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Most of the time when talking about climate 
change and other environmental prob-
lems, it is stated that environmental problems 
are due to human activities. However, when 
talking about these problems, the main point 
is missed that what kind of human activities 
have effect on climate in a bad way and how 
we can make a change. When we list the dai-
ly- activities or habits in human lives, “eat-
ing” stands at the top of the list. What we eat 
in our daily life is not only important for the 
human health but also for the environment. 
 
It is a known fact that the production and 
bconsumption of animal food is harmful for 
both human health and the environment. 
Most of the life-threatening illnesses such  as 
chronic heart diseases, diabetes, obesity etc. 
caused by animal food-based eating habits. 
Plant-based diet has been proven by experts 
to be much more beneficial in terms of health. 
However, despite the benefit of plant-based 
diet, people do not change their eating hab-
its and animal food consumption continues. 
While animal food consumption continues, 
the meat production industry continues. The 
negative effects of animal food production on 
the environment are increasing day by day.

İklim değişikliği ve diğer çevre sorunlarından 
bahsedilirken çoğu zaman çevre sorunlarının 
insan faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtilir. 
Ancak  bu sorunlardan bahsedilirken esas nokta 
olan, ne tür insan faaliyetlerinin iklim üzerinde 
kötü bir etkiye neden olduğu ve nasıl değişiklik 
yapabileceğimiz konusu gözden kaçmaktadır 
İnsan hayatındaki günlük aktiviteleri ya da 
alışkanlıkları sıraladığımızda “yemek yeme” ilk 
sırayı oluşturmaktadır. Günlük yaşamımızda 
tükettiğimiz yiyecekler sadece insan sağlığı için 
değil çevre için de oldukça önemlidir.

Hayvansal gıda üretimi ve tüketiminin hem in-
san sağlığı hem de çevre açısından zararlı olduğu 
bilinen bir gerçektir. İnsan yaşamını tehdit eden 
kronik kalp rahatsızlıkları, diyabet, obezite 
gibi hastalıkların çoğu hayvansal gıda temelli 
beslenme alışkanlıklarından kaynaklanmaktadır. 
Bitkisel beslenmenin ise sağlık açısından çok 
daha faydalı olduğu uzmanlar tarafından 
kanıtlanmıştır. Ancak buna rağmen, insanlar 
beslenme alışkanlıklarını değiştirmemekte ve 
hayvansal gıda tüketimi devam etmektedir. Hay-
vansal gıda tüketimi devam ettikçe, et üretim 
endüstrisi de devam etmektedir. Hayvansal gıda 
üretiminin çevre üzerindeki olumsuz etkileri ise 
her geçen gün giderek artmaktadır.

Gaye Gürbüz

For a Better Future
Daha İyi Bir Gelecek İçin
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Et üretiminin iklim üzerinde etkisi konusunda 
birçok istatistik bulunmaktadır. Örneğin, üretilen 
et miktarı boyunca açığa çıkan karbondioksit 
miktarının araba kullanırken açığa çıktığını var-
sayarsak, 1kg’lık et üretiminin karşılığı, araba ile 
100km gidildiğinde açığa çıkan karbondioksit 
miktarına  eşittir.  Oysa sebze üretimi ile açığa 
çıkan CO2 miktarı sadece 4-5 km’ye denk gelme-
ktedir. İklim krizini önlemede araba kullanımı 
elbette azaltılmalıdır, ancak et tüketiminin de 
azaltılması gerekmektedir.

Aynı zamanda, hayvansal ürünlerin üretimi, in-
san doğasının temel ihtiyacı olan içme suyunu 
da tehdit etmektedir. 1 kg yumurta için 3.300 
litre, 1kg tavuk eti için 3.900 litre, 1 kg peynir 
için 5.000 litre ve 1 kg et üretimi için 15.500 litre 
suya ihtiyaç vardır. Oysa bitki üretimi çok daha 
iyi bir seçenektir. Bir çiftçinin 1 kg tahıl üretimi 
için itiyacı olan su miktarı 1.300 litre, 1 kg pa-
tates için 900 litre ve 1 kg elma için 700 litredir. 
 

There are many statistics about the impact of meat 
production on the climate. For instance, assuming 
that the amount of carbon dioxide released during 
the amount of meat production is released while 
driving, the amount of carbon dioxide released 
when 1 kg meat production is equal to amount of 
carbon dioxide released when driving a 100 km 
by a car. However, the amount of carbon dioxide 
released by vegetable production is equal to only 
4 or 5 km. In terms of preventing climate crisis 
not only driving should be reduced,  but also the 
consumption of meat should be reduced as well.

At the same time, the production of animal 
food also threatens the drinking water, which 
is the basic need of human nature. 3.300 liters 
of water are needed for 1 kg of eggs, 3.900 liters 
for 1 kg of chicken meat, 5.000 liters for 1 kg of 
cheese and 15.500 liters of water are needed for 
producing 1 kg of meat. In the other hand, plant 
production is a much better choice. A farmer 
just needs 1.300 liters of water for producing 
1 kg of grain, 900 liters of water for 1 kg of po-
tatoes, and 700 liters of water for 1 kg of apple. 
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Diğer bir önemli konuyu ise hayvan çiftliklerine 
gönderilen tahıllar oluşturmaktadır. Günümüzde, 
dünyada hasat edilen her üç tahıl tohumundan 
biri hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Maal-
esef, daha çok insana daha çok ucuz et satılması  
için,  dünyanın  zengin tür çeşitliliğini kapsay-
an, iklimini dengeleyen, en değerli hazinesi olan 
ormanlar yok edilerek, tahıl üretimi için tar-
laya dönüştürülmektedir. Dünyanın ‘akciğerleri’ 
olarak kabul edilen ormanlar yok oldukça iklim 
değişimi hızlanmakta, buzullar erimekte, sel 
baskınları oluşmakta ve diğer çevresel problemler 
artmaktadır.

Tüm bu bilgiler ışığında, günlük hayatımızdaki 
en temel alışkanlığımız olan yemek yeme konu-
sundaki seçimlerimiz hem kendi sağlığımız hem 
de çevre açısından büyük önem taşımaktadır. 
Bu anlamda, beslenme alışkanlıklarımızın her 
gün dünyayı etkilediğinin farkında  olmalı ve bu 
farkındalık ile hareket etmeliyiz. Unutmamalıyız 
ki daha iyi bir dünya ve daha iyi bir gelecek için 
bireysel olarak fark yaratabiliriz.

The other important subject is grains that sent 
to livestock farms. Currently, one out of eve-
ry three seeds of grain harvested in the world 
is used as animal feed. Unfortunately, in order 
to sell more cheap meat to more people, for-
ests that are the Earth’s most valuable treasures, 
including the world’s rich diversity of species, 
balancing the climate, are destroyed to turned 
into fields for grain production. As forests that 
are regarded as the ‘lungs’ of the world disap-
pear, climate change, melting glaciers, floods 
and other environmental problems increase. 
 
In the light of all these pieces of information, our 
choices about what we eat which is the most basic 
daily habit of our lives has a great importance for 
both our own health and for the environment. We 
should know that what we eat each day is affect-
ing the world and we should act with this knowl-
edge. Finally, we should not forget that for a better 
world and a better future we can make a differ-
ence as an individual.

References:
benefits of plant-based diets: https://www.everydayhealth.com/diet-nutrition/scientif- ic-benefits-following-plant-based-diet/
*’ what you eat matters’ documentary: https://www.youtube.com/watch?v=pDg7tlEJD64
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he Neom Project, introduced by the Crown 
Prince of Saudi Arabia Mohammed bin Sal-
man, is a technology and business center 
equipped with mega technology, no reminis-
cent of science-fiction movies in terms of design. 
 
Neom, the trade and investment center planned 
to be established by Saudi  Arabia on the bor-
der of Egypt and Jordan, has been recorded as 
the most expensive investment project in histo-
ry with a cost of approximately 500 billion dol-
lars. It is thought that Neom will have a larger 
surface area with a surface area of 26.5 thou-
sand square kilometers than countries such 
as Qatar, Bahrain and Lebanon. Neom, which 
will host technologies that we are used to see-
ing from science-fiction films such as artificial 
rains, flying cars, robot workers, hologram tech-
nology, plans to obtain the energy it needs from 
renewable energy sources such as wind and sun. 
 
