian refugee crisis directly affects Europe 
countries and EU but Rohingya refugee crisis 
does not. Refugee crises is one of the biggest prob-
lems of today and the future. But both the UN and 
EU being not so successful to protect refugees in 
both cases brought to mind the question of “ Are 
the UN’s and EU’s refugee policies sufficient for 
protecting refugees? “.

Rohingya mültecileri artık deniz üstünde ol-
masalar bile, yeni tehlikeler onları beklemektedir. 
Al Jazeera’ya göre, 14 Mayıs’ta Rohingya mülteci 
kampında ilk korona virüs vakası açıklanmıştır. 
Ayrıca Reuters, Rohingya mülteci kamplarının 
Amphan Tropikal Kasırgası nedeniyle tehlike 
altında olduğunu aktarmıştır.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, 
mülteci krizinin sadece Suriyeli mülteciler ile 
sınırlı kalmadığı görülmektedir. Sosyal medya ve 
haberlerde çoğunluk olarak Suriyeli mülteciler 
konuşulmaktadır. Belki de bunun nedeni, Ro-
hingya mülteci krizinin değil de Suriyeli mül-
teci krizinin Avrupa ülkelerini ve AB’yi direkt 
olarak etkilemesidir ve bu nedenle de Suriyeli 
mülteci krizi dünyanın birincil mülteci problemi 
haline gelmiştir. Mülteci krizleri günümüzün ve 
geleceğin en büyük problemlerinden biridir. Fakat 
BM ve AB’nin iki krizde de mültecileri koruma 
konusunda çok da başarılı olmayışı “BM’nin ve 
AB’nin mülteci politikası mültecileri korumada 
yeterli oluyor mu” sorusunu akıllara getirmekte-
dir.

References:
https://www-bbc- com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/news/amp/world-asia- 41566561?amp_js_v=a3&amp_
gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwAS A%3D#aoh=15915859877850&referrer=
https://amp-theguardian- com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.theguardian.com/world/2020/may/0 8/bangladesh-takes-rohingya-
refugees-to-de-facto-detention- island?amp_js_v=a3&amp_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3 D#aoh=15915861965746&ref
errer=https%3A%2F%2F www.google.com&amp_tf=%251%24s%20alan%C4%B1ndan&amp share=
https://mobile-reuters- com.cdn.ampproject.org/v/s/mobile.reuters.com/article/amp/idUSKB N22W0VF?amp_js_v=a3&amp_
gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwAS A%3D#aoh=15915861965746&referrer= https://www.reuters.com/article/us-asia-storm-roh-
ingya/bangladesh- moves-rohingya-to-island-shelters-as-huge-cyclone-nears- idUSKBN22W0VF
https://www.aljazeera.com/programmes/thestream/2020/05/coronavir
us-catastrophe-looming-rohingya-refugees-200521181046214.html
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Kaan Sabancı

Treaty on Open Skies
Açık Semalar Anlaşması

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik 
etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmalarını gö-
zlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif 
uçuşlarına izin veren Açık Semalar Antlaşması’nı 
imzalayan 34 ülke arasında yer almaktadırlar. 
Fakat ABD, Rusya’nın Açık Semalar Antlaşmasını 
(ASA) ihlal ettiğini ve bu nedenden dolayı 
ASA’dan çekileceğini bildirmiştir.

Takvim’e göre, ABD’nin ayrılma nedeni, Rusya’nın 
Avrupa’ya ulaşabilecek nükleer silahlar ürettiği 
iddia edilen bölge ve diğer önemli askeri bölgeler 
üzerindeki uçuşlara uzun süre izin vermeyerek, 
ASA’yı ihlal etmesi olarak belirtilmiştir. Pentagon 
ve Amerikan istihbarat belgelerinde ise Rusya’nın 
ABD toprakları üzerinde uçarak, siber saldırı he-
defi olabilecek alt yapıların haritalarını çıkardığı 
iddia edilmiştir.

Die Welt’e göre, ABD ASA’dan çıkma kararından 
dolayı kaybedecek ve Rusya için hiçbir şey 
değişmeyecektir. Die Welt’in haberinde, ASA’nın 
Amerikan ve Rus askerleri arasında iş birliği 
için eşsiz bir fırsat olduğu ve ülkeler arasındaki 
şeffaflığı ve karşılıklı güveni güçlendirdiği ifade 
edilirken feshinin Avrupa’nın güvenliği için fela-
kete dönüşebileceği uyarısı yapılmıştır.

