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Forward or Backward
İleri ya da Geri

Nedime GÜNAÇTI

Brezilya için yeni bir dönemin kapıları açılıyor. 2 
Ekim 2022'de yapılan Devlet Başkanlığı seçimleri 
sonucu bir dönem ülkenin başkanlığını yapmış olan 
Lula da Silva oyların yüzde 47,94’ünü alırken, hali-
hazırda başkan olan Jair Bolsonaro ise oyların yüzde 
43,62‘sini aldı. Ülkenin kaderini belirleyecek olan bu 
seçim, oylar yüzde 50’nin altında kaldığı için ikinci 
tura kalmıştır.1

Brezilya’da, ikinci tura kalmış olan  seçimin ar-
dından hem iç siyasetinde hem de dış siyasetinde 
önemli bir  değişiklik öngörülmüştür. Bu değişik-
lik aslında aday olan devlet adamlarının siyasi gö-
rüşlerinden kaynaklanmaktadır. Bir tarafta “Tro-
pik Trump” olarak anılan ve sağcı olan Bolsonaro 

The doors of a new era are opening for Brazil. As 
a result of the Presidential elections held on Octo-
ber 2, 2022, Lula da Silva, who was the president 
of the country for a term, received 47,94 percent 
of the votes, while the current president, Jair Bol-
sonaro, received 43,62 percent of the votes. This 
election, which will determine the fate of the 
country, was left to the second round as the votes 
remained below 50 percent.1

A significant change was envisaged in both do-
mestic and foreign policy of Brazil after the 
election, which was in the second round. This 
change actually stems from the political views of 
the statesmen who are candidates. On one side 
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yer almaktadır.2

Üç yıldır iktidarda kalan Bolsonaro, bu süreçte med-
yayı kendi lehine kullanmış ve çoğu konuşmasıyla 
toplumun bir kesiminin tepkisiyle karşılaşmıştır. Irk-
çılık, dinde ve cinsiyette ayrımcılık ise onun “Tropik 
Trump” olarak anılmasını sağlamıştır. Ayrıca   Bolso-
naro, Brezilya’nın en önemli simgelerinden biri olan 
ve 2019’da çıkan yangın sonucu büyük bir bölümü 
yok olan Amazonlar hakkında çıkan haberlerin ger-
çeği yansıtmadığını belirtmiş3, ayrıca pandemide aşı 
karşıtı söylemleri ve politikaları ile halkı adeta kendi 
haline bırakmıştır.4

Seçimlerde sol tarafta ise 2003 ve 2011 yılları ara-
sında başkanlık yapmış olan Lula da Silva yer al-
maktadır. Lula, sosyal değişimden yana olduğu 
için yerel odaklı bir siyaset benimsemiştir. Ülke-
de siyasilere güvensizlik ortamı yaşanırken kendi 
döneminde atama yaptığı kişiler hakkında çıkan 
yolsuzluk iddiaları kendisini de etkilemiştir. Ayrı-
ca başkanlığından sonra 2018 yılında ortaya çıkan 
yolsuzluk ve kara para aklama iddiaları sonucu 
tutuklanmış fakat 2019 yılında serbest bırakılmış-

is the right-wing Bolsonaro, known as “Tropical 
Trump”.2

Bolsonaro, who has been in power for three years, 
used the media to his advantage in this process 
and faced the reaction of a part of society with 
most of his speeches. Racism, discrimination in 
religion, and gender made him known as “Tropi-
cal Trump”. In addition, Bolsonaro stated that the 
news about the Amazons, one of the most impor-
tant symbols of Brazil and a large part of which 
was destroyed as a result of the fire in 2019, did 
not reflect the truth3, Also left the people to their 
own devices with his anti-vaccine discourses and 
policies in the pandemic.4

On the left side of the elections is Lula da Sil-
va, who was president between 2003 and 2011. 
Lula has adopted a locally focused policy as he 
is in favor of social change. While there was an 
atmosphere of distrust towards the politicians in 
the country, the corruption allegations against 
the people he appointed during his period also 

“Üç yıldır iktidarda kalan Bolsonaro, bu süreçte med-
yayı kendi lehine kullanmış ve çoğu konuşmasıyla 

toplumun bir kesiminin tepkisiyle karşılaşmıştır. Irk-
çılık, dinde ve cinsiyette ayrımcılık ise onun 'Tropik 

Trump' olarak anılmasını sağlamıştır.”

“Bolsonaro, who has been in power for three years, 
used the media to his advantage in this process and 
faced the reaction of a part of society with most of 

his speeches. Racism, discrimination in religion, and 
gender made him known as 'Tropical Trump'.”
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tır.5

Geçmişte yaşanmış bu gelişmeleri seçim süre-
cinde önemli bir artı olarak kullanan Bolsonaro, 
halkın bir kesimini kendine çekmiştir. Bir diğer 
artı olarak ise ülkenin ABD ilişkileri örnek olarak 
verilebilir.

Seçim sonucu, akıllara Brezilya’nın süper güç 
olan ABD ile ilişkilerini nasıl etkileyeceği sorusu-
nu getirebilir. Brezilya, her ne kadar BRICS üyesi 
olup Çin ile iyi ilişkiler içinde olsa da Bolsona-
ro, ABD’nin de yakından takip ettiği bir isim. Bu 
nedenden dolayı ABD-Çin ilişkilerinde gerilim-
ler yaşanmıştır. Lula’nın ise Batılı ülkelerden çok 
BRICS üyeliğine önem vermesi ABD’nin “arka 
bahçesinin” tehlikede olduğunu göstermektedir. 
Askeri geçmişi ve darbe ile ilişkilendirilen sözle-
ri nedeniyle Bolsonaro’nun seçimleri kaybetmesi 
halinde demokrasiye uygun davranmayacağı an-
laşılmıştır.6

30 Ekim Pazar günü gerçekleşen seçimlerde Lula 

affected him. He was also arrested as a result of 
corruption and money laundering allegations that 
emerged in 2018 after his presidency, but was re-
leased in 2019. 5

Using these developments in the past as an im-
portant plus in the election process, Bolsonaro 
has attracted a section of the public. As another 
plus, relations with the US can be given as an ex-
ample.

The election result may bring to mind the ques-
tion of how it will affect Brazil's relations with 
the superpower USA. Although Brazil is a mem-
ber of BRICS and has good relations with Chi-
na, Bolsonaro is also a name closely followed by 
the United States. For this reason, tensions have 
arisen in US-China relations. Lula's emphasis on 
BRICS membership rather than Western coun-
tries shows that the "backyard" of the USA is in 
danger. Due to his military background and his 
words associated with the coup, it was understood 
that he would not act in accordance with democ-

“Askeri geçmişi ve darbe ile ilişkilendirilen 
sözleri nedeniyle Bolsonaro’nun seçimleri 
kaybetmesi halinde demokrasiye uygun 
davranmayacağı anlaşılmıştır.”

“Due to his military background and his words 
associated with the coup, it was understood 
that he would not act in accordance with 
democracy, if Bolsonaro lost the elections.”
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da Silva   yüzde 50,9 ile üçüncü kez başkan seçil-
miştir. Bir tarafta yolsuzluk iddiaları ile yargılan-
mış bir siyasinin başkan seçilmesi, diğer bir tarafta 
ise zenginlere daha fazla vergi uygulama vaatleri 
olan Lula da Silva’nın halk tarafindan seçilmesi, 
Bolsonaro döneminin nasıl bir dönem olduğunu 
göstermektedir. 7

racy, if Bolsonaro lost the elections. 6

In the elections held on Sunday, October 30, Lula 
da Silva was elected president for the third time 
by winning 50,9 percent of the votes. On the one 
hand, the election of a politician prosecuted with 
corruption allegations as president, and on the 
other hand, the election of Lula da Silva, who 
promised to impose more taxes on the rich, shows 
what kind of a period the Bolsonaro era was. 7
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This Winter's Trend
Bu Kışın Trendi

Senanur AYYILDIZ
Rusya ve Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan 
enerji krizi Avrupa ülkelerine zor zamanlar yaşat-
maya başladı. Fransa da enerji krizinden etkilenen 
ülkelerin başında gelmektedir. Fransa hükümeti 
halka enerji tasarrufu çağrısında bulunmak için 
değişik yollar izlemektedir. Enerji kriziyle birlikte 
Fransa’da ortaya çıkan “kalın giyinme” trendi halk 
tarafından protesto edilmiş ve alay konusu olmuş-
tur.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ce-
ketinin altına boğazlı kazak giyerek halka enerji 
tasarrufu çağrısı yapmayı amaçladı fakat bu du-
rum halk tarafından gülünç karşılandı. Daha 
önce bakanların da bu uygulamaya katılmasının 
ardından Macron’un kameraların karşısına böyle 

The energy crisis that emerged due to the war be-
tween Russia and Ukraine started to give Europe-
an countries hard time. France is one of the coun-
tries affected by the energy crisis the most. The 
French government is following different ways to 
appeal to the public to save energy. The "wrap up" 
trend that emerged in France with the energy cri-
sis was protested and ridiculed by the public.

French President Emmanuel Macron aimed to 
call for energy savings by wearing a turtleneck 
sweater under his jacket, but this was ridiculed 
by the public. Macron's appearance in front of the 
cameras like this after the ministers participated 
in this practice before, caused great repercussions 
in the French press. This event, which created a 
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çıkması Fransa basınında büyük yankı uyandırdı. 
Sosyal medyada büyük bir sansasyon yaratan bu 
olay Fransa halkının tepkisini topladı. Fransa hal-
kı, hükümetin daha etkili yöntemler bulmak ye-
rine tasarruf çağrısı yapmasını gülünç karşıladı.1

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nede-
niyle Rusya, bölgeye ulaşan gazı büyük ölçüde 
azaltarak Avrupa’nın bu kış zor zamanlar geçire-
ceği sinyallerini vermişti. Beklenildiği gibi bu du-
rumdan etkilenen ülkeler çözüm yolları aramaya 
başladı. 

Alınan tedbirlerin her biri belli bir vadeye kadar 
işe yarasa da Avrupa Birliği ülkeleri bunların da 
yeterli olmayacağını düşünmektedir ve bu du-
rumdan dolayı derin bir endişe duymaktadır. 
Macron’un ceket altına kazak giyerek başlattığı 
“kış trendi” de yeterli görülmeyen tasarruf çağrı-
sından başka bir şey değildir. Bu kış milyonlarca 
insan soğuk nedeniyle acı çekecektir ve hüküme-
tin bu duruma yaklaşımı haklı bir öfkeye neden 
olmuştur.2 

On binlerce insan sokağa çıkarak Macron için is-
tifa çağrısında bulunmakla beraber Avrupa Birliği 
ve NATO’dan ayrılmak da istemişlerdir. Fransa’da 
durum gittikçe kötüye gitmektedir. Enerji krizi-
nin yanı sıra akaryakıt krizi de patlak vermiştir.3

Hal böyle iken Macron’un ve bakanların büyük 
bir kriz ile karşı karşıya olan halka karşı sergiledi-
ği tutum “Ekmek yoksa pasta yesinler.” cümlesiyle 
eşdeğer niteliktedir. Zor durumda olan insanlara 
ısınmak için boğazlı kazak giyin önerisinin pek 
de mantıklı olduğu söylenemez. Bu minik tasar-
ruf çağrıları son derece başarısız bir yaklaşım ol-
muştur. 

great sensation on social media, garnered the re-
action of the French people. The people of France 
found it ridiculous that the government called for 
austerity instead of finding more effective meth-
ods.1 

Due to the war between Russia and Ukraine, Rus-
sia has given the signals that Europe will have a 
hard time this winter, by greatly reducing the gas 
reaching the region. As expected, countries af-
fected by this situation began to seek solutions. 

Although each of the measures taken works up 
to a certain period, the European Union coun-
tries think that they will not be enough and they 
are deeply concerned about this situation. The 
"winter trend" that Macron started by wearing a 
sweater under his jacket is nothing but a call for 
savings that is not considered sufficient. Millions 
of people will suffer from the cold this winter, and 
the government's approach has caused justified 
outrage.2 

While tens of thousands of people took to the 
streets to call for Macron to resign, they also 
wanted to leave the European Union and NATO. 
The situation in France is getting worse. Along 
with the energy crisis, the fuel crisis also erupted.3

And yet, the attitude of Macron and the ministers 
towards the people facing a major crisis is equal to 
"if there is no bread, let them eat cake." It cannot 
be said that the suggestion of wearing a turtleneck 
sweater to warm people in distress up is not very 
logical. These tiny saving calls have been an ex-
tremely unsuccessful approach.