Although it is stated that the Neom Project has 
idealistic goals such as taking a big step towards 
the future of humanity and bringing together 
the most talented people from all over the world, 
there are also unspoken goals such as providing 
Saudi Arabia’s economy with another source of 
income than oil and securing the Crown Prince 
bin Salman’s ascension to the throne. In addition 
to all these goals, it is claimed that strengthening 
relations with Israel is also among the objectives 
of this project. The project, which is claimed to 
be the economic pillar of the normalization steps 
with Israel, draws reactions from this perspective. 
 

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Moham-
med bin Salman tarafından tanıtılan Neom 
Projesi, mega teknoloji ile donatılmış, 
tasarım açısından bilim-kurgu filmler-
ini aratmayan bir teknoloji ve iş merkezidir. 
 
Suudi Arabistan’ın Mısır ve Ürdün sınırında 
kurmayı planladığı ticaret ve yatırım merkezi 
olan Neom, yaklaşık 500 milyar dolar olarak 
belirlenen maliyetiyle tarihin en pahalı yatırım 
projesi olarak kayıtlara geçmiştir. Neom’un, 26,5 
bin kilometre karelik bir yüz ölçümü ile Katar, 
Bahreyn, Lübnan gibi ülkelerden daha büyük bir 
yüz ölçümüne sahip olacağı düşünülmektedir. 
Yapay yağmurlar, uçan arabalar, robot çalışanlar, 
hologram teknolojisi gibi bilim-kurgu filmlerin-
den görmeye alışık olduğumuz teknolojilere ev 
sahipliği yapacak olan Neom, ihtiyaç duyduğu 
enerjiyi rüzgâr ve  güneş gibi yenilenebilir en-
erji kaynaklarından elde etmeyi planlamaktadır. 
 
Neom Projesi’nin, insanlığın geleceğine doğru 
büyük bir adım atmak ve dünyanın dört bir 
yanından en yetenekli insanları bir araya to-
plamak gibi idealist hedeflere sahip olduğu be-
lirtilse de, Suudi Arabistan’ın ekonomisine petr-
olden başka bir gelir kaynağı sağlamak ve Veliaht 
Prens bin Salman’ın tahta çıkmasını garantile-
mek gibi açıkça dile getirilmeyen hedefleri de 
bulunmaktadır. Tüm bu hedeflere ek olarak, İsrail 
ile olan ilişkileri güçlendirmenin de bu projenin 
amaçları içerisinde yer aldığı öne sürülmektedir. 
İsrail ile normalleşme adımlarının ekonomi ayağı 
olduğu öne sürülen proje, bu açıdan tepkileri üz-
erine çekmektedir.

Gaye Gürbüz

The Neom Project
Neom Projesi
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Neom Projesi için seçilen bölgenin İsrail’e 
yakınlığı eleştiri konusu olurken, aynı zaman-
da eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in 
öne sürdüğü Yeni Orta Doğu Projesi’nin bin 
Selman tarafından Neom Projesi ismiyle 
gerçekleştirilmesi, Suudi Arabistan’ın İslam 
dünyasına sırt çevirip İsrail ile iş birliğine 
gittiği yönündeki şüpheleri güçlendirmektedir. 

Tüm bu verilerin ışığında, ulusal çıkar için dini 
ya da mezhepsel farklılıkların önemli olmadığını 
açıkça gözlemlemek mümkündür.

While the proximity of the region  selected for 
the Neom Project to Israel has been the subject of 
criticism, the realization of the New Middle East 
Project, proposed by former Israeli President Shi-
mon Peres, under the name Neom Project by bin 
Salman, reinforces suspicions that Saudi Arabia 
turns its back on the Islamic world and cooper-
ates with Israel.

In the light of all these data, it is possible to clearly 
observe that religious or sectarian differences are 
not important for national interest.

References:
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/veliaht-prens-bin-selmanin-neom-projesi-ve-israil-le-nor-mallesme-cabalari/1830965
https://tr.sputniknews.com/infografik/201711161031021346-suudi-arabistan-yatirim-ken-ti-proje-inovasyon-ticaret-robot-bagim-
siz-is-endustri-alani-neom/
https://frpnet.net/haberler/suudi-arabistanin-500-milyar-dolarlik-utopik-sehir-projesi-ne-om
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Ayşenur Durmaz

A Dangerous Thought
Tehlikeli Bir Düşünce

As the time went by, many different ideas are pro-
duced to control the uncontrolled world popula-
tion and to raise good individuals for the future. 
One of them is that individuals who want to have 
children receive an education and the ones who 
are successful with this education become parents. 
People who think like this generally attribute one 
of the reasons  for the high crime rate in countries 
to the way parents raise their children. For this 
reason, those who defend this  idea  also  argue 
that there should be a law that requires individu-
als to receive an education, if they want to have  
children. However, when this view is considered 
in detail, it may cause many unknowns and prob-
lems. The problems that this law may create while 
it is enacted and may arise in practice after it en-
ters into force and the situations that may occur as 
a result show that this idea is a dangerous thought. 
 
First of all, converting such an idea into law 
will draw the reaction of human rights de-
fenders. If the ability to have a baby, which hu-
man anatomy gives to individuals free of charge 
and on their own will, is taken away by an 
authority, this will cause big reactions. This  
situation can also cause an authority to have a say 
over the woman’s body. In addition, in the prepa-
ration and adoption of such a law, state officials 
may not lean towards such an idea. A lot of states 
need manpower, and this kind of law can leave 
states in a difficult situation because this law can 
cause the decrease of human population in the fu-
ture. Because of this, states may not accept this 
law for their own future.

Zamanla, hem kontrolsüz bir şekilde artan dünya 
nüfusunu kontrol altına alabilmek hem de ge-
lecek için iyi bireyler yetiştirebilmek adına birçok 
farklı fikirler üretilmektedir. Bunlardan birisi de 
çocuk sahibi olmak isteyen bireylerin bir eğitim 
alarak bu eğitim sonucunda başarılı olanların 
ebeveyn olmalarıdır. Böyle düşünen insanlar 
genel olarak ülkelerdeki suç oranı yüksekliğinin 
nedenlerinden birisini ebeveynlerin çocuklarını 
yetiştirme biçimlerine bağlarlar. Bu nedenle bu 
fikri savunan kişiler, çocuk sahibi olmak isteyen 
bireylerin bir eğitim almalarını bir yasa olması 
gerektiğini de savunmaktadır. Ancak bu görüş 
detaylıca düşünüldüğünde birçok bilinmezlik ve 
sorun ortaya çıkarabilir. Bu yasanın, çıkarılırken 
oluşturabileceği problemler, yürürlüğe girdikten 
sonra uygulamada çıkabilecek sorunlar ve sonu-
cunda meydana gelebilecek olan durumlar bu fikrin 
tehlikeli bir düşünce olduğunu göstermektedir. 
 
Öncelikli olarak, bu türden bir düşünceyi yasa ha-
line dönüştürmek insan hakları savunucularının  
tepkisini   çekecektir. İnsan anatomisinin  bi-
reylere  bedavadan ve kendi iradelerine bağlı 
olarak vermiş olduğu bebek sahibi olma yetisi, 
bir otorite tarafından bireylerin elinden alınırsa 
bu çok büyük tepkilere neden  olacaktır. Bu du-
rum aynı zamanda bir otoritenin kadının vücudu 
üzerinde söz hakkına sahip olmasına da neden 
olabilir. Ayrıca böyle bir yasanın hazırlanma  
aşamasında ve kabulünde, devlet yetkilileri böyle 
bir düşünceye sıcak bakmayabilirler. Birçok dev-
let, insan gücüne ihtiyaç duymaktadır ve bu 
türden bir yasa gelecekteki nüfusu azaltıp dev-
letleri zor durumda bırakabilir. Bu nedenle dev-
letler bu yasayı kendilerinin geleceği için kabul 
etmeyebilirler.
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Bu türden bir yasa kabul edilip, yürürlüğe girse 
bile uygulama aşamasında çok daha büyük so-
runlara neden olabilir. İlk olarak, böyle bir 
eğitimin nasıl, nerede, ne zaman veya kimler 
tarafından verileceği büyük bir titizlik ile be-
lirlenmelidir. Eğitimin içeriği hazırlanırken 
dil, din veya ırk farkı gözetmeden bir program 
hazırlanması ise birçok ülke tarafından uygulan-
mayacak bir madde olacaktır. Bazı devletler veya 
gruplar azınlıklara eğitim sırasında ve sonucun-
da zorluklar yaratabilirler. Bu eğitimde kadınla 
erkek arasında ayrım yaratabilecek durumlar da 
oluşabilir. Kadını genellikle aile yapısı içerisine 
alan ataerkil toplum, eğitim sonunda başarısız 
olunursa suçu kadına atmaya meyilli olacaktır. 
 
