
AĞUSTOS/ AUGUST 18

ATLANTİS EFSANESİ
The Legend of Atlantis

#Quantum Science and Magic

AREL IR MONTHLY

BARIŞ KRALİÇESİ :
PUDUHEPA
The Queen of Peace: 
Puduhepa

KIYAMET SİLAHI
Apocalyptic Weapon

#KUANTUM BİLİMİ 
VE BÜYÜ

ISSN : 2822-3837
INTERNATIONAL RELATIONS-ULUSLARARASI İLİŞKİLER  



Bu belgede yer alan hususların tüm sorumluluğu yazarlara ait olup İstanbul Arel 
Üniversitesini ve üyelerini bağlamaz. Bu belgenin her hakkı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu esasları çerçevesinde İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası ilişkiler 
(İngilizce) bölümüne aittir. The information and views set out in this publication are those 
of the authors and do not necessarily reflect the official opinion of İstanbul Arel University.

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

Arel University, Department of International Relations (Eng.)

Yönetici Editör/Executive Editor
Arş. Gör. Doğuş Sönmez

Editör/Editor
Meryem Alpar

Asistan Editör/Assistant Editor
Samiye Yüksel, Sırrı Can Yücel

Yayın Kurulu/Editorial Board
Ayşenur Durmaz, Fatma İnal, Gaye Gürbüz, Meryem Alpar, Muhammed Ulanmış, Refia 

Havva Bayır, Seher Tortop, Samiye Yüksel, Senanur Yıldız, Sırrı Can Yücel, Talha Çağman

Danışma Kurulu/Advisory Board
Assoc. Prof. Dr. Oktay Bingöl, Dr. Selma Şekercioğlu, Dr. Ali Bilgin Varlık

Kapak ve Sayfa Tasarımı/Cover and Page Design
Arel Medya Grup-Buse ÖZCAN

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

International Relations-Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

arelusam@arel.edu.tr

AREL IR MONTHLY



Arel IR Monthly GÜNDEM

Uluslararası İlişkilerin Ötesinde/Beyond International Relations........................................4
#Kuantum Bilimi ve Büyü/#Quantum Science and Magic...................................................8
Kıyamet Silahı/Apocalyptic Weapon..................................................................................10
Atlantis Efsanesi/The Legend of Atlantis...........................................................................14
Barış Kraliçesi: Puduhepa/The Queen of Peace: Puduhepa..............................................16
Kyranides Kitap İncelemesi/Kyranides Book Review.........................................................19
Karşı Olgusal Akıl Yürütme/Counterfactual Reasoning.....................................................21
Covid-19..............................................................................................................................23 

KYRANİDES KİTAP İNCELEMESİ

19

KARŞI OLGUSAL 
AKIL YÜRÜTME

KIYAMET SİLAHIULUSLARARASI İLİŞKİLERİN ÖTESİNDE

BARIŞ KRALİÇESİ: PUDUHEPA

KUANTUM BİLİMİ VE BÜYÜ

ATLANTİS EFSANESİ
14 21

4

16

10

8

içindekilerindex



4

Arel IR Monthly ULUSLARARASI

Uluslararası 
İlişkilerin 
Ötesinde

From World to Arel – From Arel to World



5

Arel IR Monthly ULUSLARARASI

Uluslararası 
İlişkilerin 
Ötesinde

Beyond International Relations

SIRRI CAN YÜCEL
İstanbul Arel Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Öğrencisi



6

Arel IR Monthly ULUSLARARASI

Bal arıları ve yaban arılarının gözleri bizim gördük-
lerimizden daha yüksek frekanslardaki ışığı algıla-
yabilirler. Bu sayede ultraviyole ışınlarını da algıla-
yabilirler. Ekolokasyon kullanan yarasaların işitme 
sistemleri o kadar hassastır ki bir kilohertzin on bin-
de biri kadar olan frekans farklarını bile algılayabi-
lirler. Balıklar ve hem suda hem karada yaşayabilen 
amfibiler suyun hareketlerini algılayabilirler. Kuşlar 
ve kaplumbağalar dünyanın manyetik alanını algıla-
yabilirler. Yıldız burunlu köstebekler burunlarında 
bulunan reseptörler sayesinde elektriksel impulsları 
algılayabilir ve bu sayede avlarının yerini bulabilir-
ler. Peki tüm bu duyu organlarından yoksun olma-
mıza rağmen gerçekliğin beş duyu organımızla algı-
ladığımızdan ibaret olduğunu iddia edebilir miyiz? 
Şüphesiz ki gerçekler algılarımızın ötesindedir, bu 
yüzden disiplinlerarası bir disiplin olan siyaset bi-
limi dallarından Uluslararası İlişkiler de inceleme 
alanını doğrudan gözlemlenemeyecek olguları da 
içine alacak şekilde genişletmelidir.

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler’in Öte-
si’ni gözlemleyebilmelidir. Kendisi kesin olarak 
gözlemlenemeyen fakat sonuçları uluslararası sah-
nede oldukça açık olan olgulardan biri olan din gibi 
olgular oldukça yaygın olsalar da pozitif bilimlerle 
incelenemediklerinden ötürü sık sık gözardı edil-
mişlerdir. Her ne kadar ülkeler bile bir dinin men-
subu olabiliyor ve iç ve dış politikalarını o dinin öne 
sürdüğü yaklaşımlar dahilinde yürütebiliyor olsa da 
gezegenimizi ziyaret eden dünya dışı varlıklar, tari-

he büyük etkisi olan liderlerin iletişime geçtikleri-
ni iddia ettikleri ilahi varlıklar, özel güçleri olduğu 
iddia edilen tarihi figürler, geleceği gördüğü düşü-
nülen medyumlar ve benzeri fenomenler komplo 
teorisyenlerinin ilgi alanı olmaktan öteye geçme-
mişlerdir.