Deutsche Welle’de ise, Rusya’nın en azından 
Avrupa’daki Amerikan üsleri üzerinde uçuş yap-
maya devam edebileceği için anlaşmada kalmayı 
tercih edebileceği dile getirilmiştir.

Russia and the USA are among the 34 countries 
that signed the Open Skies Treaty, which allowed    
disarmed reconnaissance flights by using transpar-
ency in military activities, observing arms control, 
and other agreements. However, the United States 
has reported that Russia has violated the Open Skies 
Treaty (OST) and will withdraw for this reason. 
 
According to the Takvim, the reason for the 
withdrawal of the USA has been stated as Rus-
sia has violated the OST by not allowing flights 
on the region and other important military re-
gions for a long time, which are allegedly pro-
ducing nuclear weapons that can reach Europe. 
In the Pentagon and American intelligence 
documents, it was claimed that Russia flew 
over the US territory and mapped the substruc-
ture that could be the target of a cyber-attack. 

According to the Die Welt the United States would 
lose due to the decision to withdraw the OST while 
nothing would change for Russia. While it was stated 
in the news of Die Welt that the OST was a unique 
opportunity for collaboration between American and 
Russian armies and strengthened transparency and 
mutual trust between countries, it was warned that its 
rescission could turn into a disaster for the European 
security.

According to the Deutsche Welle, Russia would 
choose to stay in the treaty because at least it would 
continue flying over American bases in Europe.
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ABD’nin ASA’dan ayrılması gerçekleşirse, ABD 
ve Rusya arasında yalnızca Stratejik Silahların 
Azaltılması Antlaşması (New Start) kalacak ve bu 
yaşanılan olaylardan sonra Trump’ın bu antlaşmayı 
da yenilemeyerek Rusya ve ABD arasındaki yapılan 
bütün antlaşmaları sonlandıracağı düşünülmektedir.

Analizlerime göre, ABD’deki bazı üst düzey görevli-
ler Trump’ı bu antlaşma konusunda desteklemektedir 
fakat bazıları da desteklememektedir. Bundan dolayı 
Trump’ın önümüzdeki başkanlık seçimleri için başı 
büyük bir dertte olabilir çünkü Trump’ı desteklemey-
enlerin sayısı oldukça fazlalaşmıştır. Bundan dolayı, 
Trump’ın kararları onun geleceği ve başkanlık seçim-
leri için çok önemlidir.

After the USA’s decision to withdraw the OST, there 
is one remaining treaty between Russia and the USA, 
and that is New START (Strategic Arms Reduction 
Treaty). After these events, Trump is not expected to 
renew this agreement and it is thought that all treaties 
between Russia and the USA will end.

According to my analysis, some high-level officers 
in the USA have supported Trump’s attitude on this 
treaty, but some high-level officers have not support-
ed Trump’s attitude on this treaty. Trump may be in 
big trouble in presidential elections, because the rate 
of citizens who do not support Trump is very high. 
Therefore, Trump’s decisions are crucial to his future 
and presidential elections.

References:
https://www.dw.com/tr/trumptan-açık-semalar-anlaşmasından- çekilme-kararı/a-53526864
https://sptnkne.ws/C4Zy https://www.takvim.com.tr/dunya/2020/05/21/son-dakika-abd- basinindan-bomba-iddia-trump-rusya-
ile-yapilan-acik-semalar- anlasmasindan-cekiliyor
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Gaye Gürbüz

Pandemic and Climate Change
Pandemi ve İklim Değişikliği

Dünya genelinde temel amaç, COVID-19 pan-
demi eğrisini indirmek hatta düzleştirmektir. Bu 
amaç doğrultusunda önlemler alınmaktadır ve 
devletler bu yöndeki çalışmalarına devam etme-
ktedir.