References:
1Euronews. Macron, gömlek kravat yerine boğazlı kazakla halka ‘enerji tasarrufu yapın’ mesajı verdi. https://tr.euronews.
com/2022/10/03/macron-gomlek-kravat-yerine-bogazli-kazakla-halka-enerji-tasarrufu-yapin-mesaji-verdi October 2022.
2Hürriyet. Macron boğazlı kazak modasını başlattı. https://www.hurriyet.com.tr/dunya/macron-bogazli-kazak-modasini-baslat-
ti-42147783 4 October 2022.
3Takvim. On binlerce Fransız sokağa indi. https://www.takvim.com.tr/galeri/dunya/on-binlerce-fransiz-sokaga-indi-enerji-kri-
zi-tavan-yapti-halk-macronu-istifaya-cagirdi-ab-ve-natodan-cikalim/12 11 October 2022.



Arel IR Monthly / Kasım 2022

7

What’s in a Name?
Ad Nedir Ki?

Talha ÇAĞMAN

Sınırların sürekli değiştiği ve bir öneriden biraz 
daha fazlası olmadığı eski zamanlar kadar olma-
sa da modern zamanlarda hala dünya haritasında 
değişiklikler görüyoruz. Bazı yakın zaman örnek-
leri arasında 2002'de Doğu Timor, 2006'da Kara-
dağ ve en yeni devlet ise 2011'de kurulan Güney 
Sudan, ya da değil mi?

27 Eylül 2022'de Göyçe-Zengezur Türk Cumhuri-
yeti (GZTC) Başkanı Rizvan Talibov, Göyçe-Zen-
gezur Türk Cumhuriyeti'nin ilk temsilciliğinin 
açılış töreninde Türkiye, Beştepe'de konuştu. Tali-
bov, ülkeyi 2021'de kurduklarını ve bunun 40 yıl-
lık planlamanın ve - Dağlık Karabağ savaşını kast 
ederek - 44 günlük bir mücadelenin sonucu oldu-
ğunu söyledi.1 Haberlerin oldukça yerel kaldığını 
söyleyebilirim çünkü yeni "kurulan" ülkeyle ilgili 
Türk olmayan herhangi bir kaynak bulamadım. 
Dahası, bir Türk haber kanalı olan TGRT dışın-
da kaynaklar, Türkiye'nin bu yeni ülkeyi tanıdığı 
yanlışını yayan çevrimiçi haber siteleri ve bloglar-
dı. Ancak toplantıya hiçbir Türkiye Cumhuriyeti 
temsilcisi katılmamış ve resmi bir tanıma açıkla-
ması da yapılmamıştır.

Ayrıca Azerbaycan tarafı bu açıklamadan hiç 
memnun değilmiş gibi gözüküyor. Türkiye Gaze-
tesi’ne göre Azerbaycan iktidar partisinden (YAP) 
bir siyasetçi olan Hikmet Babaoğlu, Azerbay-
can'ın zaten bölgedeki haklarını takip ettiğini ve 
bu örgütü birliklerine açık bir tehdit olarak gör-
düğünü belirtti. Babaoğlu, konuşmasını Rizvan 
Talibov'un dolandırıcılıktan 4 yıl hapis cezasına 
çarptırıldığını hatırlatarak bitirdi.2 Bu haberin 
bölgenin kaderini etkileyip etkilemeyeceği belli 

Although not to the extent of old times when bor-
ders were ever-changing and a little more than a 
suggestion, we still see changes to the world map 
in the modern times. Some recent examples in-
clude Timor Leste in 2002, Montenegro in 2006 
and the most recent state is South Sudan in 2011 
or is it?

On 27th of September 2022, President of 
Göyçe-Zengezur Turkish Republic (GZTR) Riz-
van Talibov spoke at Beştepe, Turkey in the open-
ing ceremony of Göyçe-Zengezur Turkish Repub-
lic’s first representative office. Talibov said that 
they established the country in 2021 and it was 
the result of 40-year planning and- referring to the 
Nagorno-Karabagh conflict- 44 days of combat.1 
The news stayed fairly local as I wasn’t able to find 
any non-Turkish sources regarding the newly “es-
tablished” country. Moreover, apart from TGRT 
-a Turkish news channel- the resources were on-
line news sites and blogs incorrectly stating that 
Turkey has recognized this new country. Howev-
er, no representatives of the Republic of Turkey 
attended the meeting and no official recognition 
statements were released either.

Furthermore, it seems like the Azerbaijani side 
isn’t thrilled about this announcement. According 
to Türkiye Gazetesi newspaper a politician from 
the leader party of Azerbaijan, (YAP) Hikmet Ba-
baoğlu stated that Azerbaijan is already pursuing 
its rights in the region and sees this organization 
as an open threat to their unity. Babaoğlu finished 
his speech by reminding Rizvan Talibov was sen-
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değil ama şartlar Göyçe-Zengezur Türkiye Cum-
huriyeti'nin (GZTC) aleyhine gibi görünüyor. Bu-
nun nedenini anlamak için, makalenin başına geri 
dönelim ve başlığa bakalım, Ad Nedir Ki? Aslında 
bu Shakespeare alıntısı GZTC ile ilgili sorunları 
çok iyi özetliyor. Sonuçta, herkes bir şeyi adlandı-
rabilir veya üzerinde hak talep edebilir, ancak bu 
o şeyin onların olduğu veya başkalarının bu talep-
lerine uyması gerektiği anlamına gelmez. Neyse 
ki, neyin devlet olarak sayılıp sayılmadığına dair 
bize yol gösterebilecek bazı uluslararası antlaşma-
lar var. Montevideo Sözleşmesi, bir devletin sa-
hip olması gereken temel gereklilikleri listeleyen 
kıta Amerikası devletleri tarafından imzalanmış 
bir antlaşmadır. Antlaşma, yalnızca kıta Ameri-
ka'sında bulunan ülkeler tarafından imzalanma-
sına rağmen, uluslararası örf ve adet hukukun bir 
parçası olarak kabul edilmektedir.

Bu dört temel nitelik, kalıcı bir nüfus, tanımlan-
mış bir bölge, bir hükümet ve diğer devletlerle 
ilişkilere girme kabiliyetidir.3

tenced to 4 years for fraud.2 It’s unclear whether 
this news will affect the fate of the region or not 
but it seems like the deck is stacked against the 
Göyçe-Zengezur Turkish Republic (GZTR). To 
understand why, let’s go back to the start of this 
essay and look at the title, what’s in a name? This 
Shakespearean quote summarizes the issues with 
GZTR very well. After all, anyone can name or 
claim something but it doesn’t mean it’s theirs or 
others have to adhere to their demands. Fortu-
nately, there are some international agreements 
that form a guideline for what counts and doesn’t 
count as a state. Montevideo Convention is a trea-
ty signed by American states listing the basic re-
quirements a state must have. Although the treaty 
is only signed by countries located in the Ameri-
cas, the treaty is accepted as a part of the custom-
ary international law.

These four fundamental qualifications are a per-
manent population, a defined territory, a govern-
ment, and the capacity to enter into relations with 
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Başlangıç olarak GZTC‘ nin dünyada Ankara'da 
bir apartman ofisi dışında fiziksel bir varlığı yok. 
Bununla birlikte, bir bölgenin meşru hükümeti 
olduğunu iddia eden ancak yabancı bir ülkede 
faaliyet gösteren ve iktidar gösteremeyen birçok 
devlet örneği vardır. Bu fenomene “sürgündeki 
hükümet” denir ve örnekleri arasında Naziler’in 
Avrupa'yı işgali sırasında Londra'da yeni hükü-
metler kuran Fransa, Lüksemburg ve Belçika yer 
alır. Aradaki fark, bu devletlerin Britanya İmpara-
torluğu gibi başka devletler tarafından tanınma-
ları ve vatandaşlarının da desteğine sahip olma-
larıdır. GZTC, Nahçıvan ile Azerbaycan arasında 
koridor görevi gören Zengezur bölgesini kendi 
bölgesi ilan etse ve bu bölge kalıcı bir Türk nü-
fusuna ve tarihi bir geçmişe sahip olsa da, GZTC 
‘nin bu nüfusla ve geçmişle bağlantısı net değildir. 

Cumhurbaşkanı tarafından atanan bakanlar, Tür-
kiye vatandaşı olup burada doğup büyümüşlerdir. 
Üstelik, GZTC ‘nin iradesini uygulayabilecek bir 
ordusu veya polis gücü yani Max Weber’in dediği 
gibi “şiddet üzerinde tekeli” yoktur.4 Son olarak, 
internet haber sitelerinin iddia ettiğinin aksine, 
hiçbir egemen devlet GZTC ‘yi devlet olarak ta-
nımamıştır, bu nedenle diğer devletlerle ilişki 
kurma kabiliyetleri yoktur. Dolayısıyla devlet ol-
duğunu iddia etmek ve bakan atamak en iyi ih-
timalle mütevazı bir başlangıç olarak görülebilir.

other states.3 

As a start, GZTR has no physical body in the 
world apart from an apartment office in Ankara. 
However, there are lots of examples of states that 
claim to be the legitimate government of an area 
but operate in a foreign country and are unable 
to exercise power. This phenomenon is called a 
“government in exile” and some examples of this 
include France, Luxembourg, and Belgium which 
established new governments in London during 
the Nazi occupation of Europe. The difference is 
that these states had recognition from other sta-
tes such as the British Empire and they also had 
their citizens’ support. Although GZTR declares 
the Zangezur region, which serves as a corridor 
between Nakhcivan and Azerbaijan, as its own 
region and this region has a permanent Turkish 
population and a historical past, the connection 
of GZTR with this population and the past is not 
clear. 

The ministers appointed by the president are citi-
zens born and raised in Turkey. Also, GZTR do-
esn’t have an army or a police force that can enfor-
ce the government’s will or as Max Weber calls it 
“monopoly over violence”.4 Therefore, GZTR do-
esn’t have what Weber calls “the monopoly over 
violence”. Finally, contrary to what internet news 

“Üstelik, GZTC'nin iradesini uygulayabilecek 
bir ordusu veya polis gücü yani Max Weber’in 
dediği gibi 'şiddet üzerinde tekel' yoktur.”

“Also, GZTR doesn’t have an army or a police 
force that can enforce the government’s will or 
as Max Weber calls it 'monopoly over violence'. 
”
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Yine de bahsettiğim tüm teori ve düzenlemele-
re rağmen, neyin devlet olup olmadığı öznel bir 
durumdur.  Sadece birkaç ülke, hatta tek bir ülke 
tarafından tanınan devletler var.  Ancak onları 
tanıyanlar için bu ülkeler meşru hükümetlerdir. 
Ve bence, ne kadar büyük olurlarsa olsunlar tüm 
kurumlar insanların bu kurumların gerekli oldu-
ğuna inanmalarına dayandığı için tanınmak zaru-
ridir. En nihayetinde, Selanik'i Edirne'den ayıran 
şey, o bölgelerde yaşayan insanların farklı olduk-
larına inanmalarıdır.

sites claim, no sovereign state has recognized 
GZTR as a state so they don’t have the capacity to 
enter into relations with other states. So, claiming 
to be a state and appointing ministers can be seen 
as a humble start at best.

Yet even with all the theories and regulations I 
mentioned, which passes as a state and which do-
esn’t is subjective.  There are states only recogni-
zed by a few countries or even a single country.  
But for those that recognize them, they are legi-
timate governments. And in my opinion, recog-
nition is essential for all institutions as no matter 
how big they are they rely on humans believing 
in their necessity. In the end, what separates Tsel-
loniki from Edirne is the people living in those 
areas believe they are different.
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Iran Wants To Be Free
İran Özgür Olmak İstiyor

Samiye YÜKSEL

13 Eylül tarihinde Tahran’da ‘ahlak polisleri’ ola-
rak bildiğimiz İrşad devriyeleri tarafından gözal-
tına alınan 22 yaşındaki genç kadın Mahsa Ami-
ni’nin 16 Eylül tarihindeki ölümü ülkede büyük 
çaplı protestolara sebep oldu. 16 Eylül tarihinde 
başlayan protestolar yaklaşık iki buçuk aydır de-
vam etmektedir.

13 Eylül’de ahlak polisleri tarafından kıyafet ku-
rallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınıp 
üç gün sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini, 

The death of 22-year-old young woman Mahsa 
Amini on September 16, who was detained by the 
Irshad patrols, known as the "morality police" in 
Tehran on September 13, caused massive protests 
in the country. The protests that started on Sep-
tember 16 have been going on for about two and 
a half months.