Siyaset, toplum ve bireye dair gerçeklerden ufak da 
olsa bir parça barındıran her türlü kaynak alışılmışın 
dışında ve gözlemlenenin ötesinde de olsa ve her ne 
kadar Uluslararası İlişkiler disiplininin  doğrudan bir 
inceleme alanı olmasa da mutlaka bu disiplinin ilgi 
alanlarının içinde yer almalıdır. Oluşum ve gelişim 
süreçlerinde pozitif bilimler dışındaki faktörlerden 
pek çok iz taşıyan toplumların akılcı yöntemlerle yö-
netimi gerekli olmakla birlikte “gerçek dışı” olduğu 
varsayılan fenomenlerin tam anlamıyla gözden çıka-
rılması yanlış olacaktır.

The eyes of honeybees and wasps can detect high-
er frequencies of light than we see, so they can also 
detect ultraviolet rays. The hearing systems of bats 
which use echolocation are so sensitive that they 
can detect frequency differences of up to ten thou-
sandths of a kilohertz. Fish and amphibians, which 
can live both in water and on land, can sense the 
movements of water. Birds and turtles can sense the 
earth’s magnetic field. Star-nosed moles can detect 
electrical impulses thanks to the receptors in their 
noses and thus locate their prey. So, despite the fact 



7

Arel IR Monthly ULUSLARARASI

that we are deprived of all these sense organs, can 
we claim that reality consists of what we perceive 
with our five senses? Undoubtedly, the facts are be-
yond our perceptions, so International Relations, 
one of the branches of political science, which is an 
interdisciplinary discipline, should expand its field 
of study to include facts that cannot be directly ob-
served. I International Relations should be able to 
observe Beyond International Relations. Facts such 
as religion, which cannot be observed with certain-
ty but whose results are quite obvious on the inter-
national scene, are often overlooked because they 
cannot be studied with positive sciences, although 
they are quite common. Although even countries 
can be members of a religion and carry out their 
domestic and foreign policies within the approach-
es suggested by that religion, extraterrestrial beings 
visiting our planet, divine beings that leaders who 

have a great impact on history claim to communi-
cate with, historical figures alleged to have special 
powers, psychics which are thought to see the fu-
ture and similar phenomena, have not gone beyond 
being the interest of conspiracy theorists.

Any source that contains even a small piece of the 
facts about politics, society and the individual, even 
if it is unusual and beyond what is observed, and 
although it is not a direct field of study of the disci-
pline of International Relations, it must be within 
the fields of interest of this discipline. Although it is 
necessary to manage societies with rational meth-
ods, which have many traces of factors other than 
positive sciences in their formation and develop-
ment processes, it would be wrong to completely 
disregard the phenomena that are assumed to be 
“unreal”.

References:
https://www.bilimkurgukulubu.com/genel/bilim-teknoloji/diger-canlilarda-olup-bizde-olmayan-10-

muhtesem-duyu/
https://sites01.lsu.edu/faculty/voegelin/wp-content/uploads/sites/80/2015/09/Henrik-Syse1.pdf 
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KUANTUM BILIMI VE 
BÜYÜ
Quantum Science and Magic 

Teknolojinin gelişmesi ve bilimsel araştırma yöntem-
lerinin yaygınlaşması ile büyü ve benzeri fenomenler 
gerçek dışı olarak adlandırılmış ve dolayısıyla bu fe-
nomenler tarihin tozlu sayfalarında kalmanın ötesine 
geçememişlerdir. Fakat bilimin ilerlemesi sonucu or-
taya çıkan kuantum bilimi, bilimin ortaya attığı pek 
çok kuralı altüst etmiş ve gerçekliğin sorgulanmasına 
sebep olmuştur.

Büyücülerin varlığını iddia ettiği nesnelerin içinden 
geçmek, ışınlanmak, aynı anda farklı yerlerde olmak, 
eşyaları dokunmadan hareket ettirmek ve bunun gibi 
pek çok doğaüstü güç pozitif bilimin ilerlemesi ile red-
dedilmiştir. Fakat kuantum fiziğine göre tüm bunların 
gerçek olması olasıdır. Kuantum fiziği ile elektronların 
hem dalga hem de parçacık halinde olduğu kanıtlan-
mıştır ve bu ikilik dolayısıyla elektronların aynı anda 
iki farklı yerde olmasının mümkün olduğu öne sürül-
müştür. Birbiri ile hiçbir iletişim imkânı olmayan par-
çacıklar arasında korelasyonlar olduğu kanıtlanmıştır. 
Üstelik kuantum fiziğine göre elinizi masaya vurdu-
ğunuzda çok küçük bir olasılık da olsa elinizi masanın 
içinden geçirebilirsiniz.

