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My Unrecognized Island
Tanınmayan Ada’m

Senanur AYYILDIZ

Çin, Tayvan’ı her zaman yeniden Pekin’in kontro-
lü altına girmesi gereken bir ülke olarak tanım-
larken, Tayvan ise bunun tam aksini savundu. 
Tayvan, Çin’in kontrolü altına girmeyi reddetti 
ve kendini bağımsız bir ülke olarak görmekten 
asla vazgeçmedi. Krizlerin ardından son günlerde 
iki ülkenin arasında yeni bir kriz daha meydana 
geldi. Amerika Birleşik Devletleri Meclis Başka-
nı Nancy Pelosi, çok uzun bir aranın ardından 
Tayvan’ı ziyaret etti. Tayvan’ı ziyaret etmek büyük 
bir tehdit oluştursa da Pelosi Çin’in tehditlerini 
umursamadı. Tüm olaylar Çin’in öfkesini hat saf-
haya ulaştırdı ve akıllara tek bir soru geldi: Bu du-
rum bir savaşa sebebiyet verir mi? ¹ 

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ne olursa olsun 
Tayvan’ı yeniden Çin’in bir eyaleti haline getir-
mek için güç kullanmaktan asla çekinmeyecekle-
rini ifade etti. Tayvan, Çin Devleti’nin bir parçası 

While China always defined Taiwan as a country 
that should come under Beijing’s control again, 
Taiwan argued the opposite. Taiwan refused to 
come under Chinese control and never ceased to 
see itself as an independent country. After crises, 
a new crisis has occurred between the two coun-
tries in the last few days. United States House 
Speaker Nancy Pelosi visited Taiwan after a very 
long break. Even though a visit to Taiwan poses 
a great risk, Pelosi did not care about the threats 
from China. This situation brought China’s anger 
to its peak and only one question came to mind: 
Will this situation lead to a war? ¹ 

Chinese President Xi Jinping stated that no mat-
ter what happens, they will never hesitate to use 
force to make Taiwan a province of China again. 
Taiwan has always flatly denied that it is part of 
the Chinese State. China, on the other hand, con-

“Amerika Birleşik Devletleri Meclis Başkanı 
Nancy Pelosi, çok uzun bir aranın ardından 
Tayvan’ı ziyaret etti.”

“United States House Speaker Nancy Pelosi 
visited Taiwan after a very long break.”
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olduğunu her zaman kesin bir dille reddetmiştir. 
Çin ise hiç kimsenin bu gerçeği değiştirmeyece-
ğini söyleyerek baskılarını sürdürmeye devam et-
miştir.  

Çin birçok ülkeye Tayvan’ı tanımamaları için bas-
kılar uygulamaktadır. Herhangi bir savaş duru-
munda Tayvan’ın Çin’in gerisinde kalacağı bariz 
bir gerçektir. Çünkü Çin’in askeri donanımı Tay-
van’ın askeri donanımından bir hayli güçlüdür. 
Bir savaş çıkması halinde sadece Çin ve Tayvan 
değil tüm ülkeler etkilenecektir.

Çünkü Tayvan dünyadaki teknoloji pazarının ne-
redeyse yarısından fazlasını kontrol eden bir ül-
kedir. Tüm elektronik araçların Tayvan’da üretilen 
bilgisayar çipleriyle donanımı sağlanmaktadır. 
Çin’in Tayvan’ı işgal etmesi ve yeniden birleşme 
olması Çin’i ekonomik açıdan daha yüksek bir 
düzeye ulaştıracaktır ve böylece Çin, dünya pa-

tinued to pressurize, saying that no one would 
change this fact. 

China is putting pressure on many countries not 
to recognize Taiwan. It is an obvious fact that 
Taiwan will lag behind China in the event of any 
war. Because China’s military equipment is much 
stronger than Taiwan’s military equipment. In the 
event of a war, all countries will be aff ected, not 
just China and Taiwan.

Because Taiwan is a country that controls almost 
more than half of the world’s technology market.. 
All electronic devices are equipped with comput-
er chips produced in Taiwan. China’s occupation 
of Taiwan and reunifi cation will bring China to 
a higher level economically and thus China will 
have a lot of control over the world market. Th e 
fact that China has such a great power worries 
many countries, especially the United States. 
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zarında çok fazla kontrol sahibi olacaktır. Çin’in 
böyle büyük bir güce sahip olması Amerika Bir-
leşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkeyi 
endişelendirmektedir. 

Halk arasında yapılan çeşitli anketlerin sonucuna 
göre Tayvanlılar Çin ve Tayvan arasında askeri bir 
gerilim yaşanmayacağı düşüncesine inanmakta-
dırlar. Çin Tayvan ile ekonomik bağları güçlen-
direrek aralarını düzelteceğini iddia etse de yapı-
lan açıklamalar ve Çin jetlerinin Tayvan adasının 
üstünde gerçekleştirdiği tehditvari uçuşlar bunun 
tam tersini göstermektedir. Bir savaş çıkıp çık-
mayacağı konusunda kesin bir yargıya varmak 
mümkün değildir fakat Amerika Birleşik Dev-
letleri’nin 25 yıl aranın ardından gerçekleştirdiği 
ziyaret Çin’in sessiz öfkesini harekete geçirip bü-
yümesine neden olmuştur.² 

Çin ve Tayvan arasındaki krizin çözülmesi çok 
mümkün görünmemektedir. Çin’in vaat ettiği gibi 
ekonomik olarak yapılacak yaklaşımlar mı yoksa 
tüm dünyayı etkileyecek bir savaş mı ortaya çıka-
cak henüz bilinmemektedir ancak Çin’in kararlı 
tavrı büyük sorunların meydana geleceğini gös-
termektedir.

According to the results of various public polls, 
Taiwanese believe that there will be no military 
tension between China and Taiwan. Although 
China claims that it will improve relations with 
Taiwan by strengthening its economic ties, the 
statements made and the threatening flights of 
Chinese jets over the island of Taiwan show the 
opposite. It is not possible to make a definite judg-
ment about whether a war will break out, but the 
visit of the United States after 25 years has trig-
gered the silent anger of China and caused it to 
grow.² 

Resolving the crisis between China and Taiwan 
does not seem very possible. It is not yet known 
whether there will be an economic approach as 
promised by China or a war that will affect the 
whole world, but China’s determined attitude 
shows that big problems will occur.

References:

1 NTV. 7 Soruda Çin ve Tayvan Arasındaki Krizin Tarihçesi. https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/7-soruda-cin-ve-tayvan-ar-
asindaki-krizin-tarihcesi,_dJczalnY0ehYJnOUe1dBA/qV1HzMgAmEqS_hdI8wVj9A  2 Ağustos, 2022. 
2 Brown, David. Tayvan-Çin gerilimi: Grafiklerle krizi anlama rehberi. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-62403612 3 
Ağustos 2022
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Three Different Women, Same Tragic End
Üç Farklı Kadın Aynı Trajik Son

Özge GÜVEN

“Üç farklı kadın, yer ve zaman, bir de 
tüm bu farklılıkları birleştiren aynı 

trajik son.”

“Three different woman, places, and 
time, alongside identical tragic endings 

that unite all the distinctions.” 

Üç farklı kadın, yer ve zaman, bir de tüm bu fark-
lılıkları birleştiren aynı trajik son. Üçü de fazla 
farkındalığın getirdiği melankoliyle yaşamla-
rını sürdürmeye çalıştılar. Toplumun kadınlar 
için istemediği bir farkındalıktı bu, benliklerinin 
dünyadaki konumları hakkındaydı. Virginia için 
erkek kardeşleri tüm haklarından yararlanırken 
kendisinin çimlerine basamadığı, kütüphanesine 
giremediği yer Cambridge Üniversitesi’ydi. Çün-
kü bu ayrıcalık kadınlara tanınmıyordu. Kendine 
Ait Bir Oda1 kitabında belirttiği üzere öğretmen-
lerinden biri olan Oscar Browning, sınav kâğıt-
larını okurken, en aptal erkeğin kafa yapısı açı-
sından en zeki kadından kat kat üstün olduğunu 
söylüyordu. Virginia en yakınından da aynı tep-
kileri görüyordu, babası o zamanın ünlü yazar-
larından Leslie Stephen’di. 1928’de kaleme aldığı 
günlüklerinden birinde babasından kurtulduğu 
için yaşayıp kitap yazabildiğinden bahsetmişti: 

Three different women, places, and time, along-
side identical tragic endings that unite all the dis-
tinctions. The three of them attempted to pursue 
their lives with the melancholy that originated 
from intense awareness. However, society did not 
want this kind of cognizance for women, as it was 
concerned with the position of their selves in the 
world. For Virginia, it was the University of Cam-
bridge that prohibited her from stepping on its 
lawn, or entering the library, while her brothers 
relished in their full rights. Because this privilege 
wasn’t granted to women. As she stated in her 
book, A Room of One’s Own1, Oscar Browning, 
one of her teachers, remarked that the best wom-
an was intellectually the inferior of the worst man, 
when he was reading exam papers. Furthermore, 
Virginia received the same treatment from her 
nearest, Leslie Stephen, who was her father and 
a renowned author of that time. In one of the di-
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“Doksan altı yaşında olabilirdi şimdi... Şükür ki, 
olamadı. Onun yaşamı, benimkini tümüyle biti-
rirdi. Ne olurdu... Yazı yazmak yok, kitaplar yok.”2

Virginia’nın aile evinden ayrılmasıyla başladığı 
istediğini yazabilme sürecine Sylvia Plath da sa-
hiptir. Kendi zamanında en iyi okullarda okuma 
şansını bulmuş, okuluna devam ederken yazdığı 
yazılar ve şiirler çeşitli dergilerde yayımlanmış bir 
yazardır. Fakat o da Virginia gibi hayatı boyun-
ca baba sorunlarıyla boğuşmuştur. Sylvia erken 
bir yaşta babasını kaybettiği için ona hep sitem-
lidir. Tıpkı Virginia’nın Deniz Feneri2 romanında 
Mr. Ramsay’ı babasıyla özdeştirip yazarak ondan 
kurtulduğunu düşünmesi gibi Sylvia da ölmeden 
birkaç ay önce “Babacığım”4 şiiriyle bunu yapar. 
Şiirinde babasını acımasız Nazi subaylarına ben-
zetirken kendisini de toplama kampındaki Yahudi 
bir kız olarak resmeder.