Mahsa Amini, who was detained by the morality 
police on September 13 for not obeying the dress 
code and died three days later, became the subject 
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onlarca protestonun öznesi oldu. Ülke çapındaki 
protestoların ilki Amini’nin cenaze töreninde ger-
çekleşti. Kürdistan eyaletinde bulunan Sakkız’da 
törene katılan kadınlar Kürtçe ağıtlarla birlikte 
başlarındaki örtülerini çıkartıp sallayarak İranlı 
kadınların mücadelesindeki ilk ateşi yaktılar. Bu 
şekilde 1982 yılında kabul edilen Zorunlu Örtün-
me Yasası’ndan bu yana kadınlar ilk defa bedenle-
ri üzerinde hak sahibi olup kendi kararlarıyla bir 
eylemde bulundular.

Başlangıçta yapılan protestoları küçük bir toplu-
luğun ayaklanması olarak gören ya da göstermek 
isteyen İran rejimi, gün geçtikçe daha kalabalık ve 
ses getiren eylemlerle karşılaşmıştır.2 Halkın için-
deki öfke nihayet açığa çıkmıştır.  

Ülke geneline yayılıp üniversitelerin eğitim dö-
nemine başlamasıyla daha da hararetlenen pro-
testolarda hayatını kaybedenlerin sayısı Norveç 
merkezli İran İnsan Hakları Kurumu’na göre 

of dozens of protests. The first of the nationwide 
protests took place at Amini's funeral. In Sakkız 
in the Kurdistan province, the women participat-
ing in the ceremony lit the first fire in the struggle 
of Iranian women by taking off their headscarves 
and shaking them, along with laments in Kurdish. 
In this way, for the first time since the Compulso-
ry Veiling Law enacted in 1982, women had rights 
over their bodies and took an action of their own 
accord.1

The Iranian regime, which sees the initial protests 
as an uprising of a small community or wants to 
show it, has encountered more crowded and re-
sounding protests day by day.2 The anger in the 
public was finally exposed.

According to the Norway-based Iranian Human 
Rights Institution, the number of people who lost 
their lives in the protests, which became even 
more heated as the universities started the educa-
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polis müdahalesi sonucu 448’i geçmiştir. Tahran 
ise 300’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini teyit 
etmiştir. Ayrıca İran medyasınca yapılan haberle-
re göre 60’tan fazla güvenlik görevlisi de müda-
haleler sonucu hayatını kaybetmiştir. Protestolara 
dahil olduğu için ülke genelinde binlerce aktör ve 
futbolcu tutuklanmıştır.3 

İran’da bir önceki dönem yönetimde bulunan Ha-
san Ruhani, şu anki döneme kıyasla daha ılımlı 
bir yönetime başkanlık yapmıştır. Ülkedeki ka-
dınların özellikle kılık kıyafetleri ve başörtülerine 
konulan kurallar daha esnetilebilir olmuştur.

Yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan ve dünyada 
da büyük ses getirip destek toplayan protestola-
ra rejimin her ne kadar ilgisiz olduğu algısı olsa 
da protestocuların niyetlerini anlattıklarına ve 
hükümetin de gayet iyi anladığına eminim. Halk 
özgürlük istiyor. 2022 dünyasında siyasi ve sosyal 
ayrıcalıklar istiyor. 1982 yılından bu yana kendile-
rine dayatılan zorunluluklara artık cevap vermek 
ve saçlarında rüzgârı hissetmek istiyor. İran yöne-
timinin halkına uyguladığı ve zorunlu kıldığı İs-
lam rejimi devam ettiği sürece ortaya çıkacak olan 
başta eşitsizlikler olmak üzere bu eşitsizliklere 
karşı yapılan protestoların bir sonu gelmeyecektir.

tion period by spreading throughout the country, 
exceeded 448 as a result of police intervention. 
Tehran confirmed that more than 300 people had 
died. In addition, according to the news made by 
the Iranian media, more than 60 security guards 
lost their lives as a result of the interventions. 
Thousands of actors and football players have 
been arrested across the country for their involve-
ment in the protests.3

Hassan Rouhani, who was in power in the previ-
ous term in Iran, presided over a more moderate 
administration compared to his current term. The 
rules on women's dress and headscarves in the 
country could have been more relaxed.

Despite the perception that the regime was in-
different to the protests, which caused the death 
of hundreds of people and garnered a great voice 
and support in the world, I am sure that the pro-
testers explained their intentions and the govern-
ment understood it very well. The people want 
freedom. They seeks political and social privileges 
in the world of 2022. They want to respond to the 
obligations imposed on them since 1982 and feel 
the wind in their hair. There will be no end to the 
protests against these inequalities, especially the 
inequalities that will emerge as long as the Islamic 
regime that the Iranian administration imposes 
and enforces on its people continues.
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Journey from Mexico to America 

Meksika’dan Amerika’ya 
Yolculuk

Fatma İNAL

Dünyanın her yerinde göç akışı hızla devam et-
mektedir. Son yıllarda Orta Doğu’daki enflasyon, 
işsizlik gibi sebeplerden ötürü dış göç artmıştır. 
Göçmenler, daha iyi bir hayat sürebilmek için en 
basit yollardan refah seviyesi yüksek ülkelere geç-
meyi istemektedirler. Bu durumda Türkiye, Mek-
sika gibi vizesiz ülkeler transit ülke olarak kullanı-

Migration flows continue rapidly all over the 
world. In recent years, external migration has in-
creased due to inflation and unemployment in the 
Middle East. In order to live a better life, migrants 
want to move to countries with a high level of 
prosperity in the simplest ways. In this case, vi-
sa-free countries such as Turkey and Mexico can 
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labilmektedir. Yazımda Latin Amerika ülkelerini 
bir transit geçit olarak kullanan Türk göçmenler-
den ve buna bağlı ABD’deki göçmen artışı ile olu-
şan insani krizden bahsedeceğim.

Dünyaya kapılarını açan Latin Amerika ülkeleri, 
ABD ve Kanada’ya göçün artmasında etkili oldu. 
Elektronik vize (E-vize) ile kolayca vize alarak 
Meksika’dan ABD’ye geçmek bir duvarı geçmek 
kadar kolaydı. Aslında ne kadar kolay bir yol gibi 
görülmüş olsa da sınırlarda yakalanmayı veya 
ölmeyi göze alarak iltica eden birçok göçmen ol-
muştu. Rakamlara döktüğümüzde, 2022’nin ilk 5 
ayında ABD’ye kaçak giren toplam göçmen sayı-
sı 1 milyon 162 bin 398 iken, 2021’in tamamın-
da ise bu sayı 2 milyon 275 bin 932’yi bulmuştu.1 
Yine bir Euronews haberine göre, ABD’ye geçen 
Türklerin sayısı 2021 yılının tamamında 6 bin 945 
iken, 2022 yılının ilk beş ayında 9 bin 168 Türk 
vatandaşını bulmuştu.2

ABD-Meksika sınır hattındaki yığılmada kaçak 
göçmenlerin sayısı artarken devletlerin bu duru-
ma tepkisi ne mi oldu? Öncelikle Meksika vizesi 
almak eskisi kadar kolay değil. Eskiden eğitim, 
iş, turist vizeleri alınabiliyorken, artık vize reddi 
alma olasılığı yüksek. Örneğin; Meksika iş veya 
staj vizesi önceden elektronik bir şekilde alınabi-
lirken, şimdilerde birlikte çalışılacak olan kuru-
mun Meksika Göç Ofisi’nden alınmış NUT bel-
gesine ihtiyaç duyuluyor.

Diğer yandan; yaklaşık 333 milyon nüfusu olan 
ABD’nin güney eyaletlerinde ise bu sayı yaklaşık 
127 milyondur.3 Özellikle Kaliforniya, Teksas gibi 
güney eyaletlerin Meksika sınırına daha yakın ol-
masıyla beraber binlerce göçmen yasal veya ya-
sal olmayan yollarla bu eyaletlere geçti. Yasa dışı 
göçü ölçmek için illegal Meksika göçmenlerin ya-
kalanma veya bu göçmenlerle karşılaşma sayıları-
nı belirten bir istatistiğe göre, 2020 mali yılında, 
Meksikalı yetişkinlerin ABD-Meksika sınırında 

be used as transit countries. In this article, I will 
talk about Turkish migrants using Latin Ameri-
can countries as transit countries and the human-
itarian crisis caused by the increase in immigra-
tion in the US.

Opening their doors to the world, Latin Ameri-
can countries have been influential in increasing 
immigration to the US and Canada. With the 
electronic visa (E-visa), it was as easy as crossing 
a wall from Mexico to the US. In fact, no matter 
how easy it may have seemed, there were many 
migrants who risked being caught or dying at 
the borders to seek asylum. When we put it into 
numbers, in the first 5 months of 2022, the total 
number of migrants who entered the US illegal-
ly was 1 million 162 thousand 398, while in the 
whole of 2021, this number reached 2 million 275 
thousand 932.1 According to another Euronews 
report, the number of Turks who crossed into the 
US was 6,945 in the whole of 2021, while in the 
first five months of 2022 it was 9,168 Turkish cit-
izens.2

As the number of illegal immigrants increases at 
the US-Mexico border, what has been the govern-
ment's response? First of all, getting a Mexican 
visa is not as easy as it used to be. While it used 
to be possible to get an education, business, and 
tourist visa, now there is a high probability of visa 
refusal. For example, while a Mexican work or in-
ternship visa used to be obtained electronically, it 
now requires a NUT document that the organiza-
tion you will be working for needs to obtain from 
the Mexican Migration Office.

On the other hand, in the USA with a population 
of about 333 million, the southern states make 
up approximately 127 million of this number.3 
Especially with the southern states such as Cal-
ifornia and Texas being closer to the Mexican 
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karşılaşma veya yakalanma sayısı 2013'ten bu 
yana görülmemiş seviyelere ulaştı. 2020 yılında 
166.458 olan bu tür karşılaşmaların sayısı %52 ar-
tışla 253.118 oldu.4

Peki ABD’ye geçen göçmenler ne yapıyor? Ne gibi 
zorluklarla karşılaşıyor? Ülkede krize yol açıyor 
mu?  Tabii ki bu soruları yanıtlamak sayfalar boyu 
sürebilir. Fakat Meksika sınırından ABD’ye geç-
meyi başaran göçmenlerin diğer eyaletlere yerleş-
tirilmesi ve bu durumun ülkenin içerisinde insani 
bir kriz yaratıp yaratmamış olması incelenebilir.

Kaliforniya, Florida, Teksas gibi eyaletlerde göç-
men sayısı artınca çareyi göçmenleri kuzey eyalet-
lere yani Washington ve New York’a göndermekte 
bulmuşlardı. Yalnızca Teksas, nisan ayından bu 
yana 7600 göçmeni, ağustos ortasında ise 1500 
göçmeni Washington'a gönderdi. Ayrıca göçmen-
leri New York ve Chicago kentlerine göndermiş; 
kiliseler, yardım örgütleri tarafından da geçici ba-
rınak, tıbbi hizmet ve göç mahkemesi gibi sosyal 
hizmetlerden yararlanmalarını istemişti.5                                 

border, thousands of immigrants crossed these 
states legally or illegally. According to statistics 
that uses the number of apprehensions or en-
counters of illegal Mexican migrants to measure 
illegal immigration, in fiscal 2020, the number of 
encounters or apprehensions of Mexican adults at 
the U.S.-Mexican border reached levels not seen 
since 2013. There were 253.118 such encounters, 
up 52% from 166.458 in 2020.4  

So, what do migrants who cross into the US? What 
challenges do they face? Do they cause a crisis in 
the country? Of course, answering these ques-
tions could take pages and pages.   However, the 
resettlement of migrants who managed to cross 
the Mexican border into the US in other states 
and whether it has created a humanitarian crisis 
within the country can be analyzed.

As the number of migrants increased in Califor-
nia, Florida, Texas and other states, they found a 
solution by sending them to the northern states 
of Washington and New York. Just Texas has sent 

“Elektronik vize (E-vize) ile kolayca vize alarak 
Meksika’dan ABD’ye geçmek bir duvarı geçmek 
kadar kolaydı. Aslında ne kadar kolay bir yol gibi 
görülmüş olsa da sınırlarda yakalanmayı veya ölmeyi 
göze alarak iltica eden birçok göçmen olmuştu.” 