Legal olmayan yollardan ebeveyn olmaya çalışmak 
ise kadının sağlığını tehlikeye atabilir. Bu türden 
bir yasa LGBTQ+ bireylerinin, evli olmayan bi-
reylerin ve kadının veya erkeğin tek başına birer 
ebeveyn olma özgürlüklerini de ellerinden ala-

Even if such a law is adopted and enacted, it may 
cause even greater problems at the implementa-
tion stage. First, how, where, when or by whom 
such an education will be given should be de-
termined with great care. While preparing the 
content of the education, preparing a program 
regardless of language, religion or race will not 
be an item that applied by many countries. Some 
states or groups can create difficulties for minori-
ties during and because of education. In this edu-
cation, there could be situations that may cause 
discrimination between men and women. Patri-
archal society, which generally includes women in 
family structure, will tend to blame women if they 
fail at the end of education.

Trying to be parents illegally can endanger the 
health of the woman. Such a law can also take 
away the freedom of LGBTQ+ individuals, un-
married individuals, and the woman or man who 
want to be single parents. In addition, there may 
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bilir. Ayrıca eğitim almadan bir kadının hamile 
kalması sonucunda bireylere verilecek haksız 
cezalar söz konusu olabilir ve bu cezalardan 
biri de kadının kürtaja zorlanması olabilir. 

Böyle bir yasanın sonucu ise geri dönülemez 
bir facia yaratabilir. Gelecekte dünya nüfusu 
fazlasıyla azalabilir. İnsan gücünün eksikliğinden 
doğan  sorunlar  nedeniyle  de bu yasa feshedile-
bilir. Fakat bu yasanın yaratmış olduğu kül-
tür nüfusu tekrardan arttırmaya yetmeye-
bilir. Etnik gruplar soykırım ile karşı karşıya 
kalabilirler ve bu grupların soyu tükenebilir. 
Legal olmayan yollardan doğmuş olan birey-
ler ise devletlere çok büyük sorunlar yaratabilir. 
 
Sonuç olarak, bu tür bir yasayla geleceğin daha 
iyi bir yer olacağı veya insan kaynaklı suçların 
azalacağı düşüncesini doğru bulmuyorum. 
Böyle bir yasa belki günümüzün suç unsurlarını 
azaltabilir ama gelecekte yeni türden suçlar 
yaratabileceği de aşikardır. Ayrıca iyi bireyler 
yetiştirmenin sadece devletin veya uzmanların 
vereceği bir eğitimle olacağını düşünmüyorum. 
Ebeveynlerin eğitim almadan da bir çocuğa 
sevgi ve saygının ne olduğunu öğretebileceğini 
düşünüyorum. Ayrıca sevginin ve saygının ise suç 
oranlarını düşürmede büyük bir etkisi olduğunu 
düşünüyorum.

be unfair punishments to individuals because of 
a woman becoming pregnant without this educa-
tion, and one of these punishments may be forc-
ing the woman to abortion.

The result of such a law could create an irrevers-
ible disaster. In the future, the world population 
may decrease drastically. This law can also be an-
nulled due to problems arising from the lack of 
human power. However,  the culture created by 
this law may not be enough to increase the popu-
lation again. Ethnic groups may face genocide 
and these groups may become extinct. Individuals 
born illegally can cause huge problems for states. 
 
Consequently, I do not find it correct to think 
that such a law will make the future a better place 
or reduce human-made crime. This type of a law 
may reduce the criminal elements  of today, but it 
is obvious that it can create new types of crimes in 
the future. Moreover, I do not think that raising 
good individuals can only be provided by the state 
or experts. I think parents can teach a child what 
love and respect, without them taking an educa-
tion. Furthermore, I think love and respect have a 
big impact on lowering crime rates.
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Muhammed Ulanmış

Why is Africa’s Voice Unheard?

Afrika’nın Sesi Neden 
Duyulmuyor?

Bu yazımda, Afrika’da son günlerde yaşandığı 
iddia edilen ve dünya medyasının bu olayları 
neden yazmadığını sorgulayan bir düşünce üz-
erinden; Afrika’nın acılarının ve feryatlarının 
neden duyulmadığını anlatmaya çalışacağım. 
 
Son günlerde özellikle Twitter olmak üzere, 
çeşitli sosyal medya araçları vasıtasıyla Demokra-
tik Kongo, Nijerya, Liberya, Namibya, Kamer-
un, Gana ve Fildişi Sahili gibi ülkelerde kadına 
karşı şiddet, tecavüz, soykırım, yolsuzluk ve po-
lis şiddetinin yaşandığı söylenmektedir. Fakat, 
bu iddialar dünya medyası tarafından dile 
getirilmemiştir. Hatta ve hatta bu iddialar her-
hangi X bir ajans tarafından yalanlanmamıştır bile. 
 
Yukarıda yaşanan olayları Afrika, tarihinde ilk defa 
yaşamamaktadır. Utanç verici ancak, yaşananlar Af-
rika için günlük bir rutin oluşturma yolunda senel-
erdir emin adımlarla yoluna devam etmektedir. 
 
Peki Afrika neden bu olayları yaşıyor ve olay-
lara maruz kalmaktadır? Yer  altı  ve  yer üstü 
birçok zenginliğe sahip olan Kara Kıta neden 
açlık, susuzluk ve fakirlik ile boğuşmaktadır? 
Eğer istersek soruları çoğaltabiliriz, fakat 
sorular kadar cevaplar da önemlidir. 
 

In this article, based on a thought that alleg-
edly happened in Africa  recently and ques-
tioned why the world media  did not write 
these events; I will try to explain why the en-
treaties and cries of Africa are not heard. 
 
In the recent days, some people are speaking 
about femicide, violence against women, rape, 
police violence, fraud, genocide in Democratic 
Congo, Nigeria, Liberia, Namibia, Cameroon, 
Ghana, and Ivory Cost. However, that allegations 
were not expressed by the world media. Even, 
that allegations did not refute by the world media. 
 
This events which I mentioned are not for 
the first time about Africa. These are dis-
graceful but experiences are becoming a pat-
tern for the Africa throughout the long years. 
 
Alright, why does Africa undergo  these? Why 
is the Black Continent, which has underground 
and aboveground wealth, struggling with hunger, 
thirst, and poverty? If we want, we can increase 
questions, but answers are important, too.
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There is no just a reason about Africa’s case. These 
reasons are various. For example, puppet regimes 
and colonial idea are two of them. Actually, Frantz 
Fanon who is prominent of de-colonization move-
ment explains them magnificently. In his book the 
Wretched of the Earth, Fanon says that the Im-
perialist states (Europeans) which exploited the 
Black Continent for many  years, after the de-col-
onization movements, they don’t disconnect with 
Africa Continent. Furthermore, he says that they 
still maintain their effects. At the same time, the 
culture which is coming  from  imperialist powers 
is not enough solving of problems and the politi-
cians who is using that cultural legacy are ineligi-
ble and reckless.

Another reason or series of answers can be found 
in the efforts of the states that direct world politics 
such as Russia, China, and the USA to increase 
their influence and capacity in the Black Continent. 
Recognizedly, especially the Chinese government 
makes high investments in Africa. One of the 
main reasons for this may be the “One Belt, One 
Road” project which is called the new Silk Road. 
 

Afrika’nın şu anki durumunun tek bir sebebi yok-
tur. Bu sebepler çeşitlidir, örneğin kukla yönetim-
ler ve kolonyal düşünce bunlardan sadece iki-
sidir. Aslında bu iki durumu, sömürgesizleştirme 
hareketinin önde gelen isimlerinden olan Frantz 
Fanon çok iyi bir şekilde açıklamaktadır. Fanon 
Yeryüzünün Lanetlileri kitabında, uzun yıllar bo-
yunca Kara Kıta’yı sömüren emperyalistdevletlerin 
(Avrupalılar), sömürgesizleştirme hareketinden 
sonra bağlarını Afrika ile koparmadıklarını ve 
etkilerini hala devam ettirdiklerini söylemekte-
dir. Aynı zamanda Fanon, yöneticilerin umur-
samaz ve yetersiz olduklarını, onların emperyal-
ist devletlerin ardında bıraktıkları kültür ve eksik 
entelektüel birikimi kullandıklarını söylemiştir. 
 