Sylvia da yine Virginia gibi hem kafasının içinde 
hem de toplumsal hayatında yaşadığı farkında-
lıklarla savaşır. Günlüğünde  “Bir kadın olarak 
doğmak benim korkunç trajedim” der. Çatıştı-
ğı konuların aslında en büyüğü erkeklerin yapıp 
kendi yapamadığı her şeydir. En çok korktuğu ise 

aries that she wrote in 1928, Woolf cited that be-
cause of her father’s death that she lived and was 
able to pen books: “He would have been 96, yes, 
today; & could have been 96, like other people one 
has known; but mercifully was not. His life would 
have entirely ended mine. What would have hap-
pened? No writing, no books.”2

Sylvia Plath has a similar story to Virginia’s which 
started with leaving her family home and ending 
with writing as she desires. She was a writer who, 
in her own time, found the opportunity of study-
ing in the best schools and writing poems, as well 
as articles to be published in various periodicals. 
Yet, analogous to Virginia, throughout her life, 
she too struggled with daddy issues. As Sylvia lost 
her father at a very young age, she was invariably 
reproachful toward him. Just as Virginia thought 
to be freed from her father through writing by 
identifying him with Mr. Ramsay in her novel To 
the Lighthouse2, several months before her death, 
Sylvia tried to do the exact method with her poem 
“Daddy”.4 In that piece, while she portrayed her-
self to be a Jew girl in a concentration camp, she 
associated her father with the inhumane Nazi sol-
diers.
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bir gün bir erkekle hayatını birleştirmenin yazma 
tutkusunu söndürebileceği fikridir. Evlilikte ka-
dına yüklenen sorumlulukların yazarlığını uyuş-
turacağından korkar. Yirmi üç yaşındayken gör-
düğü, daha sonra günlüğünde “büyük, esmer, iri 
bir çocuk”5 olarak bahsettiği yazar Ted Hughes ile 
yaptığı evliliği boyunca aynı düşünceyle savaşır.

Sylvia kendi savaşlarının dışında gerçek bir savaş 
ortamında büyümüştür. Bunun etkisinde kaldı-
ğını şiirlerinde yaptığı İkinci Dünya Savaşı gön-
dermelerinden anlarız. Birinci Dünya Savaşı’nı 
yaşayan ve ikincisinin ayak sesleri yüzünden has-
talıkları iyice ilerleyen kişi ise Virginia’dır. Çiçek-
lerin arasına saklanan Kral Yedinci Edward’ın ona 
küfürler ettiğini görecek kadar rahatsızlanmıştır 
o zamanlar.

Nilgün Marmara ise bir dünya savaşı görmemiş 
olsa da Türkiye’nin içinde bulunduğu en kötü dö-
nemlerden biri olan 12 Eylül 1980 darbesini ya-
şamıştı. O dönemde okulda edebiyat tartışmaları 
yapmak bile yasaktı. Bunun yerini gizli ev top-
lantıları doldurdu. Şiir yazmaya başladığı zaman 
hayran kaldığı kadınlardan biri de Sylvia Plath 
olmuştu.6 Sylvia Plath’ın şairliğini intiharı bağ-
lamında analiz ettiği teziyle üniversiteyi bitirdi. 
Sylvia’yı kendisiyle özdeştiriyor, onu anlıyordu. 
Ölümünden beş yıl önce evlendiği Kağan Önal’la 
kurdukları evlerinde, konuk ettikleri ünlü şairler-
le edebiyat tartışmaları devam etti. Bu sıralar psi-
kolojisi kötüye gitmeye devam ediyordu. Doktor-

Comparable to Virginia, Sylvia too fought both 
inside her mind and with the awareness that 
she encountered in her social life. “Being born a 
woman is my awful tragedy”, she says in her diary. 
The topics that she clashed with the most were ev-
erything that she could not but men could. More-
over, what she feared dreadfully was the thought 
of uniting her life with a man would extinguish 
her passion for writing. She was afraid that the re-
sponsibilities thrown upon the woman in a mar-
riage could dull her authorship. Sylvia continued 
to combat the same opinion throughout the mar-
riage she made with the writer Ted Hughes, who 
she met when she were 23 and described him in 
her journal as a “big, dark, hunky boy”.5

Sylvia, outside of her own battles, was raised in an 
actual war background. Undoubtedly, we perceive 
this effect upon her from the many allusions to 
World War II in her poetry. The one that wholly 
experienced World War I and entered into one of 
the worst periods in her mental illness due to the 
footsteps of the second war, was Virginia. During 
those times, she fell sick enough to see king Ed-
ward VII hide among flowers and curse at her.

Although Nilgün Marmara did not undergo a 
world war, she lived through the coup of Septem-
ber 12, 1980, one of the worst times that occurred 
in Turkey. During those times, even debating lit-
erature was forbidden. The secret house meetings 
filled the place of that. Sylvia Plath was among the 

“Bir kadın olarak doğmak benim korkunç 
trajedim”

“Being born a woman is my awful tragedy”
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lar zamanında Virginia’ya denildiği gibi Nilgün’e 
de okumaya ve yazmaya ara vermesini, ilaçlarını 
düzenli kullanmasını söylüyorlardı. O da yine 
Virginia gibi tam tersini yapmaktaydı. 1987’nin 
ekim ayında eve gelen eşi dağılmış ilaç kutularını 
takip ederek yatak odalarına gittiğinde Nilgün’ün 
pencereden atlayarak intihar ettiğini gördü.

İşte bu üç farklı kadının, yer ve zamanı birleştiren 
benzer sonları intiharlarıydı. Virginia Woolf 1941 
yılında eşine ve kız kardeşine veda mektupları-

women that influenced Nilgün the most when she 
first began to write poetry.6 She graduated by writ-
ing a thesis analyzing Sylvia Plath’s poetry in the 
context of her suicide. She understood Sylvia and 
associated her with herself. The literature discus-
sions continued with notable poets that she invit-
ed inside the house she formed with her husband 
Kağan Önal, whom she married five years before 
her death. Her psychology proceeded to deterio-
rate in those times. As they once did to Virginia, 
the doctors said to Nilgün that she should have a 

break from writing and use her medicine prop-
erly. Nevertheless, identical to Virginia, Nilgün 
did the opposite. In October 1987, her husband, 
following the traces of pill boxes, arrived in their 
bedroom and witnessed Nilgün committing sui-
cide by throwing herself from the window.

Undoubtedly, what merged these three different 
women, place, and time, was their similar endings; 
suicide. In the year 1941, after writing farewell 
letters to her sister and husband, Virginia, filled 
her overcoat pockets with stones, and drowned 
herself in the waters of River Ouse. She states that 
“I’ll be at the bottom of the pond, red fishes will 
float above me,” in a letter that she wrote in 1931. 

nı yazdıktan sonra ceplerini taşlarla doldurarak 
kendini Ouse Nehri’nin sularına bıraktı. 1931’de 
yazdığı bir mektupta “Havuzun dibinde olacağım, 
kırmızı balıklar üstümde yüzecek” diyordu. Öyle 
de oldu. Cansız bedeni on beş gün sonra bulun-
du. 3 Kasım 1953’te yazdığı günlüğünde “Virginia 
Woolf neden intiharı seçti?” diye sorgulayan Syl-
via Plath ise çocuklarının acıkabileceği ihtimaline 
karşı yanlarına tereyağı, ekmek ve iki fincan süt 
koyduktan sonra mutfağa gitti ve kapıyı havlular-
la kapatabildiği kadar kapatıp kafasını içine koy-
duğu fırının gazını açtı. Ölmenin de her şey gibi 
bir sanat olduğunu söyleyen Sylvia Plath’ın son 
sanat eseri intiharı mıydı? “Ey! iki adımlık yer-
küre. Senin bütün arka bahçelerini gördüm ben.”  
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diye yazan Nilgün Marmara’nın söylediği gibi gö-
rülecekleri görmenin, söylenecekleri söylemenin 
rahatlığıyla mı vedalaştılar hayatla? Bir rahatlıkla 
vedalaşmaktan çok, vedalaşmanın rahatlığını his-
setmiş olabilirler. Kesin olan şey ise kaçış yolları, 
yaşarken verdikleri eserlerdi. Odasında köpeği, 
kitapları, kâğıtları ve süt bardakları arasında ro-
manlarını yazan Virginia Woolf aslında kendini 
gerçek dünyadan soyutladığı saatler geçiriyordu.