“With the electronic visa (E-visa), it was as easy as 
crossing a wall from Mexico to the US. In fact, no 
matter how easy it may have seemed, there were 
many migrants who risked being caught or dying at 
the borders to seek asylum.”
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Geçtiğimiz aylarda ise ABD’nin New York eyale-
tinde yasa dışı göçmenlerin sayısındaki hızlı ar-
tış nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.6 Bunun 
nedenlerinin Güney eyaletlerden New York’a 
gönderilen göçmen sayısındaki artış, barınak ve 
konaklama gibi insani hakların orada sekteye uğ-
raması olduğu söylenmektedir.

Göçmen akınının altından kalkılamayacak bir 
yük getirdiğini ve mali yılın sonunda bu insan-
ların, barınma, sağlık, gıda benzeri giderler için 
bir milyar dolar harcanmış olacağını belirten 
New York Belediye Başkanı Adams, kiliseler ve si-
vil toplum kuruluşlarına bu yükün paylaşımı için 
ayrıca yardım çağrısında bulunmuştu.7 Durum 
böyleyken ABD’nin göçmen taleplerine olum-
suz cevap vermesi göçmenleri yeni kapı arayışına 
mahkûm edecektir.

7600 migrants to Washington since april and 
1500 migrants in mid-august. They have also sent 
migrants to New York and Chicago and asked 
churches and aid organizations to provide social 
services such as temporary shelter, medical care 
and immigration court.5     

In recent months, a state of emergency has been 
declared in the US state of New York due to the 
rapid increase in the number of illegal immi-
grants.6 This is said to be due to an increase in the 
number of  migrants being sent to New York from 
the southern states, where humanitarian rights 
such as shelter, and accommodation are said to 
have been disrupted.

Noting that the flow of migrants was an insur-
mountable burden and that by the end of the fis-
cal year a billion dollars would have been spent on 
housing, health care, food, etc., New York Mayor 
Adams called on churches and non-governmen-
tal organizations to help share the burden.7 If the 
US responds negatively to the migrants requests, 
it will oblige the migrants to search for new doors.
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Oops! FASCISM 
Eyvah! FAŞİZM

Refia Havva BAYIR

Geçtiğimiz Eylül ayında İtalya’da gerçekleşen se-
çimleri aşırı sağ ittifakın kazanmasıyla birlikte, 
“Avrupa’da aşırı sağ yükselişte mi?” sorusu tekrar 
akıllara gelmiştir. İtalya’nın Kardeşleri (FDL) ve 
parçası oldukları sağ ittifakın seçimleri kazanma-
sının ardından, İtalya’da Mussolini’nin faşist reji-
minden sonra ilk defa aşırı sağcı bir lider göreve 
gelmiştir.

With the far-right alliance winning the elections 
in Italy last September, the question of “is the far 
right on the rise in Europe?” came to the agenda. 
After the Brothers of Italy (FDL) and the right al-
liance of which they were a part won the elections, 
an extreme right-wing leader took office for the 
first time after Mussolini's fascist regime in Italy.
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İtalya, 19. yasama döneminde parlamentonun üst 
kanadında Senato ve alt kanat Temsilciler Mec-
lisi’nde kendilerini temsil edecek parlamenterler 
için oy kullandı. 50,8 milyon seçmenin oy kullan-
ma hakkına sahip olduğu seçime katılım yüzde 
63,9 oldu. Bu, "İtalya'daki genel seçimler tarihin-
deki en düşük katılım oranı" olarak kayıtlara geç-
ti.1

Giorgia Meloni, İtalya’nın ilk kadın ve aşırı sağ-
cı başbakanı olarak göreve gelmesinin ardından 
yaptığı ilk konuşmada hemen hemen herkesin 
aklında olan faşizm endişesine ve diğer birçok 
önemli konuya değinmiştir.

İtalya için büyük önem arz eden bu seçim dö-
neminin ardından, 2008 yılından sonra seçimle 
göreve gelen ilk başbakan olan Meloni, başbakan 
olarak yaptığı ilk konuşmasında kendisine yönel-
tilen faşizm suçlamalarına karşı, anti-demokratik 
hiçbir rejime karşı sempati veya yakınlık duyma-
dığını dile getirdi.2

Meloni, konuşmasında ayrıca seçim vaatlerinden 

Italy voted for parliamentarians to represent them 
in the upper house of the parliament, the Senate, 
and the lower house of the House of Representa-
tives, in the 19th legislative session. The turnout 
in the election, in which 50,8 million voters had 
the right to vote, was 63,9 percent. This was re-
corded as "the lowest turnout in the history of the 
general elections in Italy".1

Giorgia Meloni, in her first speech after she took 
office as Italy's first female and far-right prime 
minister, touched upon the concern of fascism, 
which is on everyone's mind, and many other im-
portant issues.

After this election period, which was of great im-
portance for Italy, Meloni, who became the first 
elected prime minister after 2008, expressed in 
her first speech as prime minister that she did not 
feel sympathy or affinity for any anti-democratic 
regime against the accusations of fascism.2

In her speech, Meloni also made statements about 

"İtalya’nın Kardeşleri (FDL) ve parçası olduk-
ları sağ ittifakın seçimleri kazanmasının ardın-
dan, İtalya’da Mussolini’nin faşist rejiminden 
sonra ilk defa aşırı sağcı bir lider göreve gel-

miştir."

"After the Brothers of Italy (FDL) and the right 
alliance of which they were a part won the elec-
tions, an extreme right-wing leader took office 

for the first time after Mussolini's fascist re-
gime in Italy."
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biri olan başkanlık sistemine geçişle ilgili açıkla-
malarda bulunmuştur. Başkanlık Sistemi’nin “ka-
rarlı bir demokrasi” anlayışı olduğunu düşünen 
Meloni, halk egemenliğini temel alan anayasal bir 
reform üzerinde çalıştıklarını dile getirmiştir.

Meloni, geçmişte AB ve Batı ittifaklarına karşı 
yaptığı eleştirilerin aksine, seçildikten sonra yap-
tığı konuşmasında Batı’ya olan bağlılıklarını bir 
kez daha dile getirmiştir. Rusya’nın Ukrayna’yı iş-
gali ile alakalı olarak da NATO yanlısı bir duruş 
sergileyen başbakan, Putin’e boyun eğmenin bir 
hata olduğuna da ayrıca vurgu yapmıştır.

İtalya seçimlerinin ardından akıllarda beliren, 
“Faşizm geri mi gelecek?” sorusu, İtalyan tarih-
çi ve yazar Prof. Dr. Enzo Traverso tarafından şu 
şekilde yanıtlanmıştır; “Faşizm, iki dünya savaşı 
arasında yaşanan, artık sona ermiş tarihi bir de-
neyimdir. İtalya'da yeni olan, faşizm mirasını sa-
hiplenen bir aday ve siyasi partinin dikkat çekici 
zaferidir. Yeni olan, budur”.3

Bu olaylar doğrultusunda, Avrupa’da sağın yükse-
lişinin sebeplerini arayacak olursak, 21. yüzyılda 
içinde bulunduğumuz global dünyaya bakmamız 
yeterli olacaktır. İnsanlar içgüdüsel olarak kendi-
lerine ait olanı muhafaza etme kaygısına sahiptir-
ler. Mevcut durumda da muhafaza edilmesi gere-
kenler, dil, din, kültür ve ırktır. Bu sebeple uluslar 
kendi benliklerini muhafaza etmek adına sağ ide-
olojilere eğilim göstermektedirler.

the transition to the presidential system, which is 
one of her election promises. Thinking that the 
Presidential System is a "decisive democracy" un-
derstanding, Meloni stated that they are working 
on a constitutional reform based on popular sov-
ereignty.

Contrary to her criticisms against the EU and 
Western alliances in the past, Meloni once again 
expressed her commitment to the West in her 
speech after she was elected. Taking a pro-NATO 
stance regarding Russia's invasion of Ukraine, the 
prime minister also emphasized that submitting 
to Putin was a mistake.

The question of “Is fascism coming back”, which 
appeared in the minds after the Italian elections, 
was answered by the Italian historian and writer 
Prof. Dr. Enzo Traverso as follows: “Fascism is an 
outdated historical experience, experienced be-
tween the two world wars. What is new in Italy 
is the striking victory of a candidate and political 
party that embraces the legacy of fascism. That is 
a new thing.”3

In line with these events, if we look for the rea-
sons for the rise of the right in Europe, it will be 
enough to look at the global world we live in in 
the 21st century. People instinctively have anxiety 
to preserve what belongs to them. Things to keep 
in the current situation are language, religion, 
culture and race. Therefore, nations tend to right-
wing ideologies to preserve themselves.
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End of the Frontier
Serhaddin Sonu

Talha ÇAĞMAN

1890'da ABD Nüfus Sayım Bürosu, serhaddin 
yerleşimciler tarafından işgal edilmemiş hiçbir 
bölümünün olmadığını duyurdu; bu, artık Ameri-
ka'nın her köşesinde öyle ya da böyle “medeniyet” 
ve “hukuk'un” bulunabileceği anlamına geliyordu. 
Tarihçi Frederick Jackson Turner konuşmasında, 
serhaddin varlığının ABD'yi şekillendirdiğini sa-
vunuyordu. İşler kötüye giderse batıdaki "özgür 
topraklara" doğru giderek baştan başlama fikri 
Amerikalılar’a yeniden doğma şansını verdi.1 

Çağımızın sınırı olarak tanımladığım internet 
için de aynı şeyin söylenebileceğini düşünüyo-
rum. Katı, net kural ve düzenlemelerin olmadığı 
ve kendinizi ifade etmekte özgür olduğunuz bir 
yer. Ama aynı zamanda, her türlü kötünün dolaş-
tığı tehlikeli bir yer. Sonuçta, her şeyin fazlası kö-
tüdür ve özgürlük bir istisna değildir. Çoğu insan, 
kendinin ve sevdiklerinin refahı için her zaman 
yeteneklerinize güvenmeniz gereken kurtlar sof-
rasına dönüşmüş bir dünya istemez. Dolayısıyla, 
insanların özgürlük istedikleri kadar düzen iste-
dikleri de tahmin edilebilir.

Son zamanlarda, Türkiye'nin siyasetçileri, iktidar 
partisinin (AKP) basın yasasında değişiklik öner-
mesiyle bu muamma ile karşı karşıya kaldı. 

Politikacılar değişikliği, mevcut basın yasasının 
çevrimiçi kaynakları içerecek şekilde kaleme alın-
madığını, bunun hükümetin mecrayı düzenleme 
gücünü sınırlayıp dezenformasyonun çoğalması-

In 1890, U.S Census Bureau announced there 
were no parts of the frontier unoccupied by set-
tlers, which means that “civilization” and “law” 
could be found in every corner of America, one 
way or another. In his speech, historian Freder-
ick Jackson Turner argues that the existence of the 
frontier shaped the U.S. The idea that if things go 
bad you can travel westward into the “free lands” 
and start over, gave Americans a chance to be re-
born.1

I think that the same could be said for the internet 
which I describe as the frontier of our times. A 
place where there are no strict, clear-cut rules and 
regulations and where you are free to express your-
self. But also, a dangerous place where all kinds 
of villains roam. After all, excess of everything is 
bad and freedom is not an exception. Most people 
don’t want a dog-eat-dog world where you have 
to always rely on your capabilities for the welfare 
of yourself and your loved ones. So, it can be sur-
mised that humans want order as much as they 
want freedom.

Lately, Turkey’s politicians have faced this conun-
drum as the leading party (AKP) has proposed 
amendments to the press law. 