Karbon emisyonu eğrisinin indirilmesi, Paris 
Antlaşması’nın öngördüğü üzere 1,5-2 derec-
eye ulaşma hedefine yönelik bir iklim eylemi-
nin oluşturulması ve bu eylemle birlikte iklim 
değişikliğinin yaratacağı riskler eğrisinin de hızla 
indirilmesi gerekmektedir. UN News’in haberine 
göre, pandeminin etkisini azaltmak için alınan 
önlemler sonrası CO2 emisyonunda

%6 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir. Fakat Dün-
ya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri 
Profesör Petteri Taalas, %6 oranındaki bu düşüşü 
kısa vadeli iyi bir haber olarak nitelendirmiştir.

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) 2015- 
2019 raporuna göre, karbondioksit seviyeleri 
2015’ten 2019’a kadar önceki beş yıla göre daha 
yüksektir.

Worldwide, the main aim is decreasing or even 
straightening the COVID-19 pandemic curve. 
According to this aim, measures are taken, and 
states continue to work in this direction.

It is necessary to create climate action aimed at 
lowering the carbon emission curve and reach-
ing 1.5-2 degrees as stipulated by the Paris Treaty. 
With this action, risk curve caused by climate 
change should be lowered rapidly. According to 
the UN News, CO2 emissions decreased by 6% 
after the measures taken to reduce the effect of 
the pandemic. However, Professor Petteri Taal-
as, World Meteorological Organization (WMO) 
Secretary-General, described this 6% decline as a 
good short-term news.

According to WMO’S Global Climate 2015- 2019 
report, carbon-dioxide levels are 18 percent high-
er from 2015 to 2019 than the previous five years.
The gas remains in the atmosphere and oceans for 
centuries. This means that the world is commit-
ted to continued climate change regardless of any 
temporary fall.
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After the pandemic, air pollution rate has also 
decreased worldwide due to the sudden stop in 
economy and the interruption of the industrial 
facilities.

However, the temporary reduction in air pollu-
tion did not make a difference in terms of its im-
pact on climate change.

Despite the reduction in all air pollution and car-
bon emissions, the CO2 level in the atmosphere 
has been calculated as 416.67 which is the highest 
rate of the last 15 years.

According to all this data, the pandemic meas-
ures did not have a positive effect considering the 
air pollution and the climate crisis. However, the 
situation that the pandemic crisis is much heavier 
than expected shows that if we do not act in terms 
of climate crisis, the situation will be riskier than 
what we expect. In this sense, it is very crucial to 
continue the efforts to reduce the climate crisis 
and to decrease the carbon emission curve rap-
idly.

Gaz yüzyıllarca atmosferde ve okyanuslarda 
kalmaktadır. Bu, korona virüs salgını nedeni-
yle emisyonlarda herhangi bir geçici düşüşe 
bakılmaksızın dünyanın iklim değişikliğini 
sürdürmeye kararlı olduğu anlamına gelmektedir.

Pandemiden sonra, ekonominin durması ve 
endüstri tesislerinin çalışmalarına ara verilmesin-
den kaynaklı hava kirliliği oranı da dünya genel-
inde azalmıştır.

Fakat hava kirliliğindeki geçici azalma durumu 
iklim değişikliğine etkisi anlamında bir fark 
yaratmamıştır

Hava kirliliğindeki ve karbon emisyonlarındaki 
tüm azalmalara rağmen atmosferdeki CO2 düzeyi 
416,67 olarak hesaplanmıştır ve bu da son 15 yılın 
en yüksek oranıdır.

Tüm bu verilere göre, pandemi önlemleri, hava 
kirliliği ve iklim krizi üzerinden düşünüldüğünde 
olumlu anlamda bir etki yaratmamıştır. Fakat 
pandemi krizinde mevcutta görünenden çok 
daha ağır bir tablo ile karşılaşılması, iklim krizi 
ile ilişkilendirildiğinde eğer önlem alınmaz ise 
karşılaşacağımız durumun ne kadar tehlikeli 
olacağını göstermektedir. Bu anlamda, iklim 
krizini azaltmaya yönelik çalışmaların hızla de-
vam etmesi ve karbon emisyonu eğrisinin hızla 
düşürülmesi konusundaki çalışmalar oldukça 
önemlidir.

References:
https://news.un.org/en/story/2020/04/1062332
https://public.wmo.int/en
https://www.youtube.com/watch?v=BmLUaG1QY0c
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Samiye Yüksel

What’s Happening Between Syria and Russia?