Fanon aynı zamanda, emperyalist devletlerin 
bıraktığı kültür ve taklit entelektüel birikimi kul-
lanan yöneticilerin halkın gerçek sorunlarını 
çözmek için yetersiz ve umursamaz olduklarını 
vurgulamaktadır.
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Bir diğer sebep yahut cevaplar silsilesi ise 
Rusya, Çin ve ABD gibi dünya siyasetine yön 
veren devletlerin, Kara Kıta’daki nüfuz ve kapa-
site artırımına gitme çabalarında bulunabilir. 
Bilindiği üzere, özellikle Çin hükümeti Afrika’ya 
yüksek oranda yatırımlar yapmaktadır. Bunun te-
mel sebeplerinden biri ise yeni İpek Yolu olarak 
adlandırılan “Bir Kuşak, Bir Yol” projesi olabilir. 
 
Bana göre ise, Afrika’nın sesinin duyulmaması 
noktasındaki en temel sebep, Afrika’nın tek  
ses  haline  gelemeyişidir.  Bu durum  bera-
berinde  acıyı,  göz  yaşını  ve senelerce süren 
iç savaşları, sömürüyü, kukla yönetimleri, 
salgın hastalıkları, eğitimsizliği ve en önem-
lisi acı verici bir şekilde dünyanın Afrika’nın 
acılarına karşı sessiz kalmasını getirmiştir. 

Yazımda sizlere Afrika’nın geçmişten bugüne du-
rumunu, güncel olaylar üzerinden açıklamaya 
çalıştım. Umarım bir gün Afrika tek ses ha-
line gelir ve bütün bir dünya Kara Kıta’yı duyar. 

In my opinion, the main reason why Africa’s 
voice is not heard is that Africa could not band 
together. This situation has brought with it 
pain, tears, and years of civil wars, exploita-
tion, puppet rule, epidemics, lack of educa-
tion, and most importantly, the painful silence 
of the world against the suffering of Africa. 
In my article, I tried to talk about Africa from 
past to present via current events. I hope, Africa 
will be monaural and one day world will hear the 
voice of Black Continent.
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Samiye Yüksel

Remigration
Tersine Göç

İnsanların toplumsal ya da ekonomik nedenlerle 
bulundukları yerleşim yerini bırakarak, başka bir 
yerleşim yerine ya da başka bir ülkeye gitmes-
ine göç denir. 2020 yılına kadar geçen sürede, 
kırsaldan kentlere göç, yerini kentlerden kırsala 
bırakmıştır. İnsanlar akın akın şehir hayatından 
vazgeçerken, arkalarında bıraktıkları kent hayatını 
tek saniye olsun düşünmemekte kararlılardır. 
 
Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını, 
insanların seçimlerinde birçok değişikliği de be-
raberinde getirmiştir. Koronavirüs öncesinde 
kalabalık şehir hayatını tercih eden vatandaşlar, 
pandemiden sonra kendilerini kalabalıktan ve şehir 
hayatından uzakta, daha kırsal alanlarda buldular. 
 
Türkiye’nin hemen hemen her yeri nitelikli göç al-
maya başlamıştır. Beyaz yakalılar her ne kadar zor-
luklarla karşılaşsalar da geri dönmemekte ısrarcı 
gözükmektedirler. Uzun yıllar boyunca plazalarda,  
gökdelenlerde ve kalabalık büyükşehirlerde kend-
ilerini yetiştirmiş beyaz yakalılar, girişimlerinin 
çoğunu doğal ortama yatırmakta  kararlılar. 
 
Milliyet Gazetesi’nden Duygu Erdoğan’ın ha-
berinde yer alan röportajlara göre; göç etmiş 
insanların yeni hayatlarında pişmanlık yok. Daha 
dingin bir hayat ve doğaya dönüş var. Röportajda 
yer alan iki girişimci de aynı şeyleri söylemektedir: 
‘Bir hayal uğruna değil, okuyup, konuşup, öğrenip 
gelin; kentli egolarınızı köyün dışında bırakın.’ 
 

It is called immigration when people leave 
their community for social or economic rea-
sons, leaving the settlement where they 
live, to another settlement or another country. 
 
Until 2020, migration from rural to urban has been 
replaced to urban to rural areas. As people flock to 
give up the city life, they are determined not to think 
about the city- life that they left behind for a second. 
The coronavirus pandemic, which is effec-
tive all over the world, has brought many 
changes in people’s choices. Citizens, who pre-
ferred crowded city life before the coronavi-
rus, found themselves in more rural areas away 
from the crowded city life after the pandemic. 
 
Almost every part of Turkey has started to re-
ceive qualified immigration. Although, white-
collar people(engineers) have faced difficulties, 
they seem to insist on not returning. White-collar 
people, who have trained themselves in plazas, 
skyscrapers and crowded metropolitan areas for 
many years, are determined to invest most of their 
ventures in the natural environment.

According to interviews of Duygu Erdoğan 
from Milliyet Newspaper, there is no regret in 
the new way of lives of people who have remi-
grated. There is only a calmer life and return 
to the nature. Two entrepreneurs, who took a 
place in the interview, say the same thing: ‘Not 
for the sake of a dream, but read, talk, learn and 
come; leave your urban egos out of the village.’ 
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Kentten köye göç artarken bir yandan da akılları 
kurcalayan soru şudur: Sanayi sektöründe kim 
çalışacak? Bu sorunun cevabı net  olmamak-
la  birlikte  devletin   bu konuda alacağı önlem-
ler de merak konusudur. Kentten kırsala oluşan 
göç dalgası tüm dünyada etkisini göstermekte-
dir. Rusya’da yapılan bir araştırmaya göre, ko-
ronavirüs salgını sonrası devasa kentlerden 
köylere olan göç hareketi hız kazanmıştır.  
 
Rosselkhozbank’in yapmış olduğu araştırmada ise 
sürecin sonunda 2-3 milyon Rusya vatandaşının 
kentten kırsala göç edeceği tahmin edilmiştir. 
 
Komsomolskaya Pravda gazetesi şu şekilde 
aktarıyor: “Toplumda, alışılmış yaşam tarzının 
şehre kıyasla çok daha istikrarlı olduğu kırsal kes-
ime göç etme motivasyonu ciddi biçimde artıyor.” 

As migration from the city to the village increases, 
the question that haunts minds is: Who will work in 
the industrial sector? Although the answer to this 
question is not clear, the measures to be taken by 
the state in this regard are also a matter of curiosity. 
 
The wave of migration from the city to the coun-
tryside is effective all over the world. According to 
a study conducted in Russia, the migration move-
ment from huge cities to villages has accelerated 
after the coronavirus pandemic. In the research 
conducted by Rosselkhozbank, it was estimated 
that 2-3 million Russian citizens will migrate from 
the city to the rural areas at the end of the process. 
 
The daily Komsomolskaya Pravda quotes it as fol-
lows: “in  society, the motivation to migrate to the 
countryside, where the habitual lifestyle is much 
more stable compared to the city, is significantly 
increasing.”

References:
https://www.dunya.com/yurttan-haberler/koronavirus-kentten-koye-gocu-artir- di-haberi-467602
https://www.borsagundem.com/haber/korona-virus-sonrasi-koye-donus-basladi/1485098 
https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/pandemi-doneminde-kentten-kirsala-kacis-41570741 
https://search.proquest.com/openview/57d086f6482fc53181fae899e1dddac7/1?pq-orig- site=gscholar&cbl=2049114
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Meryem Alpar

One Nation Two States
Bir Millet İki Devlet

Bu yazımda Azerbaycan ve Ermeni-
stan çatışmalarının temelindeki tarih-
sel arka plana kısaca değinip Türkiye’nin 
Azerbaycan ve Ermenistan savaşındaki 
dış politika tutumundan bahsedeceğim. 
 
Ermenistan, Azerbaycan toprağı ve stratejik 
öneme sahip olan Tovuz bölgesine 12 Tem-
muz 2020 tarihinde saldırmış ve bu saldırı 
sonucu 27 Eylül 2020’de taraflar arasında 
şiddetli çatışmalar başlamıştır. Ermenistan 17 
Ekim’de Azerbaycan’ın Gence ve Mingeçevir 
kentlerine sivilleri hedef alarak füze saldırısı 
yapmış ve birçok kişi hayatını kaybetmiştir. 
 