While the politicians defend the amendment by 
stating that the current press law wasn’t penned 
in a way to include online sources, thus limiting 
the government’s power to regulate the medium 
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na neden olduğunu söyleyerek savundu. Gerçek-
ten de önerilen değişikliklerin çoğu, sadece mev-
cut fıkralara “ve çevrimiçi hizmetler" maddesinin 
eklenmesidir.2 Bununla birlikte, niyetin yasaları 
demokratik standartlar yerine otoriter standartla-
ra getirmeye kaydığı bazı fıkralar da var.  Bu mad-
delerden en kötü şöhretlisi, değişiklik taslağının 
halk dilinde “sansür yasası” olarak bilinmesine 
neden olan 29. maddedir. Madde aşağıdaki gibi-
dir: 

“...Maddeyle, sırf halk arasında endişe, korku veya 
panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güven-
liği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe 
aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli 
olacak şekilde alenen yaymak suç olarak düzen-
lenmektedir. Fiilin, “kamu barışını bozmaya” el-
verişli olması aranarak, bu suçun somut tehlike 
suçu olduğu vurgulanmıştır...”3 

Türk halkı bu maddeden şüphe duymuş, gazeteci 
Prof. Dr. Süleyman İrvan gibi konunun uzmanla-

and cause misinformation to thrive. Indeed, most 
amendments proposed are simple insertions of 
the “and online services” clause to the existing 
articles.2 However, there are some articles where 
seemingly the intent shifts from bringing the law 
to democratic standards to a more authoritarian 
means. The most infamous of these articles is Ar-
ticle 29 which caused the amendment draft to be 
colloquially known as the “censorship act”. The 
article is as follows (English translation by me): 

“…With this article, it is regulated as a crime to 
publicly disseminate false information about the 
internal and external security, public order, and 
general health of the country in a way that is suit-
able for disturbing the public peace, just for the 
purpose of creating anxiety, fear or panic among 
the people. Seeking that the act is suitable for "dis-
rupting the public peace" it has been emphasized 
that this crime is a concrete danger crime …”3

The Turkish public has been very suspicious of 
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rı ise yasanın bazı kısımlarını eleştirmiştir.4 Ana 
endişe, 29. maddede mevcut olan belirsizliklerde-
dir. Başlangıç olarak, “yayma” ile ne kastedildiği 
belirsizdir.

Bir gönderiyi paylaşmak veya retweetlemek yay-
gınlaştırma olarak tanımlanabilir mi? Sonuçta, 
bir gönderiyle herhangi bir şekilde etkileşimde 
bulunursanız, uygulama, bağlı olduğunuz kişile-
rin bunu görmesini sağlar ve bu da gönderinin 
daha fazla kişi tarafından görülmesine neden 
olur. Üzerinde daha çok düşünürsek, bir gönde-
riyi beğenmek bile bunun sosyal medyaya yayıl-
masına yardımcı olur çünkü algoritma size çoğu 
kişi tarafından beğenilen gönderileri gösterme-
ye programlıdır. Mahkeme sadece bir gönderiyi 
beğendiğiniz için "yanlış bilgilerin yayılmasına" 
yardımcı olduğunuzu söyleyebilir mi? Başka bir 
sorun da bilginin doğruluğuna kimin karar vere-
ceği ve bu kurumun bağımsızlığının nasıl garanti 
edileceğidir. İnternet o kadar farklı bir seviyede 
çalışır ki, hiçbir organizasyon ciddi sınırlamalar 
koymadan buna ayak uyduramaz. O zaman, buna 
internet diyebilir miyiz? Bu değişikliklerin temel 
amacı, hükümetin medya üzerindeki kontrolünü 
artırmak ve 32. ve 33. maddelerle interneti ana 
akım medyaya taşımak gibi görünüyor. 32. mad-
de, İletişim Dairesi Başkanının internet sitelerine 
erişimi engelleme kabiliyeti söz konusu olduğun-
da “yurt içi ve yurt dışı ayrımını ortadan kaldırı-
yor." Bir gönderinin halihazırda engellenmiş bir 
gönderiye benzediği tespit edilirse, 33. madde, 
söz konusu gönderide aynı kararı uygulamak için 
yeni bir mahkeme kararına duyulan ihtiyacı orta-
dan kaldırıyor.5

Gönderilerin benzerliğine kimin, hangi sistemi 
kullanarak karar vereceğinin belirtilmediğini not 
etmek istiyorum. Bu belirsizlikler en iyi ihtimalle 
insanların üzerinde kara bulut gibi dolaşıp onları 
sosyal medya faaliyetleri konusunda daha tem-
kinli olmaya zorlayacak ve en nihayetinde otosan-
süre yol açacaktır. En kötüsü, insanların daha öz-

this article and experts on the issue such as the 
journalist Prof. Dr. Süleyman İrvan criticize some 
parts of the act.4 The main concern is about the 
ambiguities present in Article 29. As a start, what 
is meant by “dissemination” is unclear.

Can sharing or retweeting a post be defined as dis-
semination? After all, if you interact with a post in 
any way, the app makes sure people you are con-
nected to know about it leading to the post being 
seen by more people. Theorizing further, even lik-
ing a post helps it spread over social media as the 
algorithm is designed to show you posts that are 
liked by most people. Could the court rule that 
by liking a post you helped the “dissemination of 
false information”? Another issue is who will de-
cide the truthfulness of the information and how 
the independence of that institution will be guar-
anteed. Internet operates on such a different level 
that no organization can keep up with it without 
putting serious limitations. And then, can we even 
call it the internet? The main aim of these amend-
ments seems to be increasing government control 
over the media and bringing the internet into the 
mainstream media with articles 32 and 33. Article 
32 “removes the foreign and domestic distinction” 
when it comes to the President of the Communi-
cations Department’s ability to prevent access to 
websites. If it’s determined that a post is similar to 
an already blocked post, Article 33 removes the 
need for a new court order to implement the same 
decision on the said post.5

I want to note that who will determine the simila-
rity of the posts using which system is not speci-
fied. These uncertainties will at best loom over the 
people and force them to be more cautious about 
their social media activities and ultimately lead 
to self-censorship. At worst, the one free frontier 
where people could pass through to feel freer and 
more creative will be parceled out entirely. May-
be then we will realize we were never the settlers 
venturing to tame the frontier but the natives pi-
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gür ve daha yaratıcı hissetmek için geçebilecekleri 
tek özgür serhad tamamen parsellenecek. Belki o 
zaman serhaddi evcilleştirmek isteyen yerleşimci-
ler değil, eski kamp alanlarımızın özlemini duyan 
yerliler olduğumuzu anlarız. Kim bilir belki bazı-
larımız başka bir sınır aramak için göklere çıkar.

ning for our former campsites. Who knows may-
be some of us will take to the skies in search of 
another frontier.
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“İnternet o kadar farklı bir seviyede çalışır ki, hiç-
bir organizasyon ciddi sınırlamalar koymadan 
buna ayak uyduramaz. O zaman, buna internet 

diyebilir miyiz?”

“Internet operates on such a different level that no 
organization can keep up with it without putting 
serious limitations. And then, can we even call it 

the internet?”
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Why Don't We Learn Chinese?
Neden Çince Öğrenmiyoruz?

Sırrı Can YÜCEL

Language is not only one of the most important 
elements of a culture, but also the main tool in 
the sharing and transmission of that culture. 
Language, which we can consider as one of the 
traditional components of being a nation, can 
of course be considered as a soft power element 

Dil, bir kültürün en büyük yapı taşlarından biri 
olmakla kalmayıp aynı zamanda o kültürün pay-
laşım ve aktarımında görevli temel araç niteliği 
taşımaktadır. Ulus olmanın geleneksel bileşenle-
rinden biri olarak ele alabileceğimiz dil, aynı za-
manda kimlik ve grup bilincinin bir simgesi de 
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olduğundan elbette yumuşak güç öğesi olarak de-
ğerlendirilebilir. Bir ülkenin kendi içinde ve diğer 
ülkelerle iletişimini sağlayan, ülkenin geçmişine 
ve tarihine ışık tutan ve o ülkenin yazılı ve sözlü 
sanat eserlerini dünyaya tanıtarak ölümsüz kılan 
dil, Joseph Nye'ın bir ülkenin kültürünün, siyasi 
ideallerinin ve politikalarının çekiciliğinden do-
ğan cezbetme ve ikna etme yeteneği olarak özet-
lediği yumuşak güç kavramını oldukça etkili bir 
şekilde yansıtmaktadır.1

Pek çok ülke dillerini dünyaya tanıtmakta ve 
dillerini yaymak için çalışmalar yürütmektedir. 
Dünya çapında iş olanakları ülkelerin güç ve ka-
pasiteleri ile doğru orantılı olarak ilerlediğinden 
dolayı popülaritesi artan ülkelerin dillerine gös-
terilen talep de artmaktadır. Buna rağmen son za-
manlarda ekonomik açıdan patlayıcı bir büyüme 
sergileyen Çin’in resmi dili olan Standart Çince’ye 
karşı artan bir taleple karşılaşmadık. Bu durum 
birkaç farklı açıdan ele alındığında Çince’nin ne-
den daha popüler hale gelmediği sorusuna cevap 
bulunabilir.

Çin dil emperyalizmi uygulamıyor. Yurt dışı iliş-
kilerinde, yazılı anlaşmalarda ve iş anlaşmaların-
da genellikle İngilizce dilini kullanan Çin, dilinin 
öğrenilmesini zorunlu kılacak politikalar izlemi-
yor. Doğal olarak bu durum Çin ile kurulacak iş 
ilişkilerinin artmasına rağmen Çince öğrenme 
oranının artmamasına sebep oluyor.

Çince öğrenmesi çok zor bir dil. Dünya çapında 
kabul edilen yargılardan birisi de Çince’nin en zor 
dillerden biri olduğudur. Bir yetişkin için yazıl-
mış bir makaleyi anlamak için en az 4000 Çince 
karakteri öğrenmek gerekiyor.2 Bu karakterlerin 
bazılarının okunuşlarının yazımlarıyla hiçbir il-
gisi olmadığı da göz önünde bulundurulduğunda 
Çince öğrenmenin gerçekten ne kadar çok emek 

since it is also a symbol of identity and group con-
sciousness. Language, which enables a country to 
communicate within itself and with other coun-
tries, sheds light on the past and history of the 
country, and makes the written and oral works of 
art of that country immortal by introducing them 
to the world, effectively reflects the concept of soft 
power, which Joseph Nye summarized as the abil-
ity to lure and persuade, arising from the attrac-
tiveness of a country's culture, political ideals and 
policies.1

Many countries introduce their languages to the 
world and work to spread their languages. As job 
opportunities around the world progress in direct 
proportion to the power and capacity of the coun-
tries, the demand for the languages of the countries 
that rise in popularity also increases. Despite this, 
we have not seen a growing demand for Standard 
Chinese, the official language of China, which has 
experienced explosive economic growth recently. 
Considering this situation from several different 
angles, the answer to the question of why Chinese 
has not become more popular can be found.

China does not practice language imperialism. 
China, which generally uses the English language 
in foreign relations, written agreements and busi-
ness deals, does not follow policies that make 
learning the language obligatory. Naturally, this 
situation causes the rate of learning Chinese to 
not increase despite the increase in business rela-
tions with China.

Chinese is a very difficult language to learn. One 
of the world-wide accepted judgments is that Chi-
nese is one of the most difficult languages. It takes 
at least 4000 Chinese characters to understand 
an article written for an adult.2 Considering that 
the pronunciation of some of these characters has 
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istediği inkar edilemez. Çince öğrenmenin zorlu-
ğu Çince öğrenmeye duyulan ilginin azalmasına 
sebebiyet veriyor.

Çince zaten oldukça popüler bir dil. Çince, 1.132 
milyar konuşucusu olan İngilizce’nin ardından 
1.117 milyar konuşucu ile ikinci en popüler dil 
konumunda.3 Ayrıca internette en çok kullanılan 
yabancı diller arasında da %19,4 oranla ikinci sı-
rada bulunuyor.4 Çince’nin hızlı bir şekilde yükse-
lişe geçtiğini gözlemleyemememizin sebebi Çin-
ce’nin zaten oldukça popüler olması olabilir.

Tüm bu veriler ışığında, Çince’nin neden diğer 
diller gibi parlama ve sönme dönemleri olmadı-
ğı anlaşılmaktadır. Çince’ye gücünü veren ana dil 
konuşucuları olan Çin nüfusudur ve Çin’in politi-
kaları ve Çince’nin öğrenme zorluğu göz önünde 
bulundurulduğunda Çin nüfusunda önemli bir 
artış veya azalış olmadığı sürece dünya üzerinde 
Çince konuşan kişi sayısında da önemli artış ve 
azalışlar olmayacaktır.

nothing to do with their spelling, it is undeniable 
how hard it really is to learn Chinese. The difficul-
ty of learning Chinese causes a decrease in inter-
est in learning Chinese.

Chinese is already a very popular language. Chi-
nese is the second most popular language with 
1.117 billion speakers, after English with 1.132 
billion speakers.3 In addition, it ranks second 
among the most used foreign languages on the 
Internet with a rate of 19,4%.4 The reason why we 
did not observe the rapid rise of Chinese may be 
that Chinese is already quite popular.