Suriye ve Rusya Arasında 
Neler Oluyor?

RIA FAN ve Pravda haber kaynaklarından 
aldığımız bilgilere göre bir süredir Suriye ve 
Rusya arasında bir gerginlik mevcut. Gerginliğin 
sebebi Rusya’nın, Esad rejiminden dolayı artan 
memnuniyetsizliği olarak görünmektedir.

Geçtiğimiz ay Rus medya ajansları olan RIA FAN ve 
Pravda bir dizi makale yayımlamıştır. Yayımlanan 
makalelerin genel konusu Esad’ın karıştığı yolsu-
zluk haberleridir. Bu makaleler Rusya tarafından 
oldukça dikkat çekici bulunmuştur. Hatta bazı 
“sözde” iddialar doğrultusunda, eski Rus diplo-
matlar Esad’ın yerine başka bir cumhurbaşkanının 
gelmesinin zamanı olduğunu düşünmektedir. 
Tabii ki gelecek cumhurbaşkanının Rusya dostu 
olması şart.

Yayımlanan makalelerin üzerinden bir süre geç-
tikten sonra, yayıncı ajans yazılanların tamamını 
kaldırıp, internet adreslerinin siber saldırıya 
uğradığını söylemiştir. Fakat tüm bunlar olup 
biterken eski Rus diplomat Aleksandr Aksien-
ionok, Suriye hükümetini açık ve net bir dille 
eleştirmekten kaçınmamıştır. Kendisi de Esad’ı 
açıkça yolsuzlukla suçlamıştır.

Bir düşünce ve kültür kuruluşu olan Ortadoğu 
Enstitüsü’nden aldığımız bilgiye göre Suriye’nin 
rejim bölgelerinde bir kamuoyu anketi yapılmıştır. 
Bu anket Putin’in yakın arkadaşı ve Wagner 
Grubu’nun sahibi, Yevgeny Prigozhin ile bağlantılı 
bir kuruluş tarafından üstlenilmiştir. Ankete göre 
halk, Beşar Esad’ın yönetimde olmasını yüzde 

According to the information received from the 
news sources RIA FAN and Pravda, there has been 
a tension between Syria and Russia for a while. 
The reason for the tension seems to be Russia’s in-
creasing dissatisfaction due to the Assad regime.

Last month, Russian media agencies RIA FAN 
and Pravda published a series of articles. The gen-
eral subject of the published articles was the news 
about the corruption that Assad was involved in. 
These articles were found remarkable by Russia. 
Moreover, the former Russian diplomats think 
that it is time for another president to replace As-
sad in accordance with some “so-called” claims. 
Of course, the future president must be a friend 
of Russia.

After a while after the articles were published, the 
publisher agency removed all of the articles, and 
and said that agency’s site was attacked. However, 
while all this was happening, the former Russian 
diplomat Aleksandr Aksienionok did not avoid 
criticizing the Syria government with a clear lan-
guage. He also evidently accused Assad of corrup-
tion openly.

According to the information received from the 
Middle East Institute, a think tank and cultural 
center, a public survey was conducted in the re-
gime regions of Syria. This public survey was un-
dertaken by an association affiliated with Yevgeny 
Prigozhin, Putin’s close friend and owner of the 
Wagner Group. According to the survey, the pub-
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31 ile desteklemektedir. Geri kalanlar yolsuzluğu 
büyük bir suç olarak görmekte ve kabul edilemez 
yaşam masraflarını öne sürerek Esad’ı yönetimde 
istememektedir.

Esad ailesi uzun bir süredir yönetimi elinde 
tutmaktadır. Fakat kısa bir süre önce Esad’ın 
kuzeni ve Suriye’nin en zengin adamı olarak görül-
en Rami Makhlouf birkaç video yayımlamıştır. 
Yayımlanan videolarda Makhlouf ’un sahibi 
olduğu Süryani isimli şirkete yönelik yolsuzluk-
la mücadele soruşturması açıldığı söylenmek-
tedir. Makhlouf, kuzeni Esad’ın, varlıklarını ele 
geçirmek istediğini belirtmektedir. Bunlar olup 
biterken akıllarda bir tek soru var: “Rusya hala 
Esad’a ihtiyaç duyuyor mu”.
Tüm bu olanların sonucunda Rusya’nın 
Suriye’den öylece çekilmesi mümkün gözükme-
mektedir. Ortadoğu’da Rus askeri varlığı sadece 
Suriye’de bulunmaktadır. Rusya’nın Suriye’den 
vazgeçmesi, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz 
politikalarından vazgeçmesi demektir.

lic supports Bashar al-Assad by 31 percent. The 
rest see corruption as a major crime and do not 
want the Assad in government claiming unaccep-
table living costs.