Tüm bu gelişmeler akıllara kuantum bilimi ile yeni 
keşfedilen gerçeklerin eski tarihte büyücüler tarafın-
dan zaten biliniyor olabileceğini ve dolayısıyla Ay-
dınlanma Çağı’nda ortaya çıkmış ve liberal düşünce-
ye ait olan ilerlemecilik kavramının ne kadar geçerli 
olabileceği sorusunu getirmektedir. Bunun yanı sıra 
gerçekliğin gözlemlerimizden çok daha fazlası oldu-
ğunu iddia eden kuantum biliminin çıkarımları so-
nucu rasyonalizmin, bir diğer adıyla akılcılık kavra-
mının da şimdiye kadarki ele alınış biçiminin yanlış 
olabileceğini iddia etmek mümkündür.

Kuantum biliminin daha da ilerlemesi ile değişecek 
olan ve şimdiki düşünce şeklimizle mucize olduğunu 
düşündüğümüz gelişmelerle dolu olacak geleceğimi-
ze adım atıp imkansızlarımızın ne kadar gerçek ola-
bildiğini gördüğümüzde büyüler, efsaneler ve mitler 
şimdi düşündüğümüz kadar gerçek dışı olmayacaktır. 
Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda bakış 
açımızı genişletmemizin gerekliliği ve gerçeklik algı-
mıza ters düşen metafizik olguları da incelemeye ta-
bii tutmamız gerektiğinin önemi ortaya çıkmaktadır. 
Sonuç olarak kuantum biliminde de belirtildiği gibi, 
gerçeklik, gözlemlemeyi seçtiğimiz şeydir.

SIRRI CAN YÜCEL
İstanbul Arel Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Öğrencisi
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With the development of technology and the spread 
of scientific research methods, phenomena such as 
magic were called unreal and therefore these phe-
nomena could not go beyond staying in the dusty 
pages of history. However, quantum science, which 
emerged as a result of the progress of science, over-
turned many rules put forward by science and cau-
sed reality to be questioned.

Many supernatural powers that sorcerers claim to 
exist such as passing through the objects, telepor-
ting, being in different places at the same time, 
moving things without touching them, and so on 
have been rejected with the advancement of posi-
tive science. But according to quantum physics, it’s 
possible that all of this is real. It has been proven by 
quantum physics that electrons are in both wave 
and particle form, and it has been suggested that it 
is possible for electrons to be in two different places 
at the same time because of this duality. It has been 
proven that there are correlations between particles 
that have no means of communication with each ot-
her. Moreover, according to quantum physics, when 
you hit the table with your hand, you can pass your 
hand through the table, albeit with a very small pro-
bability. 

All these developments raise the question of how 
valid the concept of progressivism, which emerged 
in the Age of Enlightenment and belongs to liberal 
thought, can be given that that newly discovered 
facts with quantum science were already known to 
sorcerers in ancient history. In addition, it is pos-
sible to argue that the way of rationalism, in other 

words, the concept of rationality, has been handled 
so far may be wrong as a result of the inferences of 
quantum science, which claims that reality is much 
more than our observations.

When we step into our future, which will change 
with the further advancement of quantum scien-
ce, and which will be filled with developments that 
we think are miraculous with our current way of 
thinking, magic, legends, and myths will not be as 
unreal as we think now when we see how real our 
impossibles can be. When all these are taken into 
consideration, the necessity of expanding our pers-
pective and the importance of examining the metap-
hysical facts that contradict our perception of reality 
emerges. As a result, as stated in quantum science, 
the reality is what we choose to observe.

Arel IR Monthly BİLİM

References:
References:
https://www.space.com/quantum-physics-things-
you-should-know 

https://www.livescience.com/2000-atoms-in-two-
places-at-once.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Progressivism
https://www.newscientist.com/article/dn20600-
quantum-magic-trick-shows-reality-is-what-you-
make-it/ 

https://www.hurriyet.com.tr/egitim/rasyonalizm-
nedir-rasyonalist-ne-demek-felsefede-
rasyonalizm-akilcilik-akimi-ozellikleri-kurucusu-ve-
temsilcileri-41659598 

https://en.wikipedia.org/wiki/Progressivism 
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Artan çöl sıcaklıklarının, iklim değişikliklerinin, 
gökyüzü olaylarının ve hatta depremlerin sebebinin 
Alaska’da gizli çalışmalar yaptığı bilinen bir tesis tara-
fından oluşturulduğunu söylesem buna inanır mıydı-
nız? Alaska sınırları içerisinde yürütülen bu projenin 
amacı ve yapmış olduğu çalışmalar ne kadar inkar 
edilse de birçok komplo teorisyenleri buna inan-
maktadır. HAARP (High Frequency Active Auroral 
Research Program) olarak bilinen ve açılımı Yüksek 
Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı olan 
projeye bir göz atalım.

HAARP projesi ABD Hava Kuvvetleri, Alaska Fair-
banks Üniversitesi ve The Defense Advanced Rese-
arch Projects Agency (DARPA) tarafından finan-
se edilmiştir ve projenin kurulumu 1993 yılında 
tamamlanmıştır.

Açılımından da anlaşıldığı gibi HAARP projesinin 
amacı yüksek frekanslı atmosferik araştırma prog-
ramları yürütmektir.  Bu sistemde atmosfere dalgalar 
gönderen 180 adet anten bulunmaktadır.   