Kafkasya’nın çözülemeyen Dağlık Karabağ so-
runu Sovyetler Birliği’nin son yıllarında Mihail 
Gorbaçov döneminde sorun olmaya başlamıştır. 
Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası Azerbaycan 
ve Ermenistan’ın bağımsızlıklarını kazanmaları 
ile Azerbaycan’a bağlı olan Dağlık Karabağ 
bölgesinde Ermenistan, Rusya’nın da desteği ile 
saldırılara ve kitlesel katliama başlamıştır. Er-
menistan, Hocalı Katliamı’nda olduğu gibi birçok 
Azerbaycanlı’yı katlederek, yaşadıkları bölgeleri 
terk etmeye zorlamış, saldırılarında da yine aynı 
barbarca yöntemi kullanmaktan çekinmemiştir.

Ayrıca geçmişte olduğu gibi, şimdi de 
Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarındaki 
sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirmesi 
uluslararası hukukta savaş suçu sayılsa da henüz 
herhangi bir yaptırım uygulanmamaktadır. 
 

In this article, I will briefly be referring to the 
historical background of the conflicts and 
talk about Turkey’s foreign policy position in 
the war between Azerbaijan and Armenia. 
 
Armenia attacked the strategically impor-
tant territory of Azerbaijan on  July 12, 2020 
and because of this attack clashes on both 
sides increased violently on 27 September 
2020. Armenia launched a missile attack on 
Ganja and Mingachevir, Azerbaijan, targeting ci-
vilians and killing many people on 17 October. 
 
The unsolved Nagorno-Karabakh region of the 
Caucasus became a problem during the reign of 
Mikhail Gorbachev in the last years of the So-
viet Union. After the dissolution of the Soviet 
Union, Azerbaijan and Armenia gaining their 
independence, Armenia claimed in the Na-
gorno-Karabakh region, which is Azerbaijan’s 
territory, and started attacks with the support 
of Russia. As in the Khojaly Massacre, Armenia 
had massacred many Azerbaijanis and forced 
them to leave their regions. Armenia is using 
the same barbaric method in its current attack. 
 
Besides, as in the past, Armenia’s attacks against 
civilians in Azerbaijan territory are considered 
a war crime in violation of international law, 
but any sanctions have not yet been imposed. 
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To provide a solution in the region  and to prevent 
the massacres of Armenia, the Minsk Group of 
The Organization for Security and Co-operation 
in Europe (USA, Russia, France) was created on 
24 March 1992. Subsequently, the Bishkek Proto-
col was signed as a ceasefire on May 5, 1994, but all 
these agreements remained on paper as can be seen. 
 
Before mention Turkey’s diplomatic posi-
tion against the war, it is also worth men-
tioning our relations with Azerbaijan. 
 
Turkey officially recognized  the new state for the 
first time when it declared independence on Au-
gust 30, 1991, when the dissolution of the Soviet 
Union. Turkey and Azerbaijan signed an agree-
ment on “Strategic Partnership and Mutual As-
sistance” and on the protection of any of the two 
countries if  they are under attack  or in danger 
of their territorial integrity. However, Turkey, a 
NATO member, provides training to the  Azer-
baijani  army in the context of an international 
mission. Mutual economic investments were 
made between the two countries with  TANAP  
and BTC pipelines in the field of  energy. The 
economic and strategic sales agreement with 
Aselsan, Bayraktar and, Roketsan are also im-
portant in the defense and weapons industry 
with technology and joint defense cooperation. 
 

Bölgede çözüm sağlayabilmek ve Ermenistan’ın 
katliamlarının önüne geçmek için 24  Mart   
1992’de   Avrupa   Güvenlik İş Birliği Teşkilatı 
(AGİT) Minsk Grubu (ABD, Rusya ve Fran-
sa) oluşturulmuştur. Devamında 5 Mayıs 
1994 yılında ateşkes olarak “Bişkek Pro-
tokolü” imzalanmış  fakat tüm bu antlaşmalar 
görüldüğü üzere sadece kâğıt üzerinde kalmıştır. 
 
Türkiye’nin savaşa karşı diplomatik tutu-
mundan bahsetmeden önce Azerbaycan ile 
olan ilişkilerinden de bahsetmekte yarar var. 
 
Azerbaycan, Sovyetler Birliği dağılırken 30 
Ağustos 1991’de bağımsızlığını ilan ettiğinde 
yeni devleti resmi olarak ilk Türkiye tanımıştır. 
Türkiye ve Azerbaycan arasında 16 Ağustos 
2010’da “Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım 
Anlaşması” ile “iki ülkeden herhangi biri saldırı 
altındaysa veyahut toprak bütünlüğü konusunda 
tehlike altındaysa korunması gerektiğiyle” il-
gili bir anlaşma imzalanmıştır. Bununla beraber 
NATO üyesi olan Türkiye, Azerbaycan ordusuna 
uluslararası görev bağlamında eğitim vermekte-
dir. İki ülke arasında enerji alanında TANAP ve 
BTC boru hatları ile karşılıklı ekonomik yatırımlar 
yapılmıştır. Teknoloji ve ortak savunma iş birliği 
ile savunma ve silah endüstrisinde Aselsan, Bay-
raktar ve Roketsan ile yapılan ekonomik ve strate-
jik satış anlaşmaları da önem teşkil etmektedir. 
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As for Turkey’s foreign policy position  in the 
ongoing war between Azerbaijan and Armenia, 
Turkey supported Azerbaijan within the frame-
work of international law. However, Turkey stated 
that diplomatic relations with Armenia will not 
be established unless the war on Azerbaijan terri-
tory ends. During the war, Turkey clearly demon-
strates its positions on the war by providing UAV 
and Armed Unmanned Aerial Vehicle assistance 
and showed its stance on war material and moral 
support  to Azerbaijan.

This occupation of Nagorno-Karabakh for 28 
years is followed by the agreement that took ef-
fect on 10 November 2020, ending the war be-
tween Azerbaijan and Armenia. According to 
agreement signed between Azerbaijan, Armenia 
and, Russia,  it was decided that Armenia should 
withdraw from occupied regions, provide trans-
portation between Nakhichevan Autonomous 
Republic and the regions its West, and deploy 
Russian Peace Forces in the region with 5 year 
term of office. After all, Karabakh is the territo-
ry of Azerbaijan. Armenia has been committing 
war crimes for years, putting itself in a very dif-
ficult situation both national and internationally. 
 
In the end, Azerbaijan won this war.

Türkiye’nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında 
devam eden savaştaki  dış  politika tutumuna ge-
lecek  olursak,  Türkiye uluslararası hukuk çer-
çevesinde Azerbaycan’a destek vermektedir.

Bununla beraber Dağlık Karabağ sorunu sona 
ermedikçe Ermenistan ile diplomatik bir ilişki 
kurulmayacağını belirtmekte olup, savaş boyun-
ca İHA ve SİHA yardımı yaparak, Azerbaycan’a 
maddi ve manevi destek sağlayarak savaşa dair 
tutumunu net bir şekilde göstermiştir. Dağlık 
Karabağ’da 28 yıldır süren bu işgali, 10 Kasım 
2020 tarihinde yürürlüğe giren, Azerbaycan ve 
Ermenistan arasındaki savaşı bitiren anlaşma 
takip etmektedir. Azerbaycan,  Ermenistan  ve  
Rusya arasında imzalanan anlaşma metnine göre 
Ermenistan’ın işgal ettiği bölgelerden çekilmesi, 
Nahcivan Özerk  Cumhuriyet’i ile batısındaki 
bölgeler arasında ulaşım sağlanması, Rusya 
Barış Güçleri’nin 5 yıllık görev süresiyle bölgeye 
konuşlandırılması kararlaştırılmıştır. En nihay-
etinde Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Ermeni-
stan yıllardır savaş suçu işleyerek hem ulusal hem 
de uluslararası anlamda kendini çok zor bir du-
ruma sokmuştur.

En sonunda bu savaşı kazanan Azerbaycan’dır.
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Seher Tortop

Who is this Charlie Hebdo?
Kim Bu Charlie Hebdo?

Charlie Hebdo, Fransa’da haftalık yayımlanan 
Fransız hiciv dergisidir. Charlie Hebdo saldırısı, 
7 Ocak 2015 tarihinde Arap Yarımadası el-
Kaidesine ait üç adet maskeli ve silahlı kişinin 
Charlie Hebdo isimli derginin Paris’teki ofisine 
yapmış olduğu saldırıdır. 12 kişinin hayatını 
kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı saldırının 
sebepleri Hz. Muhammed ve diğer    İslam lid-
erleri hakkında yapılan şakalar    ve karikatür-
lerdir. Ekim 2020 yılında, Fransa’da    bir tarih 
öğretmeni olan Samuel Patty’nin karikatürleri 
derste öğrencilere göstermesi ve Abdulakh A. 
tarafından başının kesilerek öldürülmesi ile kriz 
yeniden gündeme gelmiştir. Samuel Patty’i an-
mak ve ifade özgürlüğüne vurgu yapmak için 
Charlie Hebdo’nun karikatürleri, Montpellier’deki 
bir binaya projektörle yansıtılmıştır. 
 