Sylvia ve Nilgün de tüm zorluklardan, yazarak ka-
çıyorlardı. İntiharları onlar için bir kaçış değildi 
ama kaçmayı yaşarken denemişlerdi. Bu kaçışlar 
ise hep kısa süreli olduğundan yeterli gelmiyor-
du belki de ve belki de hayatlarının değişeceğine, 
içinde yaşadıkları düzenin değişeceğine karşı bir 
umutsuzluktu bu. Tüm bu belkiler bugün hala ne-
hirlerde ölen şairleri konuşmamızın sebebidir.

So it was. Her lifeless body was found after fifteen 
days. Sylvia Plath, who inquired “Why did Vir-
ginia Woolf choose suicide?” in a diary that she 
wrote on November 3, 1953, committed suicide 
by putting her head in the oven and turning on 
the gas, after sealing the rooms with towels and 
making sure that the children would not be hun-
gry by putting beside them butter, bread, and two 
cups of milk. Sylvia Plath asserted even dying to 
be an art form, one wonders whether or not her 
last masterpiece was the suicide she committed. 
Did they say adieu to life with the comfort of see-
ing whatever there is to see and saying all there 
is to say, as Nilgün Marmara states; “Oh! small 
terrestrial globe. I have seen all of your sheltered 
backyards.” Instead of bidding farewell with ease, 
they might have, in fact, felt the solace of parting. 
What is certain is that their escape routes were the 
books they wrote while they were still alive. Vir-
ginia Woolf, who wrote her novels in the presence 
of her dog, books, papers, and milk glasses, was 
isolating herself from the real world.

Likewise, Sylvia and Nilgün too endeavored to run 
away from their hardships through their writing. 
Hence, though their suicides were not an escape 
for them, they tried to flee while living. However, 
since their liberation was consistently short-lived, 
perhaps it was far from enough. Or maybe it was 
an act of desperation against the hopes of whether 
or not the life or the structure they experienced 
may, one day, change. The whole of these maybes 
is the sole cause of why we are still talking about 
the poets who drowned themselves in rivers.
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Philosopher Citizen as a Citizen Model of Future

Geleceğin Vatandaş Modeli Olarak 
Filozof Vatandaş

Sırrı Can YÜCEL

Dünya değişiyor. Dünya değiştikçe devletler de-
ğişiyor. Devletler değiştikçe bireyin toplumdaki 
konumu ve rolü değişiyor. 

20. yüzyılın başında ve öncesinde tebaa olarak 
adlandırıldık. Yöneticilerimize aittik. Bizden bek-
lenen sesimizi çıkarmadan görevlerimizi yerine 
getirmemizdi. Sonrasında tüketici olduk. Bize se-
çenekler sunuldu ve ilk defa karar alan olma his-
sini tattık. İhtiyaç duyulan her şeyi ürettik, ihtiyaç 
duyduğumuz her şeyi tükettik. Şimdi ise vatan-
daşız. Toplumun her alanındaki çeşitli süreçlere 
doğrudan veya dolaylı dahil oluyoruz. Bize sunu-
lan seçeneklerden memnun kalmıyor, yeni seçe-
nekler üretiyoruz.1

Geçmişe tanık olduk, şimdiyi deneyimliyoruz. 
Peki sırada ne var? Geleceğin dünyası hiç olma-
dığından daha yakın. Gelecekte nasıl bir vatandaş 

The world is changing. As the world changes, 
states change. As states change, the position and 
role of the individual in a society change as well.

In the early 20th century and before, we were 
called subjects. We belonged to our rulers. What 
was expected of us was to fulfill our duties with-
out saying anything. Then we became consumers. 
We were presented with options and for the first 
time, we felt the feeling of being a decision maker. 
We produced everything needed and consumed 
everything we needed. Now we are citizens. We 
are directly or indirectly involved in various pro-
cesses in all areas of society. We are not satisfied 
with the options offered to us; we produce new 
options.1

We have witnessed the past, we are experiencing 
the present. So, what’s next? The world of the fu-

“Devletler değiştikçe bireyin toplumdaki 
konumu ve rolü değişiyor.”

“As states change, the position and role 
of the individual in a society change as 

well.” 
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modeline bürüneceğiz?  Bizi bekleyen bu role ne 
kadar hazırız?

Geleceğin vatandaş modelini kurgularken günü-
müzün vatandaş modelini temel olarak aldım. 
Bu sebeple geleceğin vatandaş modelinde olması 
gereken özelliklerden bahsederken günümüzün 
vatandaş modelinde halihazırda var olan özellik-
lerden bahsetmeyecek, eksik olan özellikler üze-
rinden ilerleyeceğim.

Bir insan olarak varlığın en büyük kanıtı bilinçli 
olmaktır. Bir şeyin bilincinde olma durumu ise 
farkındalık olarak adlandırılır. Her ne kadar sü-
rekli olarak fikirler üretip kararlar alsak da aslın-
da bu sürecin oldukça küçük bir diliminde ger-
çekten farkındalık sahibi olduğumuz söylenebilir. 
Geleceğin vatandaş modelinde olmazsa olmaz 
özelliklerden biri gelişmiş bir farkındalık anlayı-

ture is closer than ever before. What kind of citi-
zen model will we adopt in the future? How ready 
are we for this role that awaits us?

While constructing the citizen model of the fu-
ture, I took today’s citizen model as the basis. For 
this reason, while talking about the features that 
should be in the citizen model of the future, I will 
not talk about the features that already exist in to-
day’s citizen model, but will proceed through the 
missing features.

The greatest proof of existence as a human being 
is to be conscious. The state of being conscious 
of something is called awareness. Although we 
constantly generate ideas and make decisions, it 
can be said that we actually have awareness in a 
very small part of this process. One of the indis-
pensable features of the future citizen model is an 

“Bir insan olarak varlığın en büyük kanıtı 
bilinçli olmaktır.”

“The greatest proof of existence as a human 
being is to be conscious.”
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şıdır. Genel bir kavram olan farkındalığı daha dar 
bir açıdan ele almak gerekirse, geleceğin vatandaş 
modelinde en belirgin olacak olan alan politik 
farkındalık olacaktır. Politik farkındalık, bireye 
sunulan siyasi verilerin kesin olarak kabul edil-
meyip incelenmesi ve sorgulanması süreçlerini 
içerir. Politik farkındalığı gelişmiş birey olayların 
iç yüzünü görebilecek ve aldatmacalara kanma-
dan kendisi ve ülkesi için en doğru seçenekleri 

advanced understanding of awareness. To take 
the general concept of awareness more narrowly, 
the area that will be most prominent in the future 
citizen model will be political awareness. Politi-
cal awareness includes the processes of examining 
and questioning the political data presented to the 
individual, not accepting them as definitive. An 
individual with a developed political awareness 
will be able to see the inside of the events and will 

choose the right options for himself and his coun-
try without being deceived by deceptions. This 
individual, who has absolute control over his po-
litical choices and thoughts, will be able to fulfill 
his civic duties in the most successful way.

Another phenomenon that the future citizen 
model should be aware of is the responsibilities 
of being a citizen. I have named this trait polit-

tercih edecektir. Politik seçimleri ve düşünceleri 
üzerinde mutlak bir kontrole sahip olan bu birey 
vatandaşlık görevlerini en başarılı şekilde yerine 
getirebilecektir.

Geleceğin vatandaş modelinin bilincinde olması 
gereken bir diğer olgu ise vatandaş olmanın ge-
tirdiği sorumluluklardır. Sıkça kullanılan sorum-
luluk bilinci teriminden ayırt edilebilmesi için bu 
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ical sense of responsibility so that it can be dis-
tinguished from the frequently used term sense 
of responsibility. As it is known, the person who 
makes the decision bears the responsibility of the 
decision made. When the decision made concerns 
the administration of the country, the weight of 
this decision increases and it becomes a great bur-
den on the individual. Today, the decisions taken 
by individuals in the process of electing and being 
elected should be equivalent to the burden that 
kings, sultans and emperors shouldered in their 
time, in terms of having a say in the administra-
tion of the country. If a citizen who is a candidate 
for a management position or votes for a candi-
date does not carry the weight of this responsibil-
ity to the same extent, he will be a deficient indi-
vidual in terms of political sense of responsibility.