En gelişmiş aygıtı IRI ile atmosfere yüksek frekans-
ta radyo dalgalar göndermektedir. IRI, atmosfere 
gönderdiği dalgaları yüksek baytlar halinde kendi 
içerisine depolayabilmektedir. HAARP yetkilileri, 
manyetik dalgaların amacının atmosferdeki iyonos-
fer tabakasındaki hareketlerin incelenmesi, farklı 
yerlerde bulunan ABD askeri üslerinin arasındaki 
iletişimin sağlanması, düşman birliklerin iletişiminin 
kesilmesi ve kıtalar arasında geçiş yapan balistik fü-
zelerin imha edilmesi olduğunu açıklamışlardır. Bu 
nedenle HAARP projesi ABD’nin savunma silahı 
olarak da bilinmektedir. 

HAARP’ın, yapay depremler üretebilmesi, ozon ta-
bakası üzerinde oynamalar yapıp zarar vermesi, yay-
dığı frekanslar sayesinde insan beyni ve psikolojisini 
etkilemesi, iletişim dalgalarını pasifize edebilmesi ise 
komplo teorilerinin konusu olmuştur.  
Özellikle Türkiye’de 17 Ağustos 1999 yılında yaşa-
nan Marmara Gölcük depreminde bir ABD denizal-
tısının Marmara sınırları içerisine girmesi, deprem 
öncesinde denizde büyük bir ateş topunun oluştuğu-
nun görülmesi ve bunun birçok görgü tanığı tarafın-
dan doğrulanması, gökyüzü renginin değişmiş olması 
ve depremin dakikalarca sürmesi bu iddiayı destekler 
niteliktedir. Hatta teorisyenlere göre; ABD’nin amacı 
Kaliforniya’daki San Andreas hattına benzeyen Ku-
zey Hattı (Türkiye) üzerinde çalışmalar yürütmek-
ti.  HAARP 4 şiddetinde bir deprem etkisi yaratıp 
fay hatları üzerindeki çalışmalarını devam ettirmeyi 
sürdürürken 7 şiddetinde büyük bir depreme neden 

FATMA İNAL
İstanbul Arel Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Öğrencisi
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olduğu varsayılmaktadır. Yüzlerce insanın hayatını 
kaybetmesinde HAARP projesi suçlanmıştır. 

HAARP ile ilgili oluşturulan varsayımların bir kısmı 
yetkililer tarafından doğrulandı. Fakat depremle ilgili 
yapılan varsayımların doğruluğu bulunmamaktadır. 
Mantıken deprem üretmek için gerekli enerjinin ya-
pay zekanın ürettiği enerjiden kat kat yüksek olması 
gerekmektedir.

ABD’nin yapay zekâ silahı olarak bilinen HAARP te-
orisinin doğruluğu hala tartışılmaktadır. Çalışmaları 
2015 yılında Alaska Üniversitesine devredilen HA-
ARP projesi halka açıktır ve her bilimsel çalışmaların 
yürütüldüğü tesisler gibi burası da ziyarete kapalıdır. 
HAARP kendine ait sayfasında yaptığı çalışmaları 
grafikler halinde yayımlamaktadır. HAARP projele-
rini her ne kadar kamuoyuna açıklasa da komplo te-
orisyenleri onun ABD kaynaklı bir “Kıyamet Silahı” 
olduğunu varsaymaktadır.

Would you believe it if I told you that rising desert 
temperatures, climate changes, celestial events, and 
even earthquakes were caused by a facility in Alas-
ka that was known to be carrying out secret stud-
ies? Although the purpose and the outputs of this 

project carried out within the borders of Alaska are 
denied, many conspiracy theorists believe it. Let’s 
take a look at the High Frequency Active Auroral 
Research Program, known as HAARP. The HAARP 
project was funded by the US Air Force, the Univer-
sity of Alaska Fairbanks, and The Defense Advanced 
Research Projects Agency (DARPA), and the in-
stallation of the project was completed in 1993. 

The purpose of the HAARP project, as understood 
from its name, is to conduct high-frequency atmos-
pheric research programs. In this system, there are 
180 antennas that send waves to the atmosphere. 
It sends high frequency radio waves to the atmos-
phere with its most advanced device IRI. IRI can 
store the waves it sends to the atmosphere in high 
bytes. HAARP officials stated that the purposes of 
magnetic waves were to examine the movements in 
the ionosphere layer in the atmosphere, to provide 
communication between the US military bases in 
different places, to cut the communication of the 
enemy troops, and to destroy the ballistic missiles 
passing between the continents. For this reason, the 
HAARP project is also known as the defense weap-
on of the USA.
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It has been the subject of conspiracy theories that 
HAARP can produce artificial earthquakes, manip-
ulate and damage the ozone layer, affect the human 
brain and psychology thanks to the frequencies it 
emits, and pacify communication waves.

Especially in the Marmara Gölcük earthquake that 
took place in Turkey on August 17, 1999, the entry 
of a US submarine into the borders of Marmara, the 
sighting of a large fireball in the sea before the earth-
quake and confirmation by many eyewitnesses, the 
fact that the color of the sky changed, and the earth-
quake lasted for minutes support this claim. In fact, 
according to theorists, the USA aimed to carry out 
studies on the Northern Line (Turkey), which is 
similar to the San Andreas line in California. While 
HAARP continues to work on fault lines by creat-
ing an earthquake of magnitude 4, it is assumed that 
it caused a major earthquake of magnitude 7. The 
HAARP project has been blamed for the deaths of 
hundreds of people.