Charlie Hebdo is a weekly French satirical mag-
azine published in France. The Charlie Hebdo 
shooting is the attack on the Paris office of the 
magazine named Charlie Hebdo by three masked 
and gunmen belonging to the Arabian Peninsula 
al-Qaeda on January 7, 2015. The reasons  of the 
attack, in which 12 people lost their lives and 11 
were injured, are the jokes and cartoons about the 
Prophet Mohammed and other Islamic leaders. 
In October 2020, when Samuel Patty, a history 
teacher in France, showed the cartoons to students 
in class and Abdulakh A. killed him  by  behead-
ing, the crisis was on the agenda again. Charlie 
Hebdo’s cartoons were projected on a building in 
Montpellier to commemorate Samuel Patty and 
emphasize freedom of expression.
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Saldırılara rağmen, Charlie Hebdo dergisi 
çalışanları bu ve bunun gibi içerikleri yayımlamaya    
devam    edeceklerini söylemişlerdi. Samuel 
Patty’nin davasından bir gün önce dergi yine 
Hz. Muhammed’i konu ederek hakaret içeren 
karikatürler yayımladı. Dergide ayrıca, 2005 ve 
2006 yılında yayımlanmış Hz. Muhammed’e ha-
karet içerikli 12 adet resim de bulunmaktadır. 
 
Macron’un açıklamaları ve karikatürlerin binada 
yayımlanması Türkiye dahil birçok Müslüman 
ülkesinde tepki ve  protestolar ile karşılanmıştır. 
Peki bu boykot Suudi Arabistan ile Türki-
ye arasındaki ticareti ne şekilde etkileyecek? 
 
Birçok Müslüman ülke boykotu sürdürürk-
en Suudi Arabistan da Türk mallarını boykot 
edeceğini ilan etmiş ve @CarrefourSaudi resmi 
hesabı üzerinden “Carrefour Suudi Arabistan’da 
şu anda Türk markalarının hiçbir ürününü ithal 
etmediği konusunda müşterilerimizi temin 
ederiz” tweetini atmıştır. Suudi vatandaşlar 
ise Fransa’ya karşı Türkiye’nin yanında 
durmuş ve Macron’a tepki göstermişlerdir. 
 
Suudi Arabistanlı bir vatandaşın twitter hesabında 
şu ifadeler yer almıştır, “Ailem ve ben artık Carrefour 
mağazasından alışveriş yapmayacağız, her saniye 
Fransız şirketleri ve  ekonomileri zarar görüyor. 30 
şirket, ekonomisindeki en etkili Fransız şirketleri 
borsada eriyip gitti. Daha 3 gün boykot yaptık!” 
 
Türkiye’de 672 mağazası bulunan Carrefour en 
büyük market zincirlerinden bir tanesidir. Böyles-
ine bir krizin Suudi Arabistan, Türkiye ya da 
Fransa ticaretine olan etkisi büyük olacaktır. Su-
udi Arabistan (SA) ve Türkiye, her yıl katlanarak  
artan  yaklaşık 5 milyon doların üzerinde olan 
verimli bir ticaret hacmine ve ilişkisine sahiptir. 
 

Despite the attacks, employees of Charlie Hebdo 
magazine said they would continue to publish 
this and similar content. The day before Samuel 
Patty’s trial, the magazine published insulting car-
toons, again talking about Prophet Muhammad. 
The magazine also includes 12 pictures insulting 
Prophet Muhammad published in 2005 and 2006. 
 
Macron’s explanations and the publication the 
cartoons on the building has been met with reac-
tions and protests by many Muslim countries, in-
cluding Turkey. So, how will this boycott affect the 
way of trade between Saudi Arabia and Turkey? 
 
While many Muslim countries continued their 
boycott, Saudi Arabia has announced that they 
will boycott Turkish goods and tweeted “We can 
assure our customers that Carrefour does not im-
port any products of Turkish brands in Saudi Ara-
bia at the moment” via the official account of @ 
CarrefourSaudi. The Saudi citizens have stood by 
Turkey against France and have reacted to Macron. 
 
A Saudi Arabian citizen said, “My family and I 
will not shop at Carrefour anymore, every second 
French companies and their economies are dam-
aged. 30 companies, the most influential French 
companies in their economy, have melted into 
the stock market. We have boycotted for 3 days!” 
 
Carrefour is one of the largest supermarket chains 
with 672 stores located in Turkey. Such a crisis will 
have a great effect on trade Saudi Arabia, Turkey, 
or France. Saudi Arabia and Turkey has a produc-
tive trade volume and relationship that is increas-
ing exponentially every year, over $ 5 million. 
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SA’nın başlıca meyve sebze ithalatında Türkiye 
ilk 20 ülke arasındadır. SA ile Türkiye arasındaki 
ticaret incelendiğinde, 2003 yılından bu yana 
SA’nın Türkiye’den ithalatı yaklaşık 5 kat artmış, 
Türkiye’ye ihracatı ise yaklaşık 20 kat artmıştır. 
Türkiye’nin Suudi Arabistan’a meyve sebze 
ihracatı 2018 döneminde 20 milyonu aşmıştır. 
 
Günümüzde dış ticaretin önemi çok büyüktür. 
Ülkelerin birbirlerinin dini inançlarına saygı 
duymaması ile ortaya çıkan bu kriz ülkeler arası 
gerilimi arttırmıştır ve elbette bu gerilim ticareti 
de etkilemiştir. Her ülke doğal yetersizliklerini 
veya fazlalıklarını dış ticaret sayesinde ihraç veya 
ithal ederek ekonomilerine katkı sağlamaktadır. 
Böylesine bir krizin daha da kötüye gitmesi ül-
kelerin ekonomik sıkıntıya girmesine yol açabilir. 
Karikatür krizinin nasıl sonuçlanacağı ise hala 
merak konusudur.

Turkey is among the first 20 countries of 
Saudi Arabia’s main fruit and vegetable im-
ports. Considering trade between Saudi Ara-
bia and Turkey since 2003, Saudi Arabia’s im-
ports from Turkey increased nearly 5 times, 
exports to Turkey increased by about 20 times. 
Turkey’s fruit and vegetable exports to Saudi 
Arabia during 2018 has exceeded 20 million. 
 
Today, the importance of foreign trade is enor-
mous. This crisis, which emerged with the coun-
tries not respecting each other’s religious beliefs, 
increased the tension between countries, and of 
course this tension has also affected trade. Each 
country contributes to its  economy by exporting 
or importing its natural deficiencies or surpluses 
through foreign trade. The worsening of such a 
crisis may cause countries to suffer economic dif-
ficulties. How the cartoon crisis will end is still a 
matter of curiosity.

References:
https://ticaret.gov.tr/istatistikler/dis-ticaret-istatistikleri  
http://www.mfa.gov.tr/suudi-arabistan-ekonomisi.tr.mfa
https://ticaret.gov.tr/data/5b8a43345c7495406a226d51/Suudi%20Arabistan%20Kralligi%20 Ulke%20Raporu%202019.pdf  
https://www.tim.org.tr/files/downloads/ihracat/Ulke_Masalari/ulke_bilgi_notu/ Suudi%20Arabistan%20%C3%9Clke%20Bilgi%20
Notu.pdf http://www.uib.org.tr/tr/kbfile/suudi-arabistan-ulke-raporu-msm-sektoru-acisindan https://www.bbc.com/turkce/haberl-
er-turkiye-54693292 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54612743  
https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2020/10/30/fransiz-market-zinciri-carrefour-dan-suudi-arabistanda-turkiyeye-boykot/2
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Burning Was a Pleasure
Yakmak Bir Zevkti

Samiye Yüksel

Book Review
Kitap İncelemesi

Amerikan edebiyatının unutulmaz efsaneler-
inden biri olan Ray Bradbury’nün 1953 
yılında yayımlanan kitabı oldukça eleştirel 
bir dille yazılmış ve günümüz dünyası da da-
hil olmak üzere her okunduğunda farklı bir 
anlamın çıkarılabileceği, “geleceği tahmin 
edebilen kitaplar” arasında yerini almıştır. 
 