The Assad family has been holding the adminis-
tration for a long time. However, Rami Makhlouf, 
who was recently seen as Assad’s cousin and the 
richest man in Syria, has published several videos. 
In these videos, it was said that an anti-corruption 
investigation was launched against the company 
named Süryani owned by Makhlouf. Makhlouf 
states that his cousin Assad wants to seize his 
assets. While these things are happening, there 
is only one question in mind: “Does Russia still 
need Assad?”

As a result, it seems impossible for Russia to sim-
ply withdraw from Syria. The Russian military 
presence in the Middle East exists only in Syria. 
Russia giving up on Syria means giving up its 
Middle East and Eastern Mediterranean policies.

References:
https://www.trtworld.com/magazine/the-russia-syria-alliance-is-no- longer-what-it-used-to-be-36007
https://www.mei.edu/publications/russia-signals-growing- dissatisfaction-syrias-assad-regime
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/rift-moscow-damascus- 200517173011730.html
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The Art of War
Savaş Sanatı

Sırrı Can Yücel

Book Review
Kitap İncelemesi

Ünlü Çinli komutan, filozof ve askeri bilge Sun 
Tzu tarafından, tam tarihi kesin olmamakla bir-
likte milattan önce 5. yüzyılda yazılmış, Türkçe’ye 
“Savaş Sanatı” adıyla çevrilmiş “The Art of 
War” dünyanın en ünlü strateji kitaplarından 
biridir. Wordsworth Classics of World Literature 
yayınlarına ait olan versiyonunu incelediğim bu 
kitap aslında adları “The Art of War” ve “The 
Book of Lord Shang” olmak üzere iki kitabın 
birleşiminden oluşmaktadır.

Pek çok ülkede Harp Akademileri’nde ders kitabı 
olarak okutulan bu kitap, sadece askeri alanda 
değil, siyaset, ekonomi ve ticaret gibi pek çok 
alanda da yol gösterici niteliğindedir. Yazıldığı 
günden bugüne kadar hala günlük hayatımızda 
uygulayabileceğimiz kuramlara yer verilen The 
Art of War, birçok iş adamının başucu kitabıdır.

Kitabın ilk bölümü, The Art of War, Sun Tzu’nin 
planlama, savaşın maliyeti, savaşta strateji, taktik, 
enerji, gücün kullanımı, savaşta manevra, taktik 
değiştirme, ordunun ilerlemesi, arazi faktörü, 
arazide dokuz konum, ateşle saldırı, casusluk ve 
istihbarat olmak üzere 13 başlık altında incelediği 
savaş teorilerine ve General Tao Hanzhang’ın bu 
teorileri 11 bölümde incelediği yorumlara yer 
verirken, kitabın ikinci bölümü, The Book of Lord 
Shang, 5 bölümden oluşmakta ve yöneticiler için 
öğütlere yer vermektedir.

“The  Art  of  War”, written by the famous Chi-
nese commander, philosopher,  a n d 
military strategist Sun Tzu in the 5th century BC, 
although its exact date is not certain, is one of the 
most famous strategy books in the world. This 
book, which I have reviewed the edition of the 
Wordsworth Classics of World Literature  
publications,  actually is  
a combination of two books, namely “The Art of 
War” and “The Book of Lord Shang”.

This book, which was taught as a course book in 
the War Academies in many countries, is a guide 
not only in the military field but also in many 
fields such as politics, economy, and trade. The 
Art of War, which includes theories that we can 
still apply in our daily lives since it has been writ-
ten, is the bedside book of many businessmen.