Some of the assumptions made about HAARP have 
been confirmed by the authorities. However, the 
assumptions made about the earthquake were not 
correct. Logically, the energy required to produce 
an earthquake should be many times higher than 
the artificial intelligence’s energy.

The accuracy of the HAARP theory, known as the 
artificial intelligence weapon of the USA, is still 

debated. The HAARP project, whose work was 
transferred to the University of Alaska in 2015, is 
open to the public and is closed to visitors, just like 
the facilities where all scientific studies are carried 
out. HAARP publishes its work in graphics on its 
own page. Although HAARP projects are publicly 
announced, conspiracy theorists assume it to be an 
“Apocalyptic Weapon” originating from the USA.

References:
https://www.webtekno.com/haarp-nedir-ne-ise-
yariyor-h107217.html#

https://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/
haarp-157

https://haarp.gi.alaska.edu/
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ATLANTİS 
EFSANESİ
The Legend of Atlantis

GAYE GÜRBÜZ
İstanbul Arel Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Öğrencisi

Atlantis, kayıp olduğu iddia edilen bir kıtanın efsane-
sidir. Platon, Atlantis efsanesini M.Ö. (milattan önce) 
360 yılı civarında anlatmış olsa da bu gizemli kıta 
yüzyıllar sonrasında dahi insanlar tarafından merak 
edilmekte ve üzerine araştırılmalar yapılmaya devam 
edilmektedir. 
Efsaneye göre Atlantis, gümüş ve altın gibi her türlü 
değerli madenin bulunduğu, kurucularının yarı insan 
yarı tanrı olduğu, büyük bir deniz gücüne sahip, ol-
dukça gelişmiş bir medeniyettir. Ancak bu medeniye-
tin toplumsal değerlerini kaybetmesi ve ahlaki açıdan 
iflas etmesi sonucu tanrılar, Atlantis’in sular altında 
kalmasına neden olacak korkunç bir yangın ve dep-

rem gecesi gönderip Atlantis’i cezalandırmışlardır. 
Atlantis efsanesi dikkate alındığında, temel değerlere 
sahip olmayan medeniyetlerin, gelişmiş medeniyet-
ler olsalar dahi yok olmalarının kaçınılmaz olduğu 
iddia edilebilir. Örneğin, toplumların temel değerle-
rinden biri olan din ve onun yardımlaşma, hoşgörü 
gibi öğretilerinin yok olmasının, o medeniyetin yok 
olmaya yaklaşması anlamına geldiği söylenebilir. Bu 
anlamda günümüzde birçok toplumun, tüm zorluk-
lara rağmen temel değerlerini korumayı başardıkları 
için geçmişten günümüze varlıklarını devam ettirdik-
lerini söylemek mümkündür. Örneğin, Rus toplumu-
nun temel değerlerinden birini oluşturan Ortodoks 
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inancı ve onun değerleri sayesinde gücünü yitirme-
diği iddia edilebilir. Tam tersi, Atlantis  ise temel de-
ğerlerini kaybettiği için sular altında kalmakla ceza-
landırılmıştır. 
Son olarak belirtilmelidir ki Atlantis’in gerçekte var 
olup olmadığı ya da neden yok olduğuna dair kesin 
bir kayıt yoktur. Belki de Atlantis sadece toplumların 
ne kadar gelişmiş olsalar da temel değerlere sahip ol-
madıkça yıkılmaya mahkum olduklarının anlatıldığı 
bir efsanedir.

Atlantis is the legend of an alleged lost continent. 
Although Plato told the legend of Atlantis around 

360 B.C., even after centuries, this mysterious con-
tinent has been wondered by people and continues 
to be researched on it. 
According to the legend, Atlantis is a highly de-
veloped civilization with great sea power, where 
all kinds of precious metals such as silver and gold 
were found, whose founders were half human and 
half god. However, as a result of the loss of social 
values and moral bankruptcy of this civilization, 
the gods punished Atlantis by sending a terrible fire 
and earthquake night that would cause Atlantis to 
be flooded. Considering the legend of Atlantis, it 
can be claimed that the extinction of civilizations 
that do not have basic values is inevitable, even if 
they are developed civilizations. For instance, it can 
be stated that disappearance of religion, which is 
one of the fundamental values of societies, and its 
principles such as solidarity, tolerance etc. means 
that civilization is approaching to extinction. In this 
sense, it is possible to state that despite all difficul-
ties, many societies have continued their existence 
from past to present, because they have achieved to 
preserve their fundamental values. For instance, it 
can be claimed that Russian society have not lost 
their strength because of the Orthodox faith and 
its values, which constitute one of the fundamental 
values of Russian society. In contrast, Atlantis was 
punished by being submerged because they lost 
their fundamental values.
Finally, it should be noted that there is no certain 
record of whether Atlantis actually existed or why 
it disappeared. Maybe Atlantis is just a legend that 
tells that societies are doomed to collapse no matter 
how developed they are unless they have no funda-
mental values.

ATLANTİS 
EFSANESİ
The Legend of Atlantis

References:
https://www.nationalgeographic.com/history/article/
atlantis
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Eski çağlardan günümüze kahramanlıklarını anlattı-
ğımız pek çok kral vardır. Onları savaşlar sonucunda 
ülkelerine sağladıkları zaferleri ile anlatırız. Bu ma-
kalede ise günümüzden 33 yüzyıl önce yaşamış adı-
nı ilk yazılı kaynaklarda göreceğimiz Puduhepa’dan 
bahsedeceğim. Puduhepa savaşı değil barışı simgele-
yen Hitit Kraliçesidir. 