In the light of all these data, it is understood why 
Chinese does not have periods of flashing and 
fading like other languages. It is the Chinese pop-
ulation, which is native speakers, that gives Chi-
nese its strength, and considering China's policies 
and the difficulty of learning Chinese, there will 
not be a significant increase or decrease in the 
number of Chinese-speaking people in the world 
unless there is a significant increase or decrease in 
the Chinese population.
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Demokratik siyasi sistemlerde hükümet seçmenin 
verdiği oy sonucunda belirlenir. Seçmenin oy ver-
me sürecinde ortaya çıkan tüm eylemler literatür-
de seçmen davranışı kavramı içerisinde yer alır.1  
Seçmen davranışı bu anlamda oldukça kapsamlı 
bir kavramdır. Seçim süreçleri bugün Türkiye’de 
siyasi arenanın en belirleyici konuları arasındadır. 
Bu durum da Türkiye’de seçmen davranışı çalış-
malarına duyulan ilgiyi artırmaktadır. Seçmenin 
oy verirken nelerden etkilendiği ve hangi değiş-
kenleri göz önünde bulundurduğu sorusu bu ça-
lışmaların temelinde yer alır. 

Öncelikle seçmen davranışının temel kuramları 
bağlamında genel bir çerçeve çizmek gerekmek-
tedir. Ardından Türkiye özelinde seçmen davra-
nışını etkileyen temel faktörlerin neler olduğunu 
ve bu faktörlerin hangi dönemlerde ön plana çık-
tığını ortaya koymak demokrasi, seçim ve seçmen 
ilişkisini doğru okumak için yol gösterici olacak-
tır. 

In democratic political systems, the government 
is determined by the vote of the voters. All actions 
that occur during the voting process of the voter 
are included in the concept of voter behavior in 
the literature.1 Voter behavior is a very compre-
hensive concept in this sense. Election processes 
are among the most decisive issues in the political 
arena in Turkey today. This situation increases the 
interest in voter behavior studies in Turkey. The 
question of what the voters are affected by while 
voting and which variables they take into account 
is the basis of these studies.

First of all, it is necessary to draw a general frame-
work in the context of the basic theories of vot-
er behavior. Then, revealing what are the main 
factors affecting voter behavior in Turkey and in 
which periods these factors come to the fore will 
be a guide for correctly reading the relationship 
between democracy, election and voter.
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Seçmenler oy kullanırken pek çok durumun etki-
si altındadır. Seçmenin yaşadığı ülke ile ülkenin 
siyasi, ekonomik ve toplumsal yapısı, özellikle 
siyasal kültürü başlıca önem arz etmektedir. Bu 
sebeple seçmen davranışı kuramları evrensel ol-
duğu kadar ülkeye özgü bileşenleri de ön plana 
çıkarır. Çünkü bilindiği üzere farklı ülkelerde se-
çimler farklı koşullar altında gerçekleşmektedir. 
Tüm bu sebeplerle seçmenin oy verme sürecinde 
etkisi altında kaldığı etmenlerin spesifik bağlam-
larda incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Özellikle Türkiye’de seçimler geçmişten bugüne 
Türkiye’ye özgü koşulların oldukça etkisi altın-
dadır. Türkiye seçimlerinin kendine has olma ni-
teliği, seçim süreçlerinde yaşanan olaylarla daha 
da belirgin hale gelmektedir.2 Bu nedenle seçmen 
davranışını anlamak için seçime giden süreçlerin 
doğru analiz edilmesi büyük önem taşır.

Voters are under the influence of many situations 
while voting. The country where the voter lives 
and the political, economic and social structure 
of the country, especially its political culture, are 
of prime importance. For this reason, theories of 
voter behavior emphasize country-specific com-
ponents as well as universal ones. Because, as it is 
known, elections in different countries take place 
under different conditions. For all these reasons, 
it becomes necessary to examine the factors that 
the voters are influenced by in the voting process 
in specific contexts.

Especially in Turkey, the elections have been un-
der the influence of the specific conditions to Tur-
key from past to present. The peculiarity of the 
Turkish elections becomes even more evident 
with the events experienced during the election 
processes.2 For this reason, it is great importance 
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to analyze the processes leading to the elections 
correctly in order to understand the voter behav-
ior.

When we look at the theoretical part of the sub-
ject, studies of voter behavior started at the begin-
ning of the 20th century and the works produced 
by the researchers in those years revealed the ba-
sic theories.3 Voter behavior is discussed in the 
literature under three headings: sociological, psy-
chological and economic.4 These three titles are 
discussed over the basic concepts that their names 
point to. First of all, according to the sociological 
approach, voters are affected by group belonging. 
In other words, the social environment to which 
the voter belongs is the main determinant of the 
vote. 

In this case, family, work environment, social en-
vironment are the main environments in which 
the vote preference of the voter is determined.
This theory emphasizes components such as eth-
nic identity, social environment and culture. Sec-
ondly, according to the psychological approach, 
the personal characteristics of the voter are im-
portant. Emotions and thoughts of the electorate 
are the determining factors in the vote.

The voter experiences the situation defined as par-
ty identity; by establishing emotional closeness 
with a political party, they becomes a permanent 
supporter of that party. In this case, the decision is 
made with the sense of belonging to the party and 
the party leader, rather than the wrong or right 
policies of the political party.5

This bond is strong and long lasting. Voters will 
not easily give up on the party they belong to. 
Finally, the economic approach emphasizes that 
the decisions made by accepting the individual as 
rational are on personal benefit maximization.6 

Konunun kuramsal kısmına baktığımızda seçmen 
davranışı çalışmaları 20. yüzyılın başında başla-
mış ve o yıllarda çalışmacıların ürettiği eserler te-
mel kuramları ortaya çıkarmıştır.3 Seçmen davra-
nışı literatürde sosyolojik, psikolojik ve ekonomik 
olmak üzere üç başlık altında ele alınır.4 Bu üç 
başlık isimlerinin de işaret ettiği temel kavramlar 
üzerinden tartışılır. İlk olarak sosyolojik yaklaşı-
ma göre seçmen grup aidiyetinden etkilenmekte-
dir. Yani seçmenin ait olduğu sosyal çevre verdiği 
oyun temel belirleyicisidir.

Bu durumda aile, iş çevresi, sosyal ortam seçme-
nin oy tercihinin belirlendiği başlıca ortamlardır. 
Bu teori özellikle etnik kimlik, sosyal çevre, kül-
tür gibi bileşenleri ön plana çıkarır. İkinci olarak 
psikolojik yaklaşımda seçmenin kişisel özellikleri 
önem taşır. Seçmenin duygu ve düşünceleri vere-
ceği oyda belirleyici unsurlardır.

Seçmen özellikle parti kimliği olarak tanımlanan 
durumu yaşar; bir siyasi parti ile duygusal ya-
kınlık kurarak o partinin daimi destekçisi haline 
gelir. Bu durumda siyasi partinin politikalarının 
yanlış veya doğru olmasından daha çok, partiye 
ve parti liderine duyulan aidiyet ile karar verilir.5

Bu bağ güçlü ve uzun sürelidir. Seçmen aidiyet 
duyduğu partiden kolay kolay vazgeçmeyecektir. 
Son olarak ekonomik yaklaşım bireyi rasyonel 
kabul ederek verdiği kararların kişisel fayda mak-
simizasyonu üzerine olduğuna vurgu yapar.6 Bu 
da şu anlama gelmektedir; seçmen kendisi için 
en doğru sonuca ulaşmak üzere oyunu kullanır. 
Seçime giden süreçler bu yaklaşım için oldukça 
önemlidir. Çünkü seçmen seçime giden süreç-
lerde siyasi parti propagandalarından, lider söy-
lemlerinden oldukça faydalanacaktır. Kararını bu 
doğrultuda şekillendirecektir. Hangi parti kendisi 
için uygunsa ona oy verecek veya vermeyecektir.
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Burada oy vermemenin de bir seçmen davranışı 
olduğunu vurgulamak gerekir. Seçmen kendisi 
için makul olanın oy vermemek olduğunu düşü-
nebilir veya destekçisi olmadığı bir partiye başka 
bir partinin kazanmamasını istediği için de oy ve-
rebilir. Bu durum stratejik oy verme modeli olarak 
tanımlanır. Stratejik oy verme kavramı rasyonel 
birey davranışı olması sebebiyle ekonomik oy ver-
me yaklaşımı içerisinde yer alır. Seçmen seçimin 
sonucuna odaklıdır. Ne sosyolojik yaklaşım gibi 
grup aidiyeti taşır, ne de parti kimliği kurmuştur. 
Net olarak sonucun ne olmasını istiyorsa ona yö-
nelik davranır.7

Literatürde tanımlanan bu üç temel yaklaşım Tür-
kiye örneği üzerinden düşünüldüğünde örnekler 
bulmak oldukça kolaydır. Geçmişten günümüze 
Türkiye’de seçimlerde etnik kimlik temelli karar 
verme, grup aidiyeti taşıma durumlarına sık rast-
lanır. Ayrıca Türkiyeli seçmende parti kimliği me-
selesinin de pek çok örneğiyle karşılaşmak müm-
kündür. Ek olarak rasyonel davranan, kendisi için 
en makul partinin kazanması için strateji kuran 

This means: the voter uses the vote to reach the 
most accurate result for themselves. The processes 
leading to the election are very important for this 
approach. Because the voters will benefit greatly 
from the propaganda of the political party and the 
discourse of the leader in the processes leading to 
the elections. It will shape its decision according-
ly. They will or will not vote for whichever party is 
suitable for them.

It should be emphasized here that not voting is 
also a voter behavior. Voters may think that it is 
reasonable not to vote, or they may vote for a par-
ty they do not support because they do not want 
another party to win. This situation is defined as 
the strategic voting model. The concept of strate-
gic voting is included in the economic voting ap-
proach because it is a rational individual behavior. 
Voters focus on the outcome of the election. It nei-
ther carries a group affiliation like the sociological 
approach, nor has it established a party identity. 
They act towards what they want the result to be.7
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seçmenin varlığı da sayısız örnekle ortaya koyu-
labilir. Bu üç temel yaklaşım da Türkiye seçimleri 
için çeşitli çalışmalarda tartışılmıştır. Spesifik bir 
seçimi ele alarak tüm kuramlarda bahsedilen kav-
ramlar üzerinden tartışmalar yürütmek müm-
kündür.

Türkiye’de seçmen davranışını etkileyen pek çok 
etmen vardır. Bu etmenleri genel başlıklar halin-
de; coğrafi koşullar, etnik kimlik ve dini eğilim-
ler, sosyal çevre, parti kimliği, eğitim, ekonomik 
koşullar, kişisel tutum ve değerler, seçim sistem-
leri, medya, liderlik ve siyasi söylemler olarak 
sınıflandırabiliriz. Elbette bu etmenlerin sayısı 
arttırılabilir. Ancak genel olarak seçmen davra-
nışı çalışmalarında bu başlıkların ön plana çıktığı 
görülmektedir.

Seçmenin yaşadığı bölge, etnik kimliği, değerle-
ri, çevresi oy verme davranışının önemli belirle-
yicileridir. Fakat son dönemde özellikle medya 
ile liderlik ve siyasi söylemler seçim süreçlerinde 
önem kazanmaktadır. Medyanın etkisi siyasal ile-
tişim çalışmalarıyla da gittikçe ön plana çıkmak-
tadır. Medya araçları kişinin karar alma süreçle-
rinde doğrudan etkileyici bir konumdadır. Bu 
sebeple seçim süreçlerinde kitle iletişim araçları 
seçmen davranışını doğrudan etkilemektedir.

Özellikle sosyal medya üzerinden örgütlenmenin 
dünya üzerindeki örnekleri ve bu alanın bilginin 
hızlıca yayılabileceği bir alan olması bu konuya 
verilen değeri artırmıştır. Elbette bilginin hızlı ya-
yılımı bilgi kirliliği oluşması tehlikesini de taşır. 
Bu tehlike de seçmen davranışının belirleyicileri 
arasında yer alır.8

Seçmen davranışını etkileyen medya etmeni tüm 
bu sebeplerle son derece önemlidir. Liderlik ve 
siyasi söylemler de Türkiye özelinde oldukça ön 
planda olan bir oy verme davranışı belirleyicisi-

It is quite easy to find examples when these three 
basic approaches described in the literature are 
considered over the case of Turkey. From past to 
present, ethnic identity-based decision making 
and group affiliation are common in Turkey. In 
addition, it is possible to encounter many exam-
ples of the issue of party identity among Turkish 
voters. In addition, the existence of voters who 
act rationally and set up a strategy for the most 
reasonable party to win can be demonstrated with 
numerous examples. These three basic approach-
es have been discussed in various studies for the 
Turkish elections. It is possible to carry out dis-
cussions on the concepts mentioned in all theo-
ries by considering a specific choice.