The first part of the book, The Art of War, Sun 
Tzu’s planning, cost of war, strategy in war, tac-
tics, energy, use of power, maneuvering in battle, 
changing tactics, army advancement, land factor, 
nine positions in the field, assault with fire, espio-
nage and intelligence as the theories of war, which 
he examined under 13 titles, and the comments 
that General Tao Hanzhang examined in 11 chap-
ters, the second part of the book, The Book of 
Lord Shang, consists of 5 chapters and provides 
advice for rulers.
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Devlet egemenliği, askeri güç ve anarşik 
uluslararası sistem kavramlarına dayanan Realizm 
teorisi ile bağdaştırılan The Art of War, kaçınılmaz 
olan savaşa dair bilgiler vermekle birlikte bu 
Uluslararası İlişkiler yaklaşımına açıklık getirme-
ktedir. Üzerinde derin incelemeler yapabileceğiniz 
bu kitabın akademik gelişiminize oldukça katkısı 
olacağına garanti vermekle birlikte, bu kitabı her 
seviyeden öğrencinin ve akademisyenin h e y e -
canla okuyup inceleyebileceğine inanıyorum.

Kitapta yazılan her kuramın sadece felsefi 
düşünceler olmadığını, hepsinin gerçek hay-
atta test edilip onaylanmış yöntemler olduğunu 
belirtmek isterim. Bu yüzden sadece akademik 
gelişim için değil, hayatınızın her anında size 
yardımcı olabilecek bilgece öğütleri içselleştirerek 
hayatınızdaki tüm mücadelelerden galip ayrılmak 
için de The Art of War kitabını
okumanızı tavsiye ederim.

The Art of War, which is associated with the 
theory of Realism based on the concepts of state 
sovereignty, military power, and anarchic interna-
tional systems, not only provides insight into the 
inevitable war, but also clarifies this International 
Relations approach. While I guarantee that this 
book, which you can examine deeply, will con-
tribute to your academic development, I believe 
that students and academics of all levels can read 
and study this book excitedly.

I would like to point out that not every theory writ-
ten in the book are just philosophical thoughts, 
they are all tested and approved methods in real 
life. Therefore, I recommend you to read The Art 
of War not only for academic development, but 
also for victory in all struggles in your life by in-
ternalizing these wise advices that can help you in 
every moment of your life.
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Democratic Socialist Republic of Sri Lanka elec-
tions postponed because of Covid- 19
Demokratik Sosyalist Sri Lanka seçimleri Ko-
rona virüs sebebi ile ertelendi. (20 June 2020-20 
Haziran 2020)

Current Elections
Seçimler

Serbia elections postponed because of Covid-19
Sırbistan seçimleri korona virüs sebebi ile 
ertelendi. (21 June 2020-21 Haziran 2020)

The Mongolian elections. Moğolistan seçimleri. 
(24 June 2020-24 Haziran 2020) 

Iceland elections for the President
İzlanda başkanlık seçimleri.
(27 June 2020-27 Haziran 2020)

Poland elections postponed because of Cov-
id-19. Polonya seçimleri korona virus sebebi ile 
ertelendi. (28 June,2020-28 Haziran 2020)

Russian Federation elections postponed because 
of Covid-19-Rusya seçimleri korona virüs se-
bebi ile ertelendi. (1 July 2020-1 Temmuz 2020)

Countries in 
the World

Yapılan değişiklik ile, bundan sonra “Dünyadaki 
Ülkeler” köşemizde mikro uluslar incelenecek-
tir. Mikro ulus, bağımsızlık iddiasında bulunan 
ancak hiçbir devlet veya uluslararası kuruluş 
tarafından tanınmayan yapılardır. Mikro uluslar; 
kurgusal ülkelerden veya kabileler, ekolojik köy-
ler gibi sosyal gruplardan, gerçek bir fiziki alan 
üzerinde resmî ve kalıcı bağımsızlık ilanı yönüyle 
ayrılmaktadır.
 