Puduhepa, MÖ 13. yüzyılda Hititler döneminde 
Anadolu’nun Lawanzantiya kentinde doğmuştur. 
Puduhepa ve ailesi kentin önde gelen ailelerinden-
di bu nedenle küçük yaşta onu bir hanımefendi gibi 
yetiştirmek istemişlerdi. Fakat Puduhepa’nın yaşıt-
ları örgü örmek, halı dokumak ile meşgul olurken o 
yıldızlara bakıp hayaller kurmayı severdi.  “Ben Pu-
duhepa. Kimseler bilmezken ben okuyacağım. Bilge 
insanlar gibi ben de yazacağım. Büyük insanlar gibi 

düşüneceğim. Yoluma çıkan engelleri aşacağım. Yıl-
dızlar şahidim, sözüm söz olsun.” deyip kendine söz-
ler verirdi.  Puduhepa okumuş, yazmış, öğrenmiş ve 
en önemlisi düşünmüştür. Bilge bir kadın olmuştur.  
O dönemlerde Hititler ve Mısırlılar arasında Kadeş 
Savaşı yaşanmaktaydı. Kadeş Savaşı’ndan dönen Mı-
sır ordusu kumandanları Lawanzantiya kentine geri 

dönüp, burada halka misafir olurlardı. Puduhepa’nın 
ailesine konuk olan kumandan Puduhepa’nın düşün-
cesinden ve zekasından etkilenmişti. Söylentiye göre 
rüyasında evlendiklerine dair işaret de almıştır. Kısa 
bir süre sonra evlendiler ve dünyaya barışı, huzuru 
yaymak için birbirlerine söz verdiler. Aradan zaman 
geçmiş ve adı geçen kumandan Hitit kralı olmuştur 
ve Puduhepa Tavanna unvanını alarak kraldan son-
ra en yetkili kişi olan kraliçe konumuna gelmişti. En 

BARIŞ KRALİÇESİ: 
PUDUHEPA

The Queen of Peace: Puduhepa

Arel IR Monthly AKTÜEL
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güçlü kadın yetkisine sahip Kraliçe Puduhepa, dul 
ve çocuklu kadınları korumuş, kölelere azat edilme 
fırsatı vermiş ve öksüzlerle ilgilenmiştir. Bunların 
dışında devletin dış siyasetinde ve politikada önemli 
bir role sahip olmuştur. Yazdığı mektuplar ile ülkeler 
arası ilişkileri kuvvetlendirmiştir. En önemlisi uzun 
yıllar süren ve sürmesi de muhtemel olan Mısır-Hitit 
savaşında barışın sağlanmasına büyük katkı sağlamış-
tır.
Dünya’nın ilk yazılı barış antlaşması olarak bilinen 
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Kadeş Antlaşması’nda kendi mührü ile imza atan 
ilk kadın olmuştur. Bu antlaşmada Mısır firavunu ve 
Hitit kralının mühürlerinin yanında Hitit kraliçesi 
Puduhepa’nın da mührü vardır. Puduhepa, hayatı 
boyunca yaşadığı topraklara barışın gelmesini hayal 
etmiş ve sonunda bunun gerçekleşmesinde büyük rol 
oynamış güçlü bir kadındır. 
Anadolu topraklarında yüzyıllar önce yaşamış olan 
bu kadın, tarihin seyrini değiştirebilecek güç ve ye-

teneğin yine kadınların başarısı ile olacağını göster-
miştir. Bazı kaynaklarda feminizmin ilk öncülerinden 
olduğu vurgusu yapılır.
Günümüzde ise “Puduhepa ve Kız Kardeşleri Proje-
si” adı altında kurulan bir projede çocuklara hikâye 
kitapları ve oyuncak bebek satılmaktadır. Elde edilen 
gelir ile kız çocuklarının eğitimine katkı sağlanmakta-
dır. Böylece   özellikle kız çocuklarına küçük yaşta öz 
güven aşılayarak dünyayı bir kadının nasıl değiştire-
bileceğini öğretmeyi amaçlamaktadır.

There are many kings whose heroism we tell from 
ancient times to the present. We describe them 
with the victories they brought to their countries as 
a result of the wars. In this article, I will talk about 
Puduhepa, who lived 33 centuries ago, whose name 
we will see in the first written sources. Puduhepa is 
the Hittite Queen who symbolizes peace, not war.
Puduhepa was born in the Anatolian city of Lawan-
zantiya in the 13th century BC during the Hittites 
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Apart from these, she had an important role in the 
foreign policy and policy of the state. She strength-
ened the relations between countries with the let-
ters she wrote. Most importantly, she made a great 
contribution to peace in the Egyptian Hittite war, 
which lasted for many years and is likely to contin-
ue. Puduhepa was the first woman to sign with her 
own seal in the Kadesh Treaty, known as the world’s 
first written peace treaty. In this treaty, in addition 
to the seals of the Egyptian pharaoh and the Hittite 
king, there is also the seal of the Hittite queen Pudu-
hepa. Puduhepa is a strong woman who dreamed of 
bringing peace to the lands she lived in throughout 
her life and played a major role in its realization.
This woman, who lived centuries ago in Anatolian 
lands, showed that the power and ability to change 
the course of history will again be achieved by the 
success of women. In some sources, it is emphasized 
that she is one of the first pioneers of feminism.
Today, storybooks and dolls are sold to children in 
a project established under the name of “Puduhepa 
and Her Sisters Project”. The income obtained con-
tributes to the education of girls. Thus, it aims to 
teach girls how a woman can change the world by 
instilling self-confidence at a young age.