Ray Bradbury’nün distopyası aslında 1950’leri 
yaşatmaktadır.  Peki  1950’lerde ne yaşanmıştır? 
Amerika ve Sovyet Rusya’nın arasının en kötü 
olduğu, soğuk savaş dönemi olarak adlandırılan 
dönem olan 1950’lerde, medya çok fazla iler-
leme katetmiş ve neredeyse her eve televizyon 
girmeye başlamıştır. Televizyonun evleri işgali 
ile başlayan bu süreçte, yazarımız bir gün evler-
imizin dört duvarını ekran olarak kullanmaya 
başlayacağımızdan ve gelecekte insanların hiç kitap 
okumayacağından büyük bir endişe duymuştur. 
Çünkü televizyon izlemek, ortalama bir Amerikalı 
aile için  tıpkı  uyanmak,  kahvaltı  etmek  ve işe git-
mek gibi günlük rutinlerden biri haline gelmiştir. 
 
“Cehalet mutluluktur” sözünü temel almış ve 
onu eleştirmiş bir kitap var karşımızda. Ede-
biyat canımızı yakıyorsa, bizleri duygu seline 
boğuyor ve kalbimizi kırıyorsa neden onunla 
ilgilenelim ki? Televizyon bizim canımızı hiç 
acıtmaz, televizyon bizi her daim eğlendirir. 
Yani cehalet mutluluktur. Öğrenmemek, bilme-
mek mutluluktur. Teknoloji mutluluktur. 
 

One of the memorable legends of American lit-
erature, Ray Bradbury’s book was written in 1953 
and in a highly critical language, and took its place 
among the “books that can predict the future”, in 
which a different meaning can be extracted eve-
ry time it is read, including the modern world. 
 
Ray Bradbury’s  dystopia actually  keeps the 1950s 
alive. So, what happened in the 1950s? In the 
1950s, the so-called Cold War era, when Amer-
ica and Soviet Russia were the worst, the media 
made a lot of progress and television began to 
enter almost every home. In this process, which 
began with  the invasion of televisions, author was 
very concerned that one day we would start us-
ing the four walls of our homes as screens, and 
that people would never read books in the future. 
Because watching TV has become one of the daily 
routines for the average American family, just like 
waking up, having breakfast, and going to work. 
 
We see a book based on the sentence; “Igno-
rance is bliss” and criticizing it. If literature 
hurts us, makes us emotional and breaks our 
hearts, why should we care about it? Television 
never hurts us; television always entertains us. 
So, ignorance is happiness. Not learning, not 
knowing is happiness. Technology is happiness. 
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Kitap çok ileri teknolojiye sahip geleceği 
anlatmaktadır. Yazar  Bradbury, daha önce 
“Yaya” öyküsünde  kullandığı karakteri, Guy 
Montag’a, yani bir  itfaiyeciye büründürmüştür. 
Yalnız sanılanın aksine bu distopyada itfaiyecil-
er yangın söndürmemekte aksine yangını 
yaratmaktadır. Kitapları, bilgiyi, edebiyatı 
ve duyguları yakmaktadır. Bu distopyada ki-
tap yazmak, okumak hatta bulundurmak dahi 
yasaktır. İnsanlar, yaşadıkları evlerin duvarlarını  
ekran  olarak  kaplatmakta  ve  o dört ekran 
içinde duyguları olmadan yaşamaktadırlar. 

Başkarakterimiz Guy Montag hiçbir şeyi sorgu-
lamayan, o dört ekran arasında yaşayan ve gelen 
ihbarlar ışığında kitap yakmakla görevli bir it-
faiyecidir. Onun bu döngüsü 17 yaşındaki Clarisse 
ile tanışana kadar sürmüştür. Clarisse, sorgulayan 
ve düşünen özgür insanı temsil etmektedir. İtfaiye 
erimiz ise distopik düzenin bekçisidir. Clarisse’nin 
Montag’a hayatını değiştirecek soruyu sormasıyla 
macera başlamıştır: “Eskiden itfaiyecilerin 
kitapları yakmadığı, yangınları söndürdüğünü 
biliyor muydun?” İtfaiye erimiz şaşırır, düşünür 
ve sorgulamaya başlar. Hayatında ilk defa 
merak eder. “Bay Montag mutlu musunuz?” 
 

The book describes the future with very advanced 
technology. Author Bradbury used the character 
he had previously used  in the story “Pedestrian” 
as Guy Montag, that is, a firefighter. Contrary 
to popular belief, in this dystopia, firefighters 
do not put out fires, but rather create fires. They 
burn books, knowledge, literature, and emo-
tion. In this dystopia, it  is  forbidden  to write, 
read or even keep books. People cover the walls 
of the houses in which they live with screens and 
live without feelings within those four screens. 
 
Our title character Guy Montag is a firefighter 
who doesn’t question anything. He lives  be-
tween  those  four  screens  and is tasked with 
burning books in light of incoming reports. His 
cycle  continues  until he met 17-year-old Clar-
isse. Clarisse represents the free person who ques-
tions and thinks. And our fireman is the keeper 
of the dystopian order. The adventure began 
when Clarisse asked Montag the question that 
would change his life: “Did you know that in the 
old days, firefighters didn’t burn books, they put 
out fires?” Our fire officer is surprised, he thinks, 
and begins to question. For the first time in his 
life, he wonders. “Mr. Montag, are you happy?” 
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The breaking point starts with the old wom-
an whom they went to burn books upon no-
tice and who would die for their sake so that 
their books would not be burned. Montag 
began to think more. ‘If people can die for 
them, why are they being burned?’ Then Mon-
tag’s book theft process began. Montag is now 
thinking and wondering. But he’ll be caught. 
 
At the point where he is sure he will be caught; 
Montag starts looking for “book people.” 
The book thus ends with Montag finding the 
book people and walking with them on the 
train tracks that Clarisse had walked before. 
 
This book leaves question marks in our minds 
today, in 2020. In fact, this book reminds us of 
something just today. Do not think. Memorize 
it. Linger. “Work, Montag, work.” and ”Be pro-
moted, Montag, be promoted.” Montag thought 
about it, questioned it, and wondered about it. He 
was not afraid. And how much are we not afraid? 
And how much do we question? How much do 
we read and how much do we think? Are we alive? 
Honestly, I really believe that one day we will read, 
investigate, and walk on this old train tracks with 
Mr. Montag.

Kırılma noktası aslında ihbar üzerine kitap 
yakmaya gittikleri ve kitapları yanmasın diye 
onların uğruna ölmeyi göze alan yaşlı kadınla 
başlamaktadır. Montag daha fazla düşünmeye 
başlamıştır. ‘Kitaplar uğruna ölünebilecekse, neden 
yakılıyorlar?’ Daha sonra Montag’ın kitap hırsızlığı 
süreci başlamıştır. Montag, artık düşünmekte 
ve merak etmektedir. Fakat yakalanacaktır. 
 
Yakalanacağına emin olduğu noktada Mon-
tag “kitap insanları” aramaya başlar. Kitap 
bu şekilde, Montag’ın kitap insanları bulması 
ve onlarla, zamanında Clarisse’nin yürüdüğü 
tren raylarında yürümesiyle son bulur. 
 
Bu kitap aslında bugün, 2020 yılında, bizlerin 
aklında soru işaretleri bırakmaktadır. Hatta  bu  ki-
tap  bize  tam  da bugün bir şeyleri hatırlatmaktadır. 
Düşünme. Ezberle. Oyalan. “Çalış Montag çalış.” 
ve” Terfi et Montag terfi et.” Montag, bunun üzer-
ine düşündü, bunun üzerine sorguladı ve merak 
etti. Korkmadı. Peki ya biz ne kadar korkmuyor-
uz? Peki ya biz ne kadar sorguluyoruz? Ne kadar  
okuyor  ve  ne kadar düşünüyoruz? Biz gerçekten 
doya doya yaşıyor muyuz? Açıkçası ben, bir gün 
gerçekten okuyup, araştırıp  Bay  Montag ile o eski 
demiryolunda yürüyeceğimize inanıyorum.
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Republic of Moldova Elections for the President
Moldova Cumhuriyeti Başkanlık Seçimleri

(15 November 2020-15 Kasım 2020)

Current Elections
Seçimler

Burkina Faso Elections for the President
Burkina Faso Başkanlık  Seçimleri

(22 November, 2020-22 Kasım 2020)

Burkina Faso Elections for the National Assemblyt
Burkina Faso Milletvekili Seçimleri

(22 November, 2020-22 Kasım 2020)

Micro Nations

Celestial Uzay Ulusu
Celestial Uzay Ulusu, Illinois, ABD’de yaşayan 
James Thomas Mangan tarafından kuruldu. 
Mangan, herhangi bir devletin veya gücün orada 
egemenlik ilan etmesini engellemeye çalışırken, 
aynı zamanda insanlığı da korumak adına, bütün 
uzay boşluğunun bu ulusun bir parçası olduğunu 
iddia etti. Soğuk Savaş döneminde uzay yarışı 
kızıştığında Mangan, ABD ve Sovyet Rusya’nın 
kendi egemenlik alanını gasp ettiğini iddia etti. 
Haziran 1958’de Celestian bayrağı New York’daki 
Birleşmiş Milletler binasında çekildi. Bugünlerde, 
Mangan’ın ölümünden sonra bu ulusun iptal 
edildiği düşünülmektedir.