The ideal state has been one of the most import-
ant subjects of philosophy throughout history, 
and since there were kings who ruled the state in 

özelliği politik sorumluluk bilinci olarak adlan-
dırdım. Bilindiği üzere karar veren kişi verilen ka-
rarın sorumluluğunu taşır. Verilen karar ülkenin 
yönetimini ilgilendirdiği zaman bu kararın ağır-
lığı artar, bireyin üzerine büyük bir yük olur. Gü-
nümüzde bireylerin seçme ve seçilme sürecinde 
aldıkları kararlar da ülkenin yönetiminde söz sa-
hibi olmayı içermeleri açsından zamanında kral-
lar, padişahlar ve imparatorların sırtlandığı yükle 
eşdeğer olmalıdır. Bir yönetim kadrosuna aday 
olan veya bir aday için oy kullanan vatandaş bu 
sorumluluğun ağırlığını aynı ölçüde taşımıyorsa 
politik sorumluluk bilinci açısından eksik bir bi-
rey olacaktır.

İdeal devlet tarih boyunca felsefenin en önemli 
konularından biri olmuştur ve eski çağlarda dev-
leti yöneten krallar olduğundan ideal devlete açı-
lan kapı ideal kraldan geçmiştir. Platon’un ideal 
devletinde herkesin kendi üzerine düşen işi doğru 
yapmasını mümkün kılacak kararlar alarak devle-
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ancient times, the door to the ideal state passed 
through the ideal king. In Plato’s ideal state, it is 
the philosopher king who will rule the state by 
making decisions that will enable everyone to do 
their job correctly.2 Plato explains his views on an 
ideal state in which justice manifests itself, and the 
philosopher king, who is the ruler of the state.3 
Since those who govern the state are no longer 
kings, I have manifested the path to the ideal state 
in the ideal citizen in this article. Inspired by this 
similarity with Plato’s Philosopher King, I named 
the future citizen model that I have constructed in 
my article as “philosopher citizen”.

Although I have constructed the citizen model of 
the future, this fiction represents the citizen mod-
el that I ascribe to the future of our changing and 
developing world rather than the citizen model 
we will encounter in the future. Even though the 
concept of citizenship will evolve in the oppo-
site way of my fiction, my dream will be a future 
full of philosopher citizens who are aware of all 
fields, especially politics, and who have a sense of 
responsibility in all their decisions that concern 
both themselves and others. Because the position 
and role of the individual in society is changing. 
As the individual’s position and role in society 
change, states change. As states change, the world 
changes.

ti yönetecek olan, filozof kraldır.2 Platon, adaletin 
kendisinde tezahür ettiği ideal bir devlet ve devle-
tin yöneticisi olan filozof kral üzerinden görüşle-
rini açıklar.3 Devleti yönetenler artık krallar olma-
dığı için bu yazımda ideal devlete giden yolu ideal 
vatandaşta tezahür ettirdim. Yazımda kurgulamış 
olduğum geleceğin vatandaş modelini, Platon’un 
Filozof Kral’ı ile bu benzerliğinden esinlenerek 
“filozof vatandaş” olarak adlandırdım.

Her ne kadar geleceğin vatandaş modelini kurgu-
lamış olsam da bu kurgu gelecekte karşılaşacağı-
mız vatandaş modelinden çok, değişen ve gelişen 
dünyamızın geleceğine yakıştırdığım vatandaş 
modelini temsil etmektedir. Vatandaşlık kavramı 
kurgumun tam tersi şekilde evrilecek olsa da ha-
yalim politika başta olmak üzere her alanda far-
kındalık sahibi olan ve hem kendilerini hem de 
başkalarını ilgilendiren tüm kararlarında sorum-
luluk bilincine sahip filozof vatandaşlarla dolu bir 
gelecektir. Çünkü bireyin toplumdaki konumu 
ve rolü değişiyor. Bireyin toplumdaki konumu ve 
rolü değiştikçe devletler değişiyor. Devletler de-
ğiştikçe dünya değişiyor.
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Political Marketing Practices: The Case of the USA

Siyasal Pazarlama Uygulamaları: 
ABD Örneği

Ahmet Alişan ALCAN

IR+

Marmara Üniversitesi

Bir işletme fonksiyonu olarak ele alınan pazarla-
ma, sadece işletmeler ile sınırlı kalmayarak yaşa-
mın birçok alanında karşımıza çıkmaktadır. Pa-
zarlama çalışmalarının yoğunlukla uygulandığı 
alanlardan birisi de siyasettir. Siyasi partilerin, 
artan rekabet ortamında seçmen kitlesini etkile-
yebilmesi ve onların desteğini kazanabilmesi için 
rakiplerinden farklılaşması gerekmektedir. Bu 
aşamada, siyasi partilerin her biri seçmenlerine 
ürün olarak sunacağı proje, fikir veya program 
için pazarlama stratejisi geliştirmektedir. Strateji 
doğrultusunda siyasi partilerin amacı seçmenler 

Considered as a business function, marketing is 
not only limited to businesses but also appears in 
many areas of life. One of the areas where mar-
keting studies are intensely applied is politics. 
Political parties need to diff erentiate from their 
competitors in order to infl uence the electorate 
and gain their support in an increasingly compet-
itive environment. At this stage, each of the polit-
ical parties develops a marketing strategy for the 
project, idea or program to be presented to their 
voters as a product. In line with the strategy, the 
aim of political parties is to gather the maximum 
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üzerinde partiye veya öne sürülen fikre yönelik 
farkındalık oluşturarak en fazla oyu toplamaktır. 

Siyasi partilerin seçmenlerle olan ilişkisi ve bu sü-
reçteki bütün pazarlama çabaları ‘siyasal pazarla-
ma’ olarak adlandırılmaktadır. Siyasal pazarlama 
aslında bir fikrî  pazarlama üzerine kuruludur. 
Fikrin pazarlanabilmesi için siyasi partinin ülke-
deki sorunları belirlemesi, bu sorunların nedenle-
rini tespit etmesi ve sorunların çözümü için uygun 
yöntemi belirlemesi gerekmektedir. Bu yüzden 
siyasal pazarlama, halk tarafından gerek duyulan 
programları ve hizmetleri gerçekleştirmek ve ku-
rumsal tanınma, destek kazanma amacıyla siyasal 
örgütlerce yürütülen faaliyetlerdir.1

Siyasal pazarlama temelleri radyo ve televizyonun 
gelişimi ile atılmıştır. Radyo ve televizyonun ge-
niş kitlelere hitap edeceğini fark eden politikacı-
lar kendi kampanyalarında bu araçları kullanma-
yı tercih etmiştir. Radyo ve televizyon bu süreçte 
düşük maliyetle büyük kitlelere ulaşmayı sağla-
mış ve bu pazarlama araçlarının yönetiminde uz-
manların yetiştirilmesi için istihdam alanı yarat-
mıştır. ABD başkanlarından Dwight Eisenhower 
seçim kampanyaları için reklam ajansı ile çalışan 
ilk politikacı olarak bilinmektedir.2 Küreselleşen 
dünyada teknolojinin gelişmesi diğer tüm çalışma 
alanlarında olduğu gibi siyasal pazarlama için de 
büyük değişikliklere sebep olmuştur. Teknoloji, 
seçmenlerin bilgiye istediği zaman ve çok kısa 
sürede ulaşmasına yardımcı olmuştur. Bu yüz-
den politikacıların radyo ve televizyonla başlayan 
yolculuğunda zamanla farklı araçlar kullanılmaya 
başlanmıştır. 

İnternetin gelişimi ile birlikte sosyal medyanın 
popülerleşmesi, parti ve adayları daha seçmen 
odaklı hale getirmiştir. Birçok parti ve aday web 
sitesi, blog, elektronik posta gibi internet araçla-
rını aktif olarak kullanır hale gelmiştir. Bunların 
yanında Facebook, Twitter, Instagram gibi sos-

number of votes by creating awareness on the par-
ty or the proposed idea.

The relationship of political parties with voters 
and all marketing efforts in this process are called 
'political marketing'. Political marketing is ac-
tually based on marketing an idea. In order for 
the idea to be marketed, the political party must 
identify the problems in the country, determine 
the causes of these problems and the appropri-
ate method for solving the problems. Therefore, 
political marketing is the activities carried out by 
political organizations in order to realize the pro-
grams and services required by the public and to 
gain institutional recognition and support.1

The foundations of political marketing were laid 
with the development of radio and television. 
Realizing that radio and television would appeal 
to large masses, politicians preferred to use these 
tools in their own campaigns. Radio and televi-
sion provided access to large masses at low cost in 
this process and created employment opportuni-
ties for the training of experts in the management 
of these marketing tools. Dwight Eisenhower, one 
of the US presidents, is known as the first politi-
cian to work with an advertising agency for elec-
tion campaigns.2 The development of technology 
in the globalizing world has caused great changes 
in political marketing as in all other fields of work. 
Technology has helped voters to access informa-
tion whenever they want and in a very short time. 
For this reason, different tools have been used 
over time in the journey of politicians that started 
with radio and television.