With the change we made, we will now focus on 
micro nations in our “Countries in the World” 
corner. Micro nations are structures that claim in-
dependence but are not recognized by any state or 
international organization. Micro nations differ 
from fictional countries or social groups such as 
tribes and ecological villages in the direction of an 
official and permanent declaration of independ-
ence on a real physical sphere.
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News from IR Department
Editörlüğünü Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 
bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Oktay BİNGÖL 
ile Dr. Öğr. Üyesi Selma ŞEKERCİOĞLU’nun 
gerçekleştirdiği Diplomaside Değişim: Kuramlar, 
Kavramlar ve Uygulamalar isimli kitap Barış Ki-
tap tarafından yayımlandı. İstanbul Arel Ünivers-
itesi akademik personelinden Doç. Dr. Fatma Aslı 
KELKİTLİ, Dr. Öğr. Üyesi Doğan Şafak POLAT, 
Dr. Öğr. Üyesi Ali Bilgin VARLIK ve Arş. Gör. 
Doğuş SÖNMEZ başta olmak üzere 11 farklı Üni-
versite ve Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan 18 akad-
emisyen ve 4 doktora öğrencisinin katkı sağladığı 
kitap, diplomasi alanında yayımlanan en kapsamlı 
Türkçe kitaplardan biri olma iddiasını taşıyor. 
Dört ana kısımdan oluşan kitap diplomasiye tar-
ihsel, hukuksal ve teorik bir perspektiften bak-
makla birlikte diplomasideki değişimi ve yeni di-
plomasi türlerini de kapsamına dâhil ederek hem 
bu  kavramları  Türkçe’ye  kazandırmayı  hem  
de  diplomasiye  dair bütünsel bir bakış açısı get-
irmeyi hedefliyor.

The book of Change in Diplomacy: Theories, 
Concepts and Practices which was edited by the 
two academics of the Department of International 
Relations, Assoc. Prof. Oktay BİNGÖL and Assist. 
Prof. Selma ŞEKERCİOĞLU was published by the 
Barış Publishing House. The book, that was sup-
ported by 18 academics and 4 doctoral students 
who are working at 11 different universities and 
the Turkish Ministry of Foreign Affairs includ-
ing Assoc. Prof. Fatma Aslı KELKİTLİ, Assist. 
Prof. Doğan Şafak POLAT, Assist. Prof. Ali Bilgin 
VARLIK and Res. Asst. Doğuş SÖNMEZ who are 
working at İstanbul Arel University pretends to 
become one of the most comprehensive books in 
Turkish on diplomacy. The book, which consists 
of four main parts, looks at diplomacy from a his-
torical, legal and theoretical perspective, and aims 
to both bring these concepts to Turkish and bring 
a holistic perspective on diplomacy by including 
the change in diplomacy and new types of diplo-
macy.
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Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü’nün 4. 
Sınıf öğrencilerinin Project Management dersi 
kapsamında yazmış oldukları bitirme tezlerini 
anlatan, kendilerinin tasarlamış oldukları poster-
ler, İletişim Direktörlüğü’nün desteğiyle Üniver-
sitemiz internet sitesinde sanal sergi olarak gös-
terime sunuldu.

The posters that were designed by the fourth year 
students of the Department of International Re-
lations within the context of their Project Man-
agement course and that explain their bachelor 
thesis are put on display as a virtual exhibition on 
the website of our university with the support of 
Communication Directorate.

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü öğretim 
üyelerinden Doç. Dr. A. İnci Sökmen Alaca’nın 
“Devlet Kontrolündeki ‘Eski Uzay’dan özel  ve  ti-
cari  ‘Yeni  Uzay’a” başlıklı yazısı, 5 Haziran 2020 
tarihinde Anadolu Ajansı Analiz Bölümü’nde 
yayımlanmıştır.

The analysis of Assoc. Prof. A. İnci Sökmen Alaca 
who is one of the academics in the Department 
of International Relations named as “From Old 
Space Which Was under the Control of State to 
New Space Which Is Private and Commercial” 
was published in 5th June, 2020 in the Anadolu 
Agency.
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Total number of cases: 7.400.013
Total number of recovered patients: 3.482.191
Total number of deaths: 417.133

Top three countries with highest number of cases:
1. US (2.000.464)
2. Brazil (772.416)
3. Russia (501.800)

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

Toplam vaka sayısı: 7.400.013
Toplam iyileşen hasta sayısı: 3.482.191
Toplam ölüm sayısı: 417.133

En çok vaka sayısına sahip 3 ülke:
1. ABD (2.000.464)
2. Brezilya (772.416)
3. Rusya (501.800)

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

Covid-19
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