There are many factors that affect voter behavior 
in Turkey. These factors are under general head-
ings; geographical conditions, ethnic identity and 
religious tendencies, social environment, party 
identity, education, economic conditions, person-
al attitudes and values, electoral systems, media, 
leadership and political discourses. Of course, the 
number of these factors can be increased. Howev-
er, it is seen that these topics come to the fore in 
studies of voter behavior in general.

The region where voters live, their ethnic identity, 
values and environment are important determi-
nants of voting behavior. However, in the recent 
period, especially with the media, leadership and 
political discourses have gained importance in 
the election processes. The influence of the media 
is increasingly coming to the fore with political 
communication studies. Media tools are in a di-
rectly influential position in the decision-making 
processes of the person. For this reason, mass me-
dia directly affect voter behavior in election pro-
cesses.

Especially the examples and organization over so-
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dir. Türkiye’de seçmen kendi ideolojisine ve dü-
şüncelerine denk düşen partilerle bağ kurar. Özel-
likle liderlerin kişisel özellikleri ve yaşam tarzı da 
seçmeninkiyle uyumluysa, lider partiden daha ön 
planda bile olabilir. Türkiye’nin siyasal yapısında 
liderlik köklü bir gelenektir.9 Geçmişten günü-
müze siyasi liderlerle bağ kuran bir seçmen profili 
ön plandadır. Siyasal lider ve liderin söylemleri bu 
sebeple oy verme süreçlerinde önemli bir belirle-
yicidir.

Seçim sistemleri de güncel Türkiye siyasetinde 
seçmeni etkileyen önemli bir etmen olarak kar-
şımıza çıkar. Türkiye’de seçimlerin nasıl yapılaca-
ğına dair esaslar Seçim Kanunu ile belirlenir. Se-
çim Kanunu’na göre, nispi temsil barajlı D’Hondt 
yöntemiyle sandalye sayısının belirlendiği bir 
seçim sistemi mevcuttur. 10 Türkiye’de seçim sis-
temlerinde yıllar içinde değişiklikler yaşanmıştır. 
Oy oranlarından bağımsız olarak sistemin özelliği 
dolayısıyla meclise giremeyen partiler mevcuttur. 
Çevre barajı, ülke barajı, kontenjan gibi uygula-

cial media in the world and the fact that this field 
is an area where information can spread rapidly 
has increased the value given to this subject. Of 
course, the rapid spread of information carries 
the danger of information pollution. This danger 
is also among the determinants of voter behavior.8

For all these reasons, the media factor affecting 
voter behavior is extremely important. Leader-
ship and political discourses are also determi-
nants of voting behavior, which is very prominent 
in Turkey. In Turkey, voters establish ties with 
parties that correspond to their own ideology and 
thoughts. The leader may even be more prominent 
than the party, especially if the personal charac-
teristics and lifestyle of the leaders are compatible 
with that of the voter. Leadership is a deep-rooted 
tradition in Turkey's political structure.9A voter 
profile that connects with political leaders from 
the past to the present is at the forefront. For this 
reason, the political leader and the leader's rhet-
oric are an important determinant in the voting 

“Seçimlerde seçmenin oy verme davranışını belirleyen et-
menler seçime giden süreçte yaşanan olaylardan doğrudan 
etkilenir. Yani bugün Türkiye’de seçimlere giderken yaşa-
dığımız, kendimizi bir şekilde içinde bulduğumuz, dahil 
olduğumuz pek çok olay gelecek seçimlerin belirleyicisi 

olacak.”
“The factors that determine the voting behavior of the vot-
ers in the elections are directly affected by the events in the 
process leading up to the elections. In other words, many 
events that we experience while going to the elections in 

Turkey today, in which we somehow find ourselves and are 
involved, will determine the upcoming elections. ” 
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malar ile oyların seçim sonucuna etki oranı deği-
şiklik göstermiştir. Seçimde barajın varlığı barajı 
aşamayan partinin temsilde yer bulamaması an-
lamı taşır. 11

 Özellikle ekonomik yaklaşım içerisinde bahsedi-
len rasyonel seçmenin bu gibi durumlarda strateji 
geliştirmesi beklenir. 

Seçim dönemlerinin kendine has belirleyicileri 
mevcuttur. Her seçim dönemi o dönemde ülkede 
yaşanan olaylarla şekil alır. İlgili dönemde ülkede-
ki mevcut siyasi partiler, parti liderleri, ekonomik 
koşullar ve ülke gündemi son derece önemlidir. 
Seçimlerde seçmenin oy verme davranışını be-
lirleyen etmenler seçime giden süreçte yaşanan 
olaylardan doğrudan etkilenir. Yani bugün Türki-
ye’de seçimlere giderken yaşadığımız, kendimizi 
bir şekilde içinde bulduğumuz, dahil olduğumuz 
pek çok olay gelecek seçimlerin belirleyicisi ola-
cak. Bu sebeple oy verme davranışını belirleyen 
etmenleri dönemin özellikleriyle bütünlüklü hal-
de değerlendirmek daha verimli sonuçlar almamı-
zı sağlar. Seçimlere dair spesifik olayların seçmen 
üzerindeki etkileri bu yüzden bu alandaki çalış-
malarda ön plana çıkmaktadır. Türk siyasal ha-
yatı okumaları yapıldığında görülmektedir ki her 
seçim dönemi kendine has özellikler ile seçmeni 

processes.

Electoral systems are also an important factor 
affecting voters in contemporary Turkish pol-
itics. The principles on how elections will be 
held in Turkey are determined by the Election 
Law. According to the Electoral Law, there is an 
electoral system in which the number of seats is 
determined by the proportional representation 
threshold D'Hondt method.10 Election systems in 
Turkey have undergone changes over the years. 
There are parties that cannot enter the parliament 
due to the nature of the system, regardless of their 
vote rates. Applications such as environmental 
threshold, country threshold, quota and the effect 
rate of votes on the election results varied. The ex-
istence of the threshold in the election means that 
the party that cannot exceed the threshold cannot 
find a place in the representation.11 In particular, 
the rational choice mentioned in the economic 
approach is expected to develop a strategy in such 
cases.

Election periods have their own determinants. 
Each election period is shaped by the events that 
took place in the country at that time. In the rel-
evant period, the current political parties, party 
leaders, economic conditions and the country's 
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agenda are extremely important. The factors that 
determine the voting behavior of the voters in 
the elections are directly affected by the events in 
the process leading up to the elections. In other 
words, many events that we experience while go-
ing to the elections in Turkey today, in which we 
somehow find ourselves and are involved, will de-
termine the upcoming elections. For this reason, 
evaluating the factors that determine the voting 
behavior in an integrated manner with the char-
acteristics of the period allows us to obtain more 
efficient results. Because of this, the effects of spe-
cific events related to elections on voters come to 
the fore in studies in this field. When, the readings 
about Turkish political life are made, it is seen that 
each election period differs from the other with 
its own characteristics and processes that affect 
the voters. From this point of view, the order of 
importance of the factors that determine the voter 
behavior varies in each election and election pe-
riod.

etkileyen süreçlerle bir diğerinden ayrışmaktadır. 
Buradan hareketle seçmen davranışını belirleyen 
etmenlerin önem sıralaması her seçimde ve seçim 
döneminde değişiklik göstermektedir.
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Book Review
Kitap İncelemesi

Travels of a Dinosaur - Mina Urgan 

Bir Dinozorun Gezileri -
Mina Urgan 

Fatma İNAL
Gezi ve biyografi türünde kitap okumayı seviyorsa-
nız Mina Urgan’ın Bir Dinozorun Gezileri romanını 
okumak için çok da geç kalmış sayılmazsınız. 1998 
yılında, yani ölmeden üç yıl önce, serinin ilki olan Bir 
Dinozorun Anıları’nı ve 1999 yılında serinin deva-
mı Bir Dinozorun Gezileri’ni yazdı. Yazar, röportaj-
larında da belirttiği üzere kendisi gibi 80 yaşında bir 
‘kocakarının’ hayat hikayesinin bu kadar sevileceğini 
düşünmüyordu. Hatta ikinci baskısının dahi yayım-
lanmayacağını belirtmişti. Uzun bir süre çok satanlar 
listesinde kalmayı başaran Bir Dinozorun Gezileri ki-
tabının değerlendirmesini yapacağım.

Daha önceden belirttiğim gibi romanımız yaşlı bir ka-
dının hayat hikayesini ele alıyor.  Yazar Mina Urgan; 
Türk İngiliz edebiyatı profesörü, yazar, filolog ve çe-
virmendi. Urgan önemli İngilizce eserlerin çevirisini, 
Virgina Woolf ’un da kitaplarının derlemesi yapmıştı. 
  
Osmanlı’nın son dönemlerinde (1915) doğan Mina 
Urgan, tarihimize tanıklık etmiş olduğu için de çok 
önemli bir Türk Edebiyatı yazarıdır.  Ahmet Haşim, 
Yahya Kemal, Falih Rıfkı Atay, Behice Boran, Nâzım 
Hikmet, Abidin Dino gibi birçok kişiyi tanımıştır ve 
kitabında onlara dair kesitler vermiştir.

Geniş bilgi yelpazesiyle eleştirilerini keskin bir dille 
yapsa da samimi ve sıcak bir havası vardır. Bu kitabı 
okuduğunuzda uçakta yolculuk yaparken sigara içen, 
yemek yemekte tam bir obur, kendini eleştirebilen, 
toplum içerisinde bayağı hareketler yapmaktan kaçın-
mayan, özgür ruhlu bir kadın tanıyacaksınız.  
Kurtuluş Savaşı’nda Atatürk’ün çıktığı yolu ünlü Ata-

If you like reading books in the genre of travel and 
biography, it is not too late to read Mina Urgan's The 
Travels of a Dinosaur. In 1998, three years before she 
died, she wrote the first in the series, Memoirs of a 
Dinosaur, and in 1999 she wrote the sequel, Travels of 
a Dinosaur. As the author stated in her interviews, she 
did not think that the life story of an 80-year-old ‘cro-
ne’ like herself would be so popular. She even stated 
that a second edition would not be published. I will 
make an evaluation of the book Travels of a Dinosaur, 
which managed to stay on the bestseller list for a long 
time.

As I mentioned earlier, the novel is about the life story 
of an old woman.  The author Mina Urgan was a Tur-
kish professor of English literature, writer, philologist 
and translator. Urgan translated important English 
works and compiled the books of Virginia Woolf.   

Mina Urgan, who was born in the last period of the 
Ottoman Empire (1915), is a very important writer 
of Turkish Literature as she witnessed our history.  
She got to know many people such as Ahmet Haşim, 
Yahya Kemal, Falih Rıfkı Atay, Behice Boran, Nâzım 
Hikmet, Abidin Dino, and in her book, she has given 
sections about them.

Although she criticizes with a wide range of knowle-
dge and sharp language, she has a sincere and warm 
atmosphere. When you read this book, you will get to 
know a free-spirited woman who smokes while trave-
ling on an airplane, is a glutton for food, can criticize 
herself and does not refrain from making vulgar ges-
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türk kitabının yazarı Lord Kinross ile gezerek görmüş-
tür. Çeşitli konferanslar ve davetler ile gitmiş olduğu 
Paris, Londra, İtalya, Amsterdam ve diğer Avrupa ül-
kelerindeki anılarından bahsetmiştir. Bulunduğu ül-
keyi dönemin koşullarına göre yani 20 yıl öncesinden 
değerlendirmiştir.  

Örneğin İtalya gezisinde Napoli’den, İspanya gezisin-
de Franco’dan, Londra’da Thatcher’dan bahsederek 
hem ülke ile ilgili hem de ülkenin tarihi ile ilgili kısa 
bilgiler vererek kültür seviyemizi artırmıştır.
Kapitalist toplumun sürekli ürettiği tüketim mallarını 
almaktan kaçınan, sade yaşamaya önem veren bir kişi 
olduğunu kitabında sürekli belirtmiştir. ABD’nin ka-
pitalizmine baştan sona karşı olmakla beraber Ameri-
ka Kıtası’ndaki yolculuklarından da bahsetmiştir. 

Kapitalist düzen içerisinde bol kazançlı bir iş, toplum-
da önemli bir mevki, her şeyin en pahalısı ve en iyisini 
almak gibi mükemmeliyetçi olmayı eleştirerek küçük 
mutluluklara önem vermemiz gerektiğini söyler. Yap-
mış olduğu gezilerde, gezerken okuduğunu, düşündü-
ğünü, kendini tanıdığını ve tadını çıkararak eğlendi-
ğini göreceksiniz.