With the development of the Internet, the pop-
ularization of social media has made parties and 
candidates more voter-oriented. Many parties 
and candidates have started to actively use inter-
net tools such as websites, blogs and e-mails. In 
addition, accounts have been opened on behalf 
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yal medya uygulamalarında kişi veya parti adına 
hesaplar açılmış ve bu hesaplar etkileşim dikkate 
alınacak şekilde pazarlama uzmanları tarafından 
yönetilmektedir. Son günlerde ise parti liderle-
rinin YouTube kanallarına katılarak soru-cevap 
şeklinde yaptığı oturumlar yoğun ilgi görmekte-
dir. YouTube videolarının çekiminde hem orada 
bulunan katılımcılar istediği soruyu sormakta 
hem de paylaşılan videoya her kesimden yorum 
yapılmaktadır. Böylece ilk zamanlarda tek taraflı 
olan iletişimden interaktif bir ortama geçiş yapıl-
mıştır.

Siyasal pazarlama genel olarak iki başlık altında 
incelenmektedir. Kampanyalar sürecinde uygula-
nan faaliyetlere ‘seçim pazarlaması’, kampanyalar 
dışında ve özellikle barış dönemindeki faaliyetle-
re ise ‘politik pazarlama’ denir. Clinton yönetimi-
nin ilk dönemleri politik pazarlamada ideolojik 
bir değişim olarak göze çarpmaktadır. Clinton, 

of individuals or parties in social media applica-
tions such as Facebook, Twitter, and Instagram, 
and these accounts are managed by marketing 
experts, taking into account interaction. In re-
cent days, the sessions of the party leaders in the 
form of questions and answers by participating in 
YouTube channels attract great attention. In the 
shooting of YouTube videos, participants both ask 
questions and comment on the shared video from 
all walks of life. Thus, there is a transition from 
one-sided communication to an interactive envi-
ronment in the early days.

Political marketing is generally examined under 
two headings. The activities implemented during 
the campaigns are called 'election marketing', and 
the activities outside the campaigns and especially 
during the peace period are called 'political mar-
keting'. The early stages of the Clinton administra-
tion stand out as an ideological change in political 



Arel IR Monthly / Eylül 2022

17

Amerikan halkının akıllarında yer eden doğru 
dil, sözcük ve cümlelerle insanların duymak iste-
diklerini vermiştir. Bu sadece seçim zamanların-
da yapılan bir şey değildir. Reagan döneminde de 
yeni bir politik kavram olan kalıcı kampanyadan 
bahsedilmeye başlanmıştır. Bu kavram, yöneti-
mi elde etmek için kullanılan yöntemlerin artık 
elde edilen yönetimi muhafaza etmek için kulla-
nılması anlamına gelmektedir. Bu kavram, siyasal 
pazarlamanın amacını açıklarken, siyasal pazar-
lamayı sadece iktidara sahip olmak için yapılan 
tartışmaların toplamından farklı olarak bir ilkeler 
bütünü haline getirmiştir.3 

Siyasal pazarlama faaliyetlerinde günden güne 
farklı stratejiler uygulanmıştır. 4 Kasım 2008 baş-
kanlık seçimlerinde Barack Obama interneti çok 
etkili bir şekilde kullanarak genç seçmenlerle ile-
tişim kurmayı başarmış ve dünya çapında seçim 
pazarlaması için çok güzel bir örnek bırakmıştır. 
2008 seçim kampanyası duyurulduğunda myba-
rackobama.com internet sitesi faaliyete geçmiş ve 
hedef kitle için çalışmalar başlatılmıştır. Kampan-
ya veri tabanında 10 milyondan fazla e-posta ad-
resi toplanmış, gençleri ve sosyal ağ kullanıcılarını 
harekete geçirmede SMS ve e-posta kullanılmış-
tır. Obama’nın resmi kampanyasından toplanarak 
YouTube sitesine yüklenen videolara 11,5 milyon-
dan fazla ulaşılmıştır. Neden Obama’yı destekle-
diğini anlatan şarkısıyla “Obama Kızı”, 5 milyon-
dan fazla hit alarak sitenin tarihindeki en popüler 
videolar arasında yerini almıştır.4 Obama seçim 
kampanyası boyunca Irak ve Afganistan’dan çekil-
meyi, mâli krize çözüm bulmayı ve genel olarak 
Hope (Umut), Change (Değişim) kavramlarını ön 
plana çıkarmıştır.

Obama önceki adayların aksine oy kullanma ko-
nusunda istekli olmayan seçmenleri harekete ge-
çirip onların da seçimlerde yer almasını sağlamış-
tır. Obama’nın bu davranışı ayrıca karşıt görüşleri 
tespit etmesine ve bu kitleyle olan iletişimin dü-
zenlenmesine olanak sağlamıştır. Obama’nın stra-

marketing. Clinton gave what people wanted to 
hear with the right language, words, and sentenc-
es that stuck in the minds of the American peo-
ple. This is not just something that is done during 
election times. In the Reagan period, a new polit-
ical concept, the permanent campaign, started to 
be mentioned. This concept means that the meth-
ods used to achieve management are now used to 
maintain the management achieved. While this 
concept explains the purpose of political market-
ing, it has made political marketing a set of prin-
ciples, different from the sum of the arguments 
made just to have power.3

Different strategies have been applied day by day 
in political marketing activities. In the presiden-
tial elections of November 4, 2008, Barack Obama 
managed to communicate with young voters by 
using the internet very effectively and left a very 
good example for election marketing around the 
world. When the 2008 election campaign was an-
nounced, the mybarackobama.com website be-
came operational and studies were initiated for 
the target audience. More than 10 million e-mail 
addresses were collected in the campaign data-
base, and SMS and e-mail were used to mobilize 
youth and social network users. More than 11,5 
million videos were collected from Obama's of-
ficial campaign and uploaded to the YouTube 
website. With song about why supports Obama, 
“Obama Daughter” has become one of the most 
popular videos in the history of the site with more 
than 5 million hits.4 During his election cam-
paign, Obama emphasized the withdrawal from 
Iraq and Afghanistan, finding a solution to the 
financial crisis, and the concepts of Hope and 
Change in general.

Unlike previous candidates, Obama mobilized 
voters who were not willing to vote and ensured 
their participation in the elections. This behavior 
of Obama also enabled him to identify opposing 
views and to regulate this mass communication. 
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tejisi ayrıntısıyla planlanmış, uygulanmış ve bun-
ların sonucu olarak Obama seçimlerde oyların 
%52’sini almış ve zafer kazanmıştır.5 Obama’nın 
seçim kampanyasında uyguladığı politika ABD’de 
geleneksel pazarlama araçlarını kullanan Eisen-
hower’a karşı sosyal medya çağını başlatmış olsa 
da, hâlen ABD’de kapı kapı dolaşarak seçmenler-
le iletişim kurulmaktadır. Obama’nın kullandığı 
pazarlama stratejilerini gören diğer siyasiler de 

Obama's strategy was planned and implemented 
in detail, and as a result of these, he received 52% 
of the votes in the elections and resulted in vic-
tory.5 Despite the fact that Obama's policy in his 
election campaign started the era of social media 
against Eisenhower, who used traditional market-
ing tools in the USA, there is still a door-to-door 
communication with voters in the USA. Seeing 
the marketing strategies used by Obama, other 

yeni pazarlama stratejileri geliştirmiştir.  En pa-
halı seçim kampanyası olarak tarihe geçen 2020 
ABD seçimleri de Obama’nın çalışmalarını farklı 
bir boyuta getirmiştir. 2020 başkanlık seçimle-
rinin yapıldığı zamanlarda Covid-19 pandemisi 
nedeniyle başkan adayları konferans ve toplantı 
yerine dijital pazarlama çalışmalarına büyük bir 
önem vermiştir. Biden ve Trump 2020 seçimlerin-
de 10,8 milyar doları bulan harcamalarının yarı-

politicians also developed new marketing strate-
gies. The 2020 US elections, which went down in 
history as the most expensive election campaign, 
also brought Obama's work to a different dimen-
sion. During the 2020 presidential elections, due 
to the Covid-19 pandemic, presidential candi-
dates gave great importance to digital marketing 
studies instead of conference and meetings. Biden 
and Trump spent more than half of their $10,8 bil-
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sından fazlasını dijital ortamda yapmıştır. Yapılan 
bu harcamalar önceki seçimlerin toplamından 
daha fazla maliyetle sonuçlanmıştır. Ayrıca 2020 
seçimlerinde Twitter ve Tiktok gibi platformlar 
seçim reklamlarına kısıtlama getirdiği için başkan 
adayları çalışmalarını Facebook, Google ve You-
tube üzerinden yürütmüşlerdir.6 Bu seçimlerin 
yapıldığı sırada Trump başkan olduğu için rakibi 
Biden’a göre daha fazla dijital pazarlama harcama-
sı yapmış olmasına rağmen seçimi kaybetmiştir.