Arel IR Monthly AKTÜEL

References:
https://youtu.be/NzwCFn2VQFM 
https://puduhepavekizkardesleri.com/products/
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https://listelist.com/puduhepa-ve-kiz-kardesleri/
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baris-kralicesi-puduhepa

period. Puduhepa and her family were among the 
leading families of the city, so they wanted to raise 
her like a lady at a young age. But while Puduhepa’s 
peers were busy knitting and weaving carpets, she 
liked to look at the stars and dream. “I am Pudu-
hepa. I will read when no one else knows. Like wise 
people, I will write. I will think like great people. I 
will overcome the obstacles that stand in my way. 
The stars are my witness, let my word be my bound.” 
She made promises to herself. Puduhepa read, 
wrote, learned, and most importantly, thought. She 
has become a wise woman. 
At that time, the Battle of Kadesh was taking place 
between the Hittites and the Egyptians. The Egyp-
tian army commanders returning from the Battle of 
Kadesh would return to the city of Lawanzantia and 
be guests of the people there. The commander who 
was the guest of Puduhepa’s family was impressed 
by the thought and intelligence of the Puduhepa. 
Rumour has it that he got the sign that they were 
getting married in his dream. They got married soon 
after and promised each other to spread peace and 
tranquillity to the World.
After a while, the aforementioned commander be-
came the Hittite king and the most authoritative 
person after the king became the queen by taking 
the title of Tavanna. Queen Puduhepa, who had the 
strongest female authority, protected widows and 
women with children, gave slaves the opportunity 
to be freed, and took care of the orphans.
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KYRANİDES KİTAP 
İNCELEMESİ

Kyranides Book Review 

Antik Yunan kaynaklarından alınan büyülü ve efsane-
vi yapıtların dördüncü yüzyılda derlenmesiyle ortaya 
çıkmış olan Kyranides, bitkiler, hayvanlar ve taşların 
gizli erdemleri üzerine bilgiler içermektedir. Her ne 
kadar dördüncü yüzyıldan bu yana erişime açık bir 
kitap olsa da Kyranides İngilizce diline ancak 1685 
yılında çevrilmiştir. 

Kyranides’i üç ana başlık altında incelemek müm-
kündür. İlk bölümde şifalı bitkiler ve kullanım alanla-
rı incelenmiş, ikinci bölümde ise hayvanların tedavi-
lerde nasıl kullanılabileceğine dair bilgiler verilmiştir. 

Son bölümde doğal taşlardan ve bu taşların sihirli ve 
iyileştirici özelliklerinden bahsedilmiştir.

Kyranides, hermetik ve tılsımlı büyüler hakkında bil-
giler içermektedir. Büyücü ve şifacılara göre güveni-
lir bir kaynak olan Kyranides, herkes tarafından ula-
şılması mümkün olması yönünden özel bir kitaptır. 
Aynı zamanda hayvanlar, bitkiler ve taşlar hakkında 
verdiği detaylı bilgilerle ansiklopedi niteliği taşımak-
tadır. Bu sebeple kitabın hayali ve uydurma bir kitap 
olmaktan öte bilimsel bir özellik taşıdığını söylemek 
mümkündür. 

SIRRI CAN YÜCEL
İstanbul Arel Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Öğrencisi
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Kitabın yazarları Dēmētrios V. Kaimakēs ve Hermes 
Trismegistus olarak görünmesine rağmen Hermes 
Trismegistus bilim, din, matematik, geometri, simya, 
felsefe, tıp ve sihrin kurucusu olarak kabul edilen bir 
ilahi figürdür.  Hermes Trismegistus’un bilgelik, öğ-
renme ve iletişimin Mısır tanrısı Thoth ile tanrıların 
habercisi olan Yunan tanrısı Hermes’in birleşimi ol-
duğuna inanılmaktadır. Bu bilgiler ışığında, Kyrani-
des kitabındaki büyü ve tedavilerin tanrının insanlara 
hediyesi olduğu inancının görüldüğüne dair bir çıka-
rım yapmak mümkündür.

Kyranides, which emerged from the compilation 
of magical and legendary works taken from ancient 
Greek sources in the fourth century, contains infor-
mation on the hidden virtues of plants, animals and 
stones. Kyranides was translated into English only 
in 1685, although it has been available since the 
fourth century. 

It is possible to examine Kyranides under three 
main headings. In the first part, medicinal plants 
and their areas of use are examined, and in the sec-
ond part, information on how animals can be used 
in treatments is given. In the last section, natural 
stones and their magical and healing properties are 
mentioned.

Kyranides contains information about hermetic 
and talismanic spells. A reliable source for magi-
cians and healers, Kyranides is a special book in that 
it can be accessed by everyone. At the same time, it 
is an encyclopedia with detailed information about 
animals, plants, and stones. For this reason, it is 
possible to say that the book has a scientific feature 
beyond being an imaginary and fabricated book.

