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After the Millennium
Milenyumdan Sonra

Refia Havva BAYIR

Okuyucularımızın da bildiği üzere bugüne kadar 
dergimizde politikayı hemen hemen her açıdan 
ele aldık ve uluslararası ilişkiler kavramları çer-
çevesinde yorumlamaya çalıştık. Politika nedir 
ve kimlere hitap eder gibi soruları eminim birçok 
kez cevaplandırmışızdır ancak ben bu yazımda 
politikaya farklı bir yerden bakmak istiyorum. 
Kendimin de bir üyesi olduğu Z kuşağının dünya-
yı ve politikayı algılayış biçimini dünya ve Türki-
ye ekseninde karşılaştırmalı bir biçimde sizin için 
yorumlayacağım. 

Z kuşağı kavramı 2000 yılından sonra doğmuş 
olan nesli adlandırmak için kullanılmaktadır. 
Nesiller arası dönem sınıflandırmaları, dönemin 

As our readers know, we have discussed politics 
from almost every aspect in our journal and tried 
to interpret it within the framework of interna-
tional relations concepts. I am sure we have an-
swered questions such as what is politics and to 
whom does it appeal. But in this article, I want 
to look at politics from a different perspective. I 
will  interpret for you how generation Z, of which 
I am a member, perceives the world and politics, 
in a comparative way on the axis of the world and 
Turkey.

The concept of Generation Z is used to name the 
generation born after the year 2000. Intergener-
ational period classifications are made according 
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yapısına ve toplumun içinde bulunduğu sosyal ve 
kültürel yaşantıya göre yapılmaktadır.1

Z kuşağı, tarih boyunca yaşamış bütün kuşaklar-
dan farklı olarak bambaşka bir dünya düzeninin 
içine doğmuştur. Z kuşağını önceki nesillerden 
bu denli farklı kılan etmenler bugün hayatımızın 
merkezinde olan teknoloji ve internettir.

İçinde bulunduğumuz toplum ve dönem karak-
terimizin ve dünya görüşümüzün şekillenmesin-
de hayati bir öneme sahiptir. Durum böyleyken 
internet çağının içine doğmuş olan Z kuşağının 
neredeyse çoğu ferdinin sınırsız bir etkileşim ve 
erişim döngüsü içinde şekillenen karakter özellik-
leri, tabii ki önceki nesillerden katbekat  farklıdır.

Z kuşağının dünyayı algılayış biçimi, her fikre ve 
ideolojiye neredeyse sınırsız bir erişimi olması 
bakımından daha geniş bir perspektife sahiptir. 
Z kuşağına mensup bir birey içinde bulunduğu 
toplumun değerlerine taban tabana zıt bir dünya 
görüşünü elinde tuttuğu telefon sayesinde benim-
seyip savunabilir, aynı zamanda kendisi gibi bin-
lerce insanı etkileyebilir.

Elinde bu denli güçlü bir koz barındıran neslin 
politik potansiyeli tabii ki de yetkili mercilerin 
dikkatinden kaçmamıştır. Kalabalıkları arkasına 
alarak ilerlemeyi seven dönem liderleri, bu neslin 
ilgisini ve desteğini kazanmak için internet orta-

to the structure of the period and the social and 
cultural life of the society.1

Generation Z was born into a completely different 
world order, unlike all generations that have lived 
throughout history. The factors that make gen-
eration Z so different from previous generations 
are technology and the internet, which are at the 
center of our lives today.

The society and period we live in have a vital im-
portance in shaping our character and worldview. 
This being the case, the characteristics of almost 
most of the members of Generation Z, who were 
born into the internet age, are shaped by an unli-
mited cycle of interaction and access, of course, it 
is different from previous generations by far.

The way generation Z perceives the world has a 
wider perspective in terms of having almost un-
limited access to every idea and ideology. An in-
dividual belonging to the Z generation can adopt 
and defend a worldview that is diametrically op-
posed to the values of the society he/she lives in, 
thanks to the phone he/she holds, and at the same 
time can affect thousands of people like himself/
herself.