ABD’de yapılan bu siyasal pazarlama çalışmaları 
tüm dünya ülkeleri için geçerli olup artık parti ve 
adayların dijital ortama geçiş yaptığı görülmek-
tedir. Seçmenlere ulaşmanın hızlı, kolay ve etkili 
yolu dijital platformlar ile sağlanmaktadır. Tarih 
boyunca ortaya çıkan örneklerden yola çıkarak 
siyaset ve pazarlamanın ayrılmaz olduğu bir ger-
çektir. Siyasetteki pazarlama faaliyetlerinde hedef 
kitlenizi belirlemeli, sorunu iyi tespit etmeli ve 
soruna en uygun çözümü bulmalısınız. Aksi tak-
dirde sonuç Trump’ın tecrübe ettiği gibi hüsran 
olabilir.

lion in 2020 election in digital form. These expen-
ditures resulted in more costs than the sum of the 
previous elections. In addition, since platforms 
such as Twitter and Tiktok imposed restrictions 
on election advertisements in the 2020 elections, 
presidential candidates carried out their work on 
Facebook, Google and Youtube.6 Since Trump 
was president at the time of these elections, he lost 
the elections despite spending more digital mar-
keting than his rival Biden.

These political marketing studies in the USA are 
valid for all countries of the world, and it is now 
seen that parties and candidates have transitioned 
to digital media. A fast, easy and effective way 
to reach voters is provided by digital platforms. 
Based on the examples that emerged throughout 
history, it is a fact that politics and marketing are 
inseparable. In the marketing activities in politics, 
you should determine your target audience, iden-
tify the problem well and find the most appropri-
ate solution to the problem. Otherwise, the result 
may be frustration, as Trump has experienced.
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Book Review
Kitap İncelemesi

The Tibetan Book of Living and Dying 
Sogyal Rinpoche 

Tibet'in Yaşam ve Ölüm Kitabı 
Sogyal Rinpoche

Sırrı Can YÜCEL

Bu kitap pek çok çevre tarafından Tibet Budizmi 
üzerine yazılmış en eksiksiz ve yetkin metinler-
den biri olarak kabul edilmektedir. Kitabında Ti-
bet’in Ölüler Kitabı’ndan çokça faydalanan Sogyal 
Rinpoche, kendi deyimiyle ölüm temasına yaşamı 
da ekleyerek kitabını zenginleştirmiş ve meditas-
yon, karma ve reenkarnasyon gibi Tibet’in kadim 
bilgeliğinin temel konularına giriş niteliğinde bir 
eser ortaya koymuştur.

Yaşarken ölmeyi başarabilenlerin kitabıdır Ti-
bet’in Yaşam ve Ölüm Kitabı. Sorular sorar, ver-
diği cevaplar daha çok merak uyandırır. Ölüm 

This book is considered by many to be one of the 
most complete and authoritative texts written on 
Tibetan Buddhism. Making great use of Tibetan 
Book of the Dead in his book, Sogyal Rinpoche 
enriched his book by adding life to the theme of 
death, in his own words, and produced an intro-
ductory work to the basic topics of Tibet's ancient 
wisdom, such as meditation, karma and reincar-
nation.

The Tibetan Book of Life and Death is the book 
of those who managed to die while living. He asks 
questions, and his answers arouse more curiosi-
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nedir? Ölüm ne kaçınılması gereken bir son ne 
de aranması gereken bir kurtuluştur. Yalnızca bir 
deneyimdir ölüm. Peki bu kadar basitse cevap, 
neden bizi ölüme hazırlama gereği duyar bir ki-
tap? Çünkü diğer tüm deneyimlerde olduğu gibi 
ölüm deneyiminden de en iyi şekilde faydalana-
bilmek için hazırlık şarttır. Aynı şekilde diğer de-
neyimlerin aksine ölüm tek bir defa deneyimle-
nebileceğinden dolayı zihinsel bir hazırlık süreci 
gerektiriyor. Yalnızca ölüme değil, yaşama da ha-
zırlanmak gerekiyor. Bizi ölüm korkusunun göl-
gesinde geçen bir hayatın karanlığından çekip çı-
karmayı hedefliyor bu kitap. Yaşam ve ölümü bir 
bütün olarak ele alıyor. 

Kitapta verilmek istenen dersin ağırlığı, doğal ola-
rak kitabın akıcı bir roman havasında geçmesini 
engelliyor. Kimi zaman bir anı defteri, kimi zaman 
bir ders kitabı, kimi zaman da bir felsefe kitabı 
okurken buluyoruz kendimizi. Düşünmekten ve 
tartışmaktan çekindiğimiz, yaşayanlar için adeta 
bir tabu olan ölüm üzerine neden böylesine derin 
ve ağır bir kitap okumak isteyesiniz? Ben bu kitabı 
neden okudum ve neden size tavsiye ediyorum? 
Cevap oldukça açık. Özgürleşmek. Korkulardan, 
kuşkulardan ve doğru bilinen yanlışlardan. Çün-
kü yazarın da kendi sözleriyle; “Öyle yanlış yönde 
kültürlü ve nörotik olduk ki, kuşkunun kendisini 
gerçek zannediyoruz.”

ty. What is death? Death is neither an end to be 
avoided nor a salvation to be sought. Death is just 
an experience. Well, if the answer is that simple, 
why does a book need to prepare us for death? Be-
cause, as with all other experiences, preparation is 
essential in order to make the most of the death 
experience. Likewise, unlike other experiences, 
death requires a mental preparation process as 
death can be experienced only once. It is neces-
sary to prepare not only for death, but also for life. 
This book aims to pull us out of the darkness of 
a life lived in the shadow of the fear of death. It 
deals with life and death as a whole.

The weight of the lesson to be given in the book 
naturally prevents the book from being in the 
mood of a fluent novel. Sometimes we find our-
selves reading a diary, sometimes a textbook, 
and sometimes a philosophy book. Why would 
you want to read such a deep and heavy book on 
death, which we are afraid to think and discuss 
and which is almost a taboo for the living? Why 
did I read this book and why do I recommend it 
to you? The answer is pretty obvious. To liberate. 
From fears, doubts and false facts. Because, in the 
author's own words; “We have become so falsely 
"sophisticated" and neurotic that we take doubt 
itself for truth.”
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IR Glossary
Terimler Sözlüğü

Finlandization
Finlandiyalaşma

Talha ÇAĞMAN

Finlandiyalaşma, Alman siyaset bilimciler Wal-
ter Hallstein ve Richard Löwenthal tarafından 
bir tartışma sırasında icat edilen bir süreçtir. Te-
rim, küçük bir ülkenin; kendinden daha güçlü 
bir komşusu tarafından dış politikasında sınır-
lanırken, aynı zamanda bağımsızlığını ve siyasi 
sistemini koruma süreci olarak açıklanabilir. Fin-
landiya'nın Soğuk Savaş döneminde katı bir ta-
rafsızlık gösterdiği ve Rusya'ya karşı kışkırtıcı ol-
mamaya yönelik politikalar izlemesi nedeniyle bu 
terim Finlandiyalaşma olarak adlandırılmaktadır. 
Dahası, Finlandiya'nın NATO'ya katılmamasının 
ana nedenlerinden biri de Finlandiyalaşmaydı. 
Çünkü Finlandiya, Rusya'yı düşman olmadığına 
ikna etmek istiyordu.

Finlandiyalaşma aşağılayıcı bir kelime olarak gö-
rüldüğü için Soğuk Savaş’tan sonra pek kullanıl-
madı. Bununla birlikte, Ukrayna-Rusya Savaşı’yla 
birlikte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Mac-
ron Moskova'ya uçmadan önce gazetecilere Uk-
rayna'nın “Finlandiyalaşmasının” Rusya ile geri-
limi yatıştırmak için “masadaki modellerden biri” 
olduğunu söylediğinde bu kelime biraz ilgi gördü.

Finlandization is a process coined by German 
political scientists Walter Hallstein and Richard 
Löwenthal during a debate. This term can be ex-
plained as the process of a small country protect-
ing its independence and political system while 
being constrained in its foreign policy by a more 
powerful neighbor. This term is called Finlan-
dization because of Finland’s policies during the 
Cold War regarding its neighbor Russia where 
Finland followed strict neutrality and aimed to be 
non-provocative against Russia. Moreover, Fin-
landization was one of the main reasons why Fin-
land didn’t join NATO, to ensure Russia that they 
were not an enemy. 

Finlandization is seen as a pejorative word and 
has fallen out of use after the Cold War. Howev-
er, with the Ukraine-Russia War, the word gained 
some spotlight when President Emmanuel Ma-
cron of France said to reporters before his flight 
to Moscow that the “Finlandization” of Ukraine 
was “one of the models on the table” for defusing 
tensions with Russia.
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Senanur AYYILDIZ – Talha ÇAĞMAN

Countries in the World

One Step In One Step Out (August)
Bir İçten  Bir Dıştan (Ağustos)

1 Ağustos 2022 - Rusya’nın Karadeniz Filosu Ka-
rargahında bir insansız hava aracı patladı ve 6 kişi 
yaralandı.

2 Ağustos 2022 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve 
Başdanışman Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD 
Temsilciler Meclisi üyesi Crow’u kabul etti.