Bir şehre gitmeden önce oradan bilgiler almak için 
birçok blogdan dijital içerikler inceliyoruz. Mina Ur-
gan’ın bu kitabını okuduğunuzda onun deneyimlerin-
den gitmek istediğiniz birçok ülke ile ilgili çıkarımlar-
da bulunacaksınız. Onun gezilerinden gördüklerini 
hayatınıza pay biçeceksiniz. Şimdiden keyifli okuma-
lar…

tures in public.  

Urgan traveled with Lord Kinross, an author who has 
a famous book on Atatürk, to see the path Atatürk 
traveled during the War of Independence. She talked 
about her memories of Paris, London, Italy, Amster-
dam, and other European countries she had visited 
with various conferences and invitations. She evalua-
ted the country she was in according to the conditions 
of the period, that is, 20 years ago. 

For example, by talking about Naples in Italy, Franco 
in Spain, and Thatcher in London, she increases our 
cultural level by giving brief information about the 
country and its history.

In her book, she constantly stated that she was a per-
son who avoided buying the consumer goods that 
capitalist society constantly produced, and that she 
was a person who gave importance to a simple life. 
Although she was completely against the capitalism of 
the USA, she also talked about her travels in the USA.

She criticizes perfectionism in the capitalist order, 
such as a lucrative job, an important position in so-
ciety, buying the most expensive and the best of ever-
ything, and says that we should give importance to 
small happiness. In her travels, you will see that she 
reads, thinks, knows herself and enjoys herself while 
traveling.

Before going to a city, we review digital content from 
many blogs to get information about it. When you 
read this book by Mina Urgan, you will make inferen-
ces about many countries you want to visit from her 
experiences. You will share what you see from her tra-
vels to your life. Have a pleasant reading in advance…
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IR Glossary
Terimler Sözlüğü

Near Abroad
Yakın Çevre

Nedime GÜNAÇTI

Günümüzde  “Yakın Çevre” kavramı, Rusya -Uk-
rayna Savaşı’nın başlamasıyla tekrar gündem ol-
muştur. Rusya’nın bir politikası olarak “Yakın 
Çevre” kavramı ile  olaylara Rusya’nın  perspekti-
finden bakılması sağlanmaktadır. 

1991 yılında  Sovyetler Birliği dağılmış, birçok 
devlete ayrılmış ve Rusya için bu süreç sancılı geç-
miştir. Her ne kadar ayrı birer devlet olarak var  
olsalar da bu devletler  Rusya için sınır güvenliği 
sorunu oluşturmaktalardı.  Baltık ülkeleri, Bela-
rus, Ukrayna, Moldova,Güney Kafkasya, Karade-
niz ve Orta Asya ülkeleri bu duruma örnek olarak 
verilebilir. Gerek konumları gerekse  Rusya’nın 
rekabet içerisinde olduğu ABD ile olan ilişkileri 
bu devletleri önemli hale getirmiştir. Bu sebeple 
Rusya, kendi sınırını oluşturan devletler üzerinde 
hak iddia etmeye çalışmıştır. 

Ukrayna, “Yakın Çevre” politikasına verilebilecek 
en önemli örnek olabilir. Sovyet Rusya dönemi-
nin bitmesi ile Rusya'nın eski gücüne kavuşma 
isteği ve “Yakın Çevre" politikasına dahil olan ül-
keleri kontrol altında tutma isteğine ek olarak bu 
ülkelerin Batı ile olan yakın ilişkiler sonucu Rusya 
2014 yılında Kırım’ı ilhak etmiştir. Yalnızca sınır 
güvenliği tehdidi ile ilgili endişeler değil, aynı za-
manda Ukrayna’nın elinde bulundurduğu önemli 
kaynaklar da bu ilhaka sebep olmuştur.12022 yı-
lında başlayan Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 
da bu politikanın halen geçerliliğini koruduğunu 
göstermektedir.

Today, the concept of “Near Abroad” has been 
on the agenda again with the start of the Rus-
sian-Ukrainian War. With the concept of "Near 
Abroad" as a policy of Russia, it actually provides 
to look at the events from the Russian perspective.

In 1991, the Soviet Union broke up with many 
states within it and this process was painful for 
Russia. Although they existed as separate states, 
these states created a border security problem for 
Russia. Baltic countries, Belarus, Ukraine, Moldo-
va, South Caucasus, Black Sea and Central Asian 
countries can be given as examples to this situa-
tion. Both their location and their relations with 
the USA, where Russia is in competition, have 
made these states important. For this reason, Rus-
sia  tried to claim rights over the states forming its 
own border.

Ukraine can be the most important example of 
the "Near Abroad" policy. Russia annexed Crimea 
in 2014 as a result of its close relations with the 
West, in addition to Russia's desire to regain its 
former power with the end of the Soviet Russia 
period and to keep the countries included in the 
"Near Abroad" policy under control. Not only 
the concerns about the threat of border securi-
ty, but also the important resources that Ukraine 
held, caused this annexation.1Russia's attacks on 
Ukraine, which started in 2022, also show that 
this policy is still valid.

References:
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Refia Havva BAYIR  - Senanur AYYILDIZ

Countries in the World

One Step In One Step Out (November)
Bir İçten Bir Dıştan (Kasım)

October 1, 2022- A photographic exhibition 
was opened with the support of the United Nati-
ons Food and Agriculture Organization (FAO), 
the Ministry of Agriculture and Forestry and 
the Polish Embassy to support the "Save Food" 
campaign against food waste in Turkey.

October 2, 2022- Ukraine counterattacked after 
the retreat of Russia in the south. A counteratta-
ck was launched in several regions, including the 
Kherson region.

October 3, 2022- Minister Özer stated that we 
will distribute 20 million additional auxiliary 
resources in October. 

October 4, 2022- (COP27) Egypt, which hosts 
the United Nations Confererence of the Parties, 
warned the UK not to step back from the climate 
agenda.

October 5, 2022- The Economy Coordination 
Board will convene under the chairmanship of 
Vice President Fuat Oktay.

October 6, 2022- 38 people lost their lives in an 
attack on a kindergarten in Thailand. It was an-
nounced that the attacker was a former policeman 
with a drug addiction.

9 Ekim 2022- İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail 
Çataklı Ekim ayında 98 teröristin etkisiz hale 
getirildiğini açıkladı.

1 Ekim 2022- Türkiye’de gıda israfına karşı 
yürütülen “Gıdanı Koru” kampanyasına destek 
amacıyla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve 
Polonya Büyükelçiliği’nin desteğiyle fotoğraf 
sergisi açıldı.

2 Ekim 2022- Ukrayna, güneyde Rusya’nın ger-
ilemesinin ardından karşı taarruza geçti. Herson 
bölgesi de dahil olmak üzere birçok bölgede karşı 
saldırı başlatıldı.

3 Ekim 2022- Milli Eğitim Bakanı Özer: Ekim 
ayı içerisinde öğerncilere  20 milyon ilave 
yardımcı kaynak kitap dağıtacağız açıklamasın-
da bulundu.

4 Ekim 2022- (COP27) Birleşmiş Milletler Taraflar 
Konferansı’na ev sahipliği yapan Mısır, İngiltere'yi 
iklim gündeminden geri adım atmaması konu-
sunda uyardı.    

5 Ekim 2022- Ekonomi Koordinasyon Kurulu, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkan-
lığında toplanacak.

6 Ekim 2022- Tayland’da bir anaokuluna düzen-
lenen saldırıda 38 kişi yaşamını yitirdi. Saldır-
ganın uyuşturucu bağımlısı eski bir polis olduğu 
açıklandı.

9 Ekim 2022- İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail 
Çataklı Ekim ayında 98 teröristin etkisiz hale 
getirildiğini açıkladı.
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10 Ekim 2022- Malezya Başbakanı parlamentoyu 
feshetti.

11 Ekim 2022- 2016 yılında Kaz Dağı’na inşa 
edilmeye başlanan Assos ve Troya tünelleri  
kullanıma açıldı.

12 Ekim 2022- Biden, petrol üretimindeki kesin-
tilere yönelik  Suudi Arabistan'ın 'sonuçlarla' yü-
zleşeceğini söyledi.

15 Ekim 2022-Tarım ve Orman  Bakanı Kiriş-
ci: Tahıl Koridoru'ndan taşınan tahılın yüzde 
63'ünün Avrupa ülkelerine sevk edildiğini 
açıkladı.

16 Ekim 2022-Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi 
Fransız Yazar Annie Ernaux oldu.

17 Ekim 2022- İzmir açıklarında 208 düzensiz 
göçmen kurtarıldı, 94 göçmen yakalandı.

18 Ekim 2022- İngiltere, Ukrayna'daki savaşta kul-
lanması için Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) 
tedarik ettiği gerekçesiyle İran'a yeni yaptırım 
kararı aldı.

19 Ekim 2022- DIGIATHON(Dijital Türkiye 
Blokzincir Hackathonu) 2022 finalistleri belli 
oldu.

20 Ekim 2022- İngiltere Başbakanı Liz Truss, 45 
gün görevde kaldıktan sonra istifa etti.

22 Ekim 2022- Rusya, Ukrayna’ya sabah saatler-
inde 36 roket fırlattı.

23 Ekim 2022- Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyar-
bakır'da 140 projenin açılışını yaptı.

24 Ekim 2022- Finlandiya ve İsveç NATO’ya 
üyelik talebi için Ankara’ya geliyor.

October 10, 2022- Malaysian Prime Minister dis-
solved the parliament.

October 11, 2022- The Assos and Troy tunnels, 
which started to be built in Kaz Mountain in 
2016, are opened for serving.

October 12, 2022- Biden said Saudi Arabia will be 
facing 'consequences' for cuts in oil production. 

October 15, 2022- Minister of Agriculture and 
Forestry Kirişci announced that 63 percent of 
the grain transported from the Grain Corridor 
was shipped to European countries.

October 16, 2022- French writer Annie Ernaux 
wins Nobel Prize for Literature.

October 17, 2022- 208 irregular migrants were 
rescued off the coast of İzmir, 94 migrants were 
caught. 

October 18, 2022- Britain has decided to impo-
se new sanctions on Iran on the grounds that it 
supplied unmanned aerial vehicles (UAVs) to 
Russia for use in the war in Ukraine.

October 19, 2022- DIGIATHON(Digital Tur-
key Blockchain Hackathon) 2022 finalists have 
been announced.

October 20, 2022- British Prime Minister Liz 
Truss resigns after 45 days in office. 

October 22, 2022- Russia launched 36 rockets 
into Ukraine in the morning.

October 23, 2022- President Erdoğan inaugurated 
140 projects in Diyarbakır.

October 24, 2022- Finland and Sweden come to 
Ankara to request NATO membership. 
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27 Ekim 2022- 2023 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı.

28 Ekim 2022-Eski Pakistan Başbakanı Imran 
Khan vurulmasının ardından ilk kez mitinge 
katıldı.

29 Ekim 2022- Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. ku-
ruluş yıl dönümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
coşkuyla kutlandı.

30 Ekim 2022- Ukraynalılar Rus drone 
saldırılarını tespit etmek için telefon uygu-
laması kullanmaya başladılar.

October 27, 2022-The 2023 Budget started to be 
discussed in the Planning and Budget Committee 
of the Grand National Assembly of Turkey.  

October 28, 2022- Former Pakistani Prime Mi-
nister Imran Khan attends rally for the first 
time since his shooting.

October 29, 2022 - The 99th anniversary of the 
Republic of Turkey, 29 October Republic Day was 
celebrated with enthusiasm.

October 30, 2022- Ukrainians start using phone 
apps to detect Russian drone attacks.
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Current Elections
Seçimler

Last Month’s Election Results
Geçtiğimiz Ayın Seçim Sonuçları

Fiji’de Temsilciler Meclisi seçimi, (14 Aralık 
2022)

Election for the House of Representatives in 
Fiji, (December 14, 2022)

Sudan’da Başkanlık seçimi, (31 Aralık 2022) Presidential election in Sudan, (December 
31,2022)

ABD’deki Senato seçimlerini Demokratlar 
kazandı.

Democrats won the Senate elections in the 
USA.

Kazakistan'daki Başkanlık seçimini oy-
ların %81,3'ünü alarak Kassym-Jomart 
Tokayev kazandı.

Kassym-Jomart Tokayev won the Presi-
dential election in Kazakhstan with 81,3% 
of the vote.
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