The political potential of the generation, which 
has such a powerful trump card in its hands, has 
not escaped the attention of the authorities. The 

“İçinde bulunduğumuz toplum ve dönem karakterimizin 
ve dünya görüşümüzün şekillenmesinde hayati bir öneme 

sahiptir.”

“The society and period we live in have a vital importance 
in shaping our character and worldview.”



Arel IR Monthly / Aralık 2022

3

mında gerçekleştirilecek propagandaların kulla-
nımını yaygınlaştırmış, internet trendlerini ve di-
lini kullanarak gençlere “Bakın biz sizi anlıyoruz” 
mesajı vermeye çalışmıştır.

Ancak bunu yaparken Z kuşağının politik görüş-
lerini ve kaygılarını ciddiye aldıklarını zannet-
miyorum. Yalnızca artı bir oy olarak görülen bu 
“şımarık ergenler”, umuyorum ki bu sığ anlayış 
biçiminin sonu olacaktır.

İnternet bugün 20 yıl öncesinde olduğundan çok 
farklı bir konumdadır, örneğin sosyal medyanın 
bu denli yaygınlaşması ana akım medyanın ne-
redeyse sonunu getirmiştir. Pazarlama ve reklam 
anlayışının tamamen değişmesine sebep olan sos-
yal medya, bugün hemen hemen hepimizin içinde 
bulunduğu tüketim döngüsünün ana kaynağıdır.

Öyle ki, bugün internet kullanımına daha fazla 
hakim olan herhangi bir birey, bu noktada Z ku-
şağına mensup bireyler, gerek oluşturdukları içe-
riklerle gerekse tanıtmak suretiyle pazarlamasını 

leaders of the period, who like to move forward 
by getting the crowds behind them, expanded the 
use of propaganda to be carried out on the internet 
in order to gain the attention and support of this 
generation and tried to give the message "Look, 
we understand you," by using internet trends and 
language.

However, I don't think they take the political 
views and concerns of Generation Z seriously 
while doing this. These "spoiled teenagers", who 
are only seen as one more vote, will hopefully be 
the end of this shallow understanding.

The internet is in a very different position today 
than it was 20 years ago, for example, the wi-
despread use of social media has almost brought 
the end of mainstream media. Social media, whi-
ch has completely changed the understanding of 
marketing and advertising, is the main source of 
the consumption cycle that almost all of us are in 
today.
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yaptıkları ürünlerle yüz binlerce insana etki ede-
bilmektedir.

Burada tehlikeli olan nokta, “ürün” kavramının 
tanımının belirginsizleşmesidir. Kim? Hangi sı-
fatla? Veya neye dayanarak? Binlerce kullanıcıya 
neyi ürün olarak sunmaktadır? Bu denli filtresiz 
içerikleri tüketen gençlerin ilham kaynakları ve 
düşünce dünyaları geçmiş nesillere kıyasla olduk-
ça karmaşıktır.

Örneğin, Avrupa’da veya Amerika’da yaşayan her-
hangi bir gencin insan hakları, hayvan hakları 
veya çevre kirliliği gibi hassasiyetleri geliştirmesi 
hiç zor olmasa da ekonomik ya da siyasi bir kaygı 
gütmesi olasılığı daha azdır. Bunun sebebi, yaşa-
dıkları ülkelerin ekonomik ve siyasi atmosferidir. 
Görece duyarlı bir nesil olarak yetişen Z kuşağı, 
toplumsal ve siyasi olaylara karşı daha tepkiseldir.

Buna kıyasla Türkiye gibi gelişmekte olan bir ül-
kede yetişmiş olan gençlerin ekonomik ve dolayı-
sıyla gelecek kaygıları daha fazladır. Bu nedenle 
duyar gösterdikleri konular farklılık gösterebil-
mektedir. Diyebiliriz ki günümüz şartlarında ço-
ğunluğun belki de dikkate dahi almayacağı has-
sasiyetlere sahip olmak bile lüks haline gelmiştir.