The Nation of Celestial Space
The Nation of Celestial Space is created by James 
Thomas Mangan who lives in Illinois, the USA. 
Mangan claimed all outer space as a part of this 
micronation to protect humankind while ensur-
ing no other state or power can get a sovereignty 
over there. In Cold War area when space race be-
came heated, he claimed that both the USA and 
Soviet Russia encroached his territory. In June 
1958, the Celestian Flag raised at the United Na-
tions building in New York. Nowadays, it is be-
lieved that after the dead of Mangan, this micro-
nation is annulled.

Mikro Devletler
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ABD Seçimleri
The USA Elections
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10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü
10 November Atatürk Remembrance Day

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
29 October Republic Day

Üniversitemizde düzenlenen Atatürk’ü Anma 
etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başlanmıştır. Ardından, Atatürk ile ilgili vide-
olar ve Arel Üniversitesi öğrencileri tarafından 
hazırlanan, Atatürk’ün sözlerinden oluşmakta 
olan bir video gösterimi yapılmıştır.
 
Bütün bunların ardından, Prof. Dr. Ayşe Yiğit Şakar 
ve Doç. Dr. Oktay Bingöl, Dr. Öğr. Üyesi Selma 
Şekercioğlu moderatörlüğünde konuşmalarını 
yapmıştır.
 
Ayrıca bölümümüz Dr. Öğr. Üyesi Ali Bilgin 
Varlık’ın, bölümümüz öğrencileri Ege Çabuk ve 
Görkem Ihlamur’un yardımlarıyla hazırlamış 
olduğu Atatürk Albümü sunumu büyük beğeni 
toplamıştır.

Atatürk’s commemoration organized in our uni-
versity, first it started with a moment of silence 
and the Turkish National Anthem then there 
were videos about Atatürk and Arel University 
students prepared a video which is consisting of 
expressions of Atatürk.
 
Besides all these, Prof. Ayşe Yiğit  Şakar  and As-
soc. Prof. Oktay Bingöl gave their speeches under 
the moderation of Assist Prof. Selma Şekercioğlu. 
 
Furthermore, The Atatürk Albüm that is prepared 
by the Assist. Prof. Ali Bilgin Varlık with the help 
of Ege Çabuk and Görkem Ihlamur who are the 
students of our department is appreciated.

Üniversitemizde düzenlenen 29 Ekim Cumhuri-
yet Bayramı etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
ile başlanmıştır. Ardından, Atatürk ile ilgili video 
gösterimi yapılmıştır. Etkinliğin sonunda Prof. 
Dr. Emre Kongar video konferans aracılığıyla 
Atatürk hakkında bir konuşma yapmıştır.

29 October Republic Day organized in our uni-
versity, first it started with a moment of silence 
and the Turkish National Anthem then there was 
a video about Atatürk. Finally, Prof. Emre Kongar 
gave his speech about Atatürk via video confer-
ence.
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News from IR Deparment
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 

Bölümünden Haberler

BM Türkiye Temsilcisi Alvaro 
Rodriguez ile Video Konferans

BM Türkiye Temsilcisi 24 Ekim Birleşmiş Milletler 
Günü vesilesi ile Arel Üniversitesi öğrencileri ile 
video konferans aracılığıyla bir araya geldi.
 
Toplantıda Rodriguez: “Yer küre Avrupa- 
Afrika’da çok sayıda insan Kovid-19 öncesinde 
de gelecekleri konusunda kaygı duyuyordu. Ko-
vid-19 bu  kaygıların  daha  da artmasına yol açtı. 
Herkes güvende olmadan hiçbirimiz güvende 
olamayacağız. Kovid-19 sınırları kapamanın ül-
keleri sorunlardan  kurtaramadığını  ortaya koy-
du. Sınırları sadece Kovid-19 aşmıyor.
 
Mülteciler, göçmenler ve hatta  yoksulluk  da 
sınırları aşan küresel sorunlar arasında yer 
almaktadır. Tüm bu küresel sorunlar çözüm 
için çok taraflılığın ne kadar gerekli olduğunu 
da ortaya koydu. Bunun için de güçlü bir BM’ye 
ihtiyacımız var” dedi.
 
Ayrıca, BM Türkiye Temsilcisi, Türk hükümetinin 
Kovid-19’a yanıtının başarılı olduğunu, 
Türkiye’nin ayrıca uluslararası dayanışma içinde 
başka ülkelere de yardım ulaştırdığını söyledi. 
BM “yeni normal” denen bu dönemde gençleri 
daha fazla dinlemeli dedi.

Video Conference with The UN 
Turkey Representative Alvaro 
Rodriguez

The UN Representative in Turkey met with the 
students of Arel University on 24th of October, 
the UN Day.
 
In the meeting Rodriguez: Millions around the 
world were facing an age of anxiety even before 
Covid-19 such as with inequalities, poverty. Cov-
id-19 amplified and magnified these anxieties. 
Covid-19 showed us that closing borders would 
not save countries from global problems. It is not 
only Covid-19 that crosses borders, refugees, mi-
grants and even poverty cross borders. No one is 
safe until everyone is safe. All these global chal-
lenges showed how much multilateralism is nec-
essary. For this we need a strong UN.
 
Mr. Rodriguez said that, Turkey’s fighting with 
Covid-19 is very well, and he mentioned about 
Tukey’s Covid-19 aids to foreign countries. Fi-
nally, he said that the UN should pay attention to 
youngers.
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Güvenlik Çalışmaları Kitabı 
Yayımlandı

Doç. Dr. Oktay Bingöl ile Dr. Öğr. Üyesi Ali Bilgin 
Varlık’ın editörlüklerini yaptıkları, Güvenlik 
Çalışmaları adlı kitaplarının Cilt 1’i, Hiper Yayın-
Arel Üniversitesi aracılığı ile yayımlanmıştır.
Kitap 16 makaleden oluşmaktadır, bu bölümler 
“Geleneksel Kuramlar”, “Geleneksel Güvenlikte 
Değişim” ve “Geleneksel Güvenlikte Kırılma ve 
Dönüşüm” dür. Ayrıca kitapta bölümümüz Dr. 
Öğr. Üyesi Doğan Şafak Polat ile Ar. Gör. Doğuş 
Sönmez’in de yazıları bulunmaktadır.

Security Studies Book Published

The book named Güvenlik Çalışmaları Cilt 1 that 
was edited by Assoc. Prof. Oktay Bingöl and As-
sist. Prof. Ali Bilgin Varlık was published via Hi-
per Yayın-Arel University. The book consists of 16 
articles and these articles are about “Traditional 
Theories”, “Change in Traditional Security” and 
“Fracture and Transformation in Traditional Se-
curity”. Furthermore, Assist. Prof. Doğan Şafak 
Polat and Res. Asst. Doğuş Sönmez from our uni-
versity contributed to the book with their articles.
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Total number of cases: 52.208.441 
Total number of recovered patients: 33.976.496 
Total number of deaths: 1.285.709 
 
Top three countries with highest number of cases: 
US (10.402.273) 
India (8.683.916) 
Brazil (5.747.666) 
 
For updated information, please visit https://
coronavirus.jhu.edu/map.html

Toplam vaka sayısı: 52.208.441 
Toplam iyileşen hasta sayısı: 33.976.496 
Toplam ölüm sayısı: 1.285.709 
 
En çok vaka sayısına sahip 3 ülke: ABD 
(10.402.273) 
Hindistan (8.683.916) 
Brezilya (5.747.666) 
 
Güncel bilgi için https://coronavirus.jhu. edu/
map.html adresini ziyaret ediniz.

Covid-19
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AREL
ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR
UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ 