3 Ağustos 2022 - Çin, Nancy Pelosi'nin Tayvan zi-
yareti nedeniyle ABD Büyükelçisi’ni çağırdı.

4 Ağustos 2022 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı 
Putin Rusya’nın Soçi kentinde bir araya geldi.

5 Ağustos 2022 - ABD Senatosu Finlandiya ve İs-
veç'in NATO'ya katılımını onayladı.

6 Ağustos 2022 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, "Sadece kanserli hücreyi yakalayan 
ve sadece o kanserli hücreyi yok edecek bir ilaç 
teknolojisi şu anda faz 1 aşamasını bitirmek 
üzere bu Türkiye açısından da, çalışan arkadaş-
larımız açısından da gurur duyulacak bir çalış-
ma" dedi.

7 Ağustos 2022 - BM gözlemci şefi, Ukrayna nük-
leer santralindeki grevlerin 'endişe verici' olduğu-
nu söyledi.

8 Ağustos 2022 - Tahıl yüklü Glory isimli gemi 
İstanbul’a ulaştı.

August 1, 2022 - A drone exploded at Russia's 
Black Sea Fleet Headquarters, injuring 6 people.

August 2, 2022 - Presidential Spokesperson and 
Chief Advisor Ambassador İbrahim Kalın re-
ceived Crow, a member of the US House of Rep-
resentatives.

August 3, 2022 - China summoned the US Am-
bassador for Nancy Pelosi's visit to Taiwan.

August 4, 2022 - President Recep Tayyip Er-
doğan and President of the Russian Federation 
Putin met in Sochi, Russia.

August 5, 2022 - The US Senate approved the ac-
cession of Finland and Sweden to NATO.

August 6, 2022 - Vice President Fuat Oktay said, 
"A drug technology that catches only the can-
cerous cell and destroys only that cancerous cell 
is about to finish the phase 1 which is a work 
to be proud of both for Turkey and for our col-
leagues."

August 7, 2022 - UN observer chief says strikes at 
Ukraine nuclear power plant are 'worrying'.

August 8, 2022 -The ship named Glory, loaded 
with grain, reached İstanbul.
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9 Ağustos 2022 - Eski ABD Başkanı Donald 
Trump, Florida'daki evinin FBI tarafından basıl-
dığını ve ajanların bir kasayı kırdığını söyledi.

10 Ağustos 2022 - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 
13. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı.

11 Ağustos 2022 - Rusya, bir İran uydusunu yö-
rüngeye başarıyla fırlattı.

12 Ağustos 2022 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İs-
tanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası 
Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış 
Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

13 Ağustos 2022 - Almanya Başbakanı Olaf Scholz 
enerji krizi ve artan fiyatlar karşısında ortak du-
ruş çağrısı yaptı.

14 Ağustos 2022 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, AK Parti İl Başkanlığı’nı zi-
yaret ederek, Bartın & SOGEP Projeleri Toplu 
Açılış ve İmza Töreni ile Bartın OSB İlave Alan 
Altyapısı ve Söylemez Kauçuk Temel Atma Tö-
reni'ne katıldı.

15 Ağustos 2022 - Avrupa Birliği ve ABD yaptı-
ğı açıklamada, Tahran'ın Washington'u esneklik 
göstermeye çağırmasının ardından AB'nin 2015 
nükleer anlaşmasını kurtarmaya yönelik "nihai" 
önerisine İran'ın tepkisini incelediklerini söyledi.

16 Ağustos 2022 - Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volo-
dimir Zelenskiy’nin daveti üzerine Perşembe 
günü Ukrayna'nın Lviv şehrine günübirlik bir 
ziyaret gerçekleştirdi. Toplantıda Türkiye – Uk-
rayna ilişkileri değerlendirildi. 

17 Ağustos 2022 - Çin Savunma Bakanlığı, Çin 
birliklerinin Hindistan, Belarus, Moğolistan, Ta-
cikistan ve diğer ülke birlikleriyle ev sahibi Rus-
ya liderliğinde ortak tatbikat yapmaya gideceğini 

August 9, 2022 - Former US President Donald 
Trump said his home in Florida was raided by the 
FBI and agents broke a safe.

August 10, 2022 - Minister of Justice Bekir 
Bozdağ attended the 13th Ambassadors Con-
ference.

August 11, 2022 - Russia has successfully launched 
an Iranian satellite into orbit.

August 12, 2022 - President Erdoğan made im-
portant statements at the Opening Ceremony of 
the Ziraat Bank Library and Central Classroom 
Building of İstanbul Medeniyet University.

August 13, 2022 - German Chancellor Olaf Scholz 
called for a common stance in the face of the en-
ergy crisis and rising prices.

August 14, 2022 - Industry and Technology 
Minister Mustafa Varank visited the AK Party 
Provincial Presidency and attended the Bartın 
& SOGEP Projects Collective Opening and 
Signing Ceremony and the Bartın OSB Addi-
tional Area Infrastructure and Söylemez Rub-
ber Groundbreaking Ceremony.

August 15, 2022 - The European Union and the 
United States said in a statement they were exam-
ining Iran's response to the EU's "final" proposal 
to save the 2015 nuclear deal, after Tehran urged 
Washington to show flexibility.

August 16, 2022 - President Recep Tayyip Er-
doğan paid a one-day visit to Lviv, Ukraine on 
Thursday, upon the invitation of President of 
Ukraine Volodymyr Zelensky. In the meeting, 
Turkey – Ukraine relations were evaluated.

August 17, 2022 - The Chinese Defense Ministry 
has announced that Chinese troops will travel 
to Russia to participate in joint military exercis-
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duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'in 
ortak tatbikatlara katılımının "mevcut uluslarara-
sı ve bölgesel durumla ilgisi olmadığı" belirtildi.

18 Ağustos  2022 - Financial Times, Türkiye'nin 
Rusya'ya ihracatının son üç ayda geçen yılın 
aynı dönemine kıyasla yüzde 46 arttığını ve 
bu durumun Batılı ülkeleri kaygılandırdığını 
yazdı. AB yetkilisi, üye devletlerin Türkiye'nin 
Rusya ile artan ticaretinin, Avrupa'yla ticaretin 
yerini alması ihtimali nedeniyle giderek daha 
fazla tedirgin olduklarını söyledi. 

19 Ağustos 2022 - Kuzey Kore, iki aydan uzun bir 
süre sonra ilk silah testinde dün iki seyir füzesi 
fırlattı.

20 Ağustos 2022 - Güçlendirilmiş Parlamenter 
Sistem mutabakatında buluşan altı muhalefet 
partisi ilk tur görüşmelerin son toplantısını 
gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan açıkla-
mada, ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarma ko-
nusunda kararlılık vurgusu yapıldı.

21 Ağustos 2022 - ABD ve Tayvan, "ekonomik 
açıdan anlamlı sonuçlar" doğuracak anlaşmalara 
ulaşmak için yeni bir girişim kapsamında ticaret 
görüşmelerine başlamaya karar verdi. Tayvanlı 
bir yetkili, Çin'in "ekonomik baskısının" da tartı-
şılacağını söyledi. ABD Ticaret Temsilciliği ofisi, 
iki tarafın "müzakere yetkisi üzerinde uzlaşmaya 
vardığını" söyledi.

22 Ağustos  2022 - WSJ, ABD Hazine Bakan 
Yardımcısı Wally Adeyemo'nun Amerikan Şir-
ketler Birliği'ne (AmCham Türkiye) bir mektup 
gönderdiğini, Türk iş adamlarını Rusya'nın Uk-
rayna'yı işgalinden sonra yaptırım uygulanan 
Rus kurumları ve iş adamlarıyla çalışmamaları 
konusunda uyardığını duyurdu.

23 Ağustos 2022 - Rusya, Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin'in önde gelen destekçilerinden birinin 

es led by the host, including with India, Belarus, 
Mongolia, Tajikistan and other countries. China's 
participation in joint exercises "has nothing to do 
with the current international and regional situa-
tion," the ministry said in a statement.

August 18, 2022 - The Financial Times wrote 
that Turkey's exports to Russia increased by 46 
percent in the last three months compared to the 
same period last year, and this situation worries 
Western countries. Two EU officials said that 
member states are increasingly worried about 
the possibility that Turkey's increasing trade 
with Russia will replace trade with Europe. 

August 19, 2022 - North Korea launched two 
cruise missiles yesterday in its first weapon test in 
more than two months.

August 20, 2022 - In Turkey, the six opposition 
parties came together in the Strengthened Par-
liamentary System consensus and held the last 
meeting of the first round of negotiations. The 
statement made after the meeting, emphasized 
the determination to nominate a joint presiden-
tial candidate.

August 21, 2022 - The United States and Taiwan 
have agreed to start trade talks under a new ini-
tiative to reach agreements with "economical-
ly meaningful outcomes". A Taiwan official said 
China's "economic coercion" would also be dis-
cussed.  The office of the U.S. Trade Representa-
tive said the two sides had "reached consensus on 
the negotiating mandate.”

August 22, 2022 - The WSJ announced that US 
Deputy Secretary of the Treasury Wally Adeye-
mo sent a letter to the American Companies 
Association (AmCham Turkey), warned Turk-
ish business people not to work with Russian 
institutions and business people who were sanc-
tioned after Russia's invasion of Ukraine
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kızı olan 29 yaşındaki siyasi yorumcu Daria Du-
gina'nın öldüğü bombalı araçla ilgili cinayet so-
ruşturması başlattı. Rus medya organları saldırıyı 
"terör saldırısı" olarak nitelendirdi. 