Although the authors of the book appear as 
Dēmētrios V. Kaimakēs and Hermes Trismegistus, 
Hermes Trismegistus is a divine figure considered 
to be the founder of science, religion, mathematics, 
geometry, alchemy, philosophy, medicine, and mag-
ic. Hermes Trismegistus is believed to be a com-
bination of Thoth, the Egyptian god of wisdom, 
learning, and communication, and the Greek god 
Hermes, the messenger of the gods. In the light of 
this information, it is possible to make an inference 
that the belief that the magic and cures in the book 
of Kyranides are gifts from God to people.

References:
https://www.grimoire.org/grimoire/cyranides/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyranides 
https://www.jasoncolavito.com/prologue-to-the-
kyranides.html 



21

Arel IR Monthly Uİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ

References:
https://en.wikipedia.org/wiki/Counterfactual_thinking
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-4446.12340
https://politicalscienceguide.com/research/methods-and-analysis/counterfactuals/

KARŞI OLGUSAL AKIL 
YÜRÜTME
Counterfactual Reasoning

SIRRI CAN YÜCEL
İstanbul Arel Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Öğrencisi

Karşı olgusal akıl yürütme, karşılaştırmalı çalışma-
lar yapmak için kullanılan yöntemlerdendir. Karşı 
olgusal akıl yürütme yöntemi ile “Ya öyle olsaydı?” 
sorusu sorularak halihazırda gerçekleşmiş olaylara 
olası alternatifler yaratılır. Tarihsel çalışmalarda da 
mevcut olan karşı olgusal akıl yürütmede belirli bir 
tarihsel olay veya sonuçla ilgili varsayımlar öne atılır 
ve böylece tarihsel bir sonuç için sağlanan açıkla-
manın sağlamlığı gözlemlenebilir. Durum çalışması 
araştırmaları yapılırken karşı olgusal akıl yürütme, 
analistlerin gerçek bir dünya olayının etkisini, bu ola-
yın normalde olduğundan farklı bir şekilde meydana 
gelmiş olduğu veya hiç meydana gelmemiş olduğu 
varsayımlarını yapmaları yoluyla değerlendirmeleri-
ni sağlamlaştırmayı amaçlar. Karşılaştırmalı siyaset 
ve uluslararası ilişkiler alanlarında da sıkça kullanılan 
karşı olgusal akıl yürütme süreci, nedensel hipotez-
lerin kabul gören bir nedensel faktörünün bulunma-
dığı varsayılan zamanlarda olgusal durumlara atıfta 
bulunulması yoluyla yürütülür.

Counterfactual reasoning is one of the methods 
used to conduct comparative studies. With the 
counterfactual reasoning method, possible alter-
natives to the events that have already occurred 
are created by asking the question “what if ”. In 
counterfactual reasoning, which is also present in 
historical studies, assumptions about a particular 
historical event or outcome are put forward so that 
the robustness of the explanation provided for a 
historical outcome can be observed. When con-
ducting case study research, counterfactual reason-
ing seeks to solidify analysts’ assessment of the im-
pact of a real-world event by making assumptions 
that it occurred differently than it normally would, 
or that it did not occur at all. The counterfactual 
reasoning process, which is also frequently used in 
the fields of comparative politics and international 
relations, is carried out by referring to factual situa-
tions when causal hypotheses are assumed to have 
no accepted causal factor.

Uİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
IR GLOSSARY
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MEVCUT SEÇİMLER
Current Elections

 Election for President in  Republic of Zambia

(August 12, 2021)

 Zambiya Cumhuriyeti’nde Başkanlık Seçimi 

(12 Ağustos 2021)

Election for Moroccan House of Representatives in 
Kingdom of Morocco 

(September 8, 2021)

Fas Krallığı’nda Fas Temsilciler Meclisi Seçimi

(8 Eylül 2021)

In the Parliamentary election in the Republic 
of Moldova, President Maia Sandu’s Action and 
Solidarity Party received 52.8 percent of the 
votes and obtained 63 deputies in the 101-seat 
parliament.

The referendum held in the Republic of Slovenia 
to decide on amendments to the Law on Waters 
resulted in 86.69 percent of the voters rejecting 
it.

Slovenya Cumhuriyeti’nde Sular Kanunu’nda 
yapılacak değişikliklere karar vermek için yapılan 
referendum,  seçmenlerin yüzde 86.69 red oyu ile 
sonuçlandı.

Moldova Cumhuriyeti’nde Parlamento seçiminde, 
Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun Eylem ve Dayanış-
ma Partisi, oyların yüzde 52.8’ini alarak, 101 san-
dalyeli parlamentoda 63 milletvekilliği elde etti.

GEÇTİĞİMIZ AYIN SEÇİM SONUÇLARI
Last month’s election results
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Total number of cases: 200.370.643
Total number of recovered patients:180.563.688
Total number of deaths: 4.259.874
Top three countries with highest number of cases:
1. US (35.334.422)
2. India (31.812.114)
3. Brazil (20.026.533)
For updated information, please visit 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Toplam vaka sayısı: 200.370.643
Toplam iyileşen hasta sayısı: 
180.563.688 
Toplam ölüm sayısı: 4.259.874
En çok vaka sayısına sahip 3 ülke:
1. ABD  (35.334.422)
2. Hindistan (31.812.114)
3. Brezilya (20.026.533)
 Güncel bilgi için https://coronavirus.
jhu.edu/map.html adresini ziyaret 
ediniz.

COVID-19