24 Ağustos 2022 - Filistin lideri Mahmud Ab-
bas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
davetiyle pazartesi günü Ankara’ya gitti. İki 
gün sürecek resmi ziyaret, Türkiye ile İsrail’in 
diplomatik ilişkilerini en üst düzeyde yeniden 
tesis etmeye ve dört yıl aranın ardından büyü-
kelçilerin yeniden atanmasına karar verdiği bir 
döneme denk geliyor. 

25 Ağustos 2022 - Başkan Biden, on milyonlarca 
Amerikalı öğrencinin kredi borcu af planını açık-
ladı. Aylardır Demokratlar, ekonomideki ırksal 
eşitsizlikleri gidermek için borç affının gerekli ol-
duğunu savunarak Biden'ı daha büyük aflar için 
zorluyorlardı. Bu plan beklentilerinin altında kal-
dı.

26 Ağustos 2022 -  Son zamanlarda, Türkiye'de 
birçok Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeye giriş 
yapmak için gerekli olan Schengen vizesi almak 
zorlaştı. Reuters'a göre, bu yıl her 100 başvuru-
dan 16,5'i reddediliyor. Bu oran geçen yıl %12,5, 
2015 yılında ise %4 idi. 

27 Ağustos 2022 - Pakistan, ülkeyi harap eden ve 
insanları yükseklerdeki kuru yerlere çekilmeye 
zorlayan sellere karşı daha fazla uluslararası yar-
dım için çağrıda bulunuyor. Ulusal Afet Yönetim 
Otoritesi, muson yağmurlarından kaynaklanan 
sellerde ölenlerin sayısının 1.033'e ulaştığını söy-
ledi. Yetkililer, ABD, Birleşik Krallık, BAE ve di-
ğerlerinin bir felaket çağrısına katkıda bulundu-
ğunu, ancak daha fazla fon gerektiğini söylüyorlar.

28 Ağustos 2022 - Akdeniz’de görev uçuşu ya-
pan Türk savaş uçakları, Girit’te konuşlu Rus 
yapımı S-300 sistemi tarafından taciz edildi. 
Keşif görevi yapan F-16’lar füze kilidi atılması-

August 23, 2022 - Russia has opened a murder in-
vestigation into the car bombing that killed Daria 
Dugina, 29, a political commentator who was 
the daughter of a prominent backer of President 
Vladimir Putin. Russian media outlets described 
the car bombing as a “terrorist attack.

August 24, 2022 - Palestinian leader Mahmoud 
Abbas went to Ankara on Monday at the invi-
tation of President Recep Tayyip Erdogan. The 
two-day official visit comes at a time when Tur-
key and Israel decided to restore diplomatic 
relations at the highest level and reappoint am-
bassadors after a four-year hiatus. 

August 25, 2022 - President Biden announced a 
plan to wipe out significant amounts of student 
loan debt for tens of millions of Americans. For 
months, progressive Democrats have pushed 
Biden for bigger cancellations, arguing that debt 
forgiveness is necessary to address racial dispar-
ities in the economy. This plan fell short of their 
expectations.

August 26, 2022 - Recently, it has become diffi-
cult to obtain a Schengen visa, which is required 
to enter many European Union (EU) member 
countries in Turkey. According to Reuters 16,5 
out of every 100 applications are rejected this 
year. This rate was 12,5% last year and 4% in 
2015. 

August 27, 2022 - Pakistan is appealing for fur-
ther international assistance as floods devastate 
the country, leaving people searching for higher, 
drier ground. The death toll from the monsoon 
rains has reached 1,033  the National Disaster 
Management Authority says. The US, UK, UAE, 
and others have contributed to a disaster appeal, 
but more funds are needed, officials say.

August 28, 2022 - Turkish warplanes flying 
missions in the Mediterranean were harassed 
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na rağmen planlı görevlerini tamamladı. Milli 
Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın müt-
tefiklik ruhuyla bağdaşmayan bir tacizde bu-
lunduğunu söyledi.

29 Ağustos 2022 - Finlandiya'nın 36 yaşındaki 
Başbakanı Sanna Marin, bu ay bir partide dans et-
tiği videoların sızdırılmasının ardından bir skan-
dala karıştı. Çatışma, ülkenin ilerici modernite-
nin öncüsü olma kimliğine geçişinin merkezinde 
yer alıyor. Bazı Finliler, davranışının bir başbaka-
na yakışmadığını savunarak Marin'in istifasını is-
terken diğerleri onu ilham verici olarak görüyor.

30 Ağustos 2022 - İşgalci Yunan ordusunun 
1922'de Dumlupınar Savaşı'nda Türkler'e ye-
nilmesini anan Türkiye'nin Zafer Bayramı'nın 
100. yıl dönümünde balkonlara Türk ulusal 
bayrakları asıldı.

31 Ağustos 2022 - Sovyetler Birliğinin son lideri 
Mihail Gorbaçov 91 yaşında hayatını kaybetti. 

by the Russian-made S-300 system stationed in 
Crete. F-16s performing reconnaissance mis-
sions completed their planned mission despite 
the missile lockdowns. The Ministry of Nation-
al Defense (MSB) said that Greece engaged in 
harassment incompatible with the spirit of the 
alliance.

August 29, 2022 -  Sanna Marin, Finland’s 36-year-
old prime minister, is engulfed in a scandal after 
videos of her dancing at a party were leaked this 
month. The conflict is at the heart of the coun-
try’s identity shift to becoming a beacon of pro-
gressive modernity. Some Finns are clamoring for 
Marin’s resignation, arguing that her conduct is 
unbecoming of a prime minister. Others see her 
as inspirational.

August 30, 2022 - Turkish national flags are 
hung on balconies on the 100th anniversary of 
Turkiye's Victory Day, which commemorates 
the defeat of the occupying Greek army at the 
hands of Turks in the Battle of Dumlupinar in 
1922.

August 31, 2022 - Mikhail Gorbachev, the last 
leader of the Soviet Union, died at 91.
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Current Elections
Seçimler

İtalya'da Senato seçimleri, (25 Eylül 2022)

Senate elections in the Italia, (September 25, 2022)

Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti'nde 
Sao Tomean Ulusal Meclisi seçimleri, (25 Eylül 2022)

Sao Tomean National Assembly elections in Demo-
cratic Republic of Sao Tome and Principe, (September 
25, 2022)

Last Month’s Election Results
Geçtiğimiz Ayın Seçim Sonuçları

Angola Cumhuriyeti'nde Angola Ulusal Meclis 
seçimlerini  oyların %51,17'sini alarak Angola'nın 
Bağımsızlığı İçin Halk Hareketi (MPLA) kazandı.

In the Republic of Angola, the People's Movement for 
the Liberation of Angola (MPLA) won the Angolan 
National Assembly election with 51,17% of the vote.



Arel IR Monthly / Eylül 2022

29

Awareness
Farkındalık

Caucasian Leopard
Kafkasya Leoparı

Şura ÖZTÜRK

“Kafkasya leoparlarının nesillerinin 
korunması adına yapılacak çalışmalar, 
içinde bulundukları habitatı ve diğer 
canlıları da koruyacağından büyük 

önem arz etmektedir.”

“Studies to protect the generations 
of Caucasian leopards are of great 

importance as they will protect their 
habitat and other living things.”

Dünya üzerinde 870-1290 nüfusunun olduğu dü-
şünülen Kafkasya leoparı, nesli tükenmekte olan 
hayvanlar arasında yer almaktadır. Kafkasya Leo-
parları, Türkiye’nin kuzeydoğusunu da kapsayan 
Kafkasya bölgesinde yaşarlar.

Doğal yaşam alanlarının daraltılmış olması se-
bebiyle yemek kıtlığı çeken Kafkasya leoparları 
kentlere inerek yiyecek bulmaya çalışmıştır. Bu-
nun sonucunda insanlar tarafından vurularak ve 
zehirlenerek ölümlerine sebebiyet verilmiştir.

The Caucasian leopard, which is thought to have 
a population of 870-1290 in the world, is among 
the endangered animals. Caucasian leopards 
live in the Caucasus region, which includes the 
north-eastern part of Turkey.

Caucasian leopards, which suffered from food 
shortage due to the narrowing of their natural 
habitats, went down to the cities and tried to find 
food. As a result, they were shot and poisoned by 
people, causing their deaths.



Arel IR Monthly / September 2022

30

Kafk asya leoparlarının nesillerinin korunması 
adına yapılacak çalışmalar, içinde bulundukları 
habitatı ve diğer canlıları da koruyacağından bü-
yük önem arz etmektedir.

Dergimizde oluşturduğumuz bu bölüm ile nesli 
tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan hayvanla-
rı sizlerle paylaşacağız. QR kodu okutarak detaylı 
bilgiye ulaşabilirsiniz.

Studies to protect the generations of Caucasian 
leopards are of great importance as they will pro-
tect their habitat and other living things.

In this section of our magazine, we will share with 
you the animals that are in danger of extinction. 
You can get detailed information by scanning the 
QR code.
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AREL
ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR
UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ 