So much so that today, any individual who is more 
dominant in the use of the internet, in this case, 
individuals belonging to the Z generation, can inf-
luence hundreds of thousands of people with the 
content they create and the products they market 
by promoting them.

The dangerous point here is that the definition of 
the concept of “product” becomes unclear. Who? 
In what capacity? Or based on what it offers a pro-
duct to thousands of users? The sources of inspi-
ration and thought worlds of young people who 
consume such unfiltered content are quite comp-
lex compared to previous generations.

For example, it is not difficult for any young per-
son living in Europe or America to develop sen-
sitivities such as human rights, animal rights, or 
environmental pollution, but they are less likely to 
have an economic or political concern. The reason 
for this is the economic and political atmosphere 
of the countries they live in. Generation Z, who 
grew up as a relatively sensitive generation, is 
more reactive to social and political events.

Compared to this, young people who grew up in 
a developing country like Turkey have more eco-

“Görece duyarlı bir nesil olarak yetişen Z 
kuşağı, toplumsal ve siyasi olaylara karşı daha 
tepkiseldir.”

“Generation Z, who grew up as a relatively 
sensitive generation, is more reactive to social 
and political events.”
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Ancak tüm bunlara rağmen şaşırtıcı olan, bu şart-
lar altında yaşayan gençlerin bir şekilde, belki de 
dünyayı daha farklı algıladıkları için, her kesim-
den insanın haklarını savunmak için bir araya ge-
lebilmesi ve organize bir şekilde kendilerini ifade 
edebilmesidir. Z kuşağını diğer kuşaklardan ayı-
ran nokta da budur, yeniliğe ve dönüşüme kapalı 
olmayan bu nesil tabii ki kendilerini politik olarak 
da farklı ifade etmektedir.

Açık fikirli ve dinamik Z kuşağı, politik olarak da 
aynı beklentilere sahiptir. Her türlü din, yönelim 
ve kökene karşı daha hoşgörülü ve açık olan bu 
nesil, politik olarak da daha ılımlı ve uzlaşmacı fi-
kirleri kendilerine daha yakın bulmaktadır. Sonuç 
olarak Z kuşağı, geleceklerini doğrudan etkileye-
cek politik kararların alınmasında söz sahibi ol-
mak istemekte ancak bunu kendilerini anlamayan 
ve onlara iyi bir gelecek vadedemeyen bir önceki 
nesillerin eliyle gerçekleştirmek istememektedir. 
Umuyoruz ki, biz gençler kendimiz ve bizden 
sonraki nesiller için daha adil ve eşit bir dünya 
kurabiliriz.2

nomic and therefore future concerns. For this re-
ason, the subjects they are sensitive to may differ. 
We can say that in today's conditions, even having 
sensitivities that the majority may not even consi-
der has become a luxury.

However, what is surprising despite all this is that 
young people living under these conditions can 
come together and express themselves in an or-
ganized way to defend the rights of people from 
all walks of life, perhaps because they perceive the 
world differently. This is the point that distingu-
ishes Generation Z from other generations. This 
generation, which is more open minded about in-
novation and transformation, of course expresses 
itself differently politically.

The open-minded and dynamic generation Z has 
the same expectations politically. This generation, 
which is more tolerant and open to all kinds of re-
ligions, orientations, and origins, finds more mo-
derate and conciliatory ideas closer to them poli-
tically. As a result, Generation Z wants to have a 
say in making political decisions that will directly 
affect their future, but they do not want to do this 
through the hands of previous generations who 
do not understand themselves and cannot promi-
se them a good future. We hope that we young 
people can build a more just and equal world for 
ourselves and the next generations.2

References:

1Hafızoğlu, Y. "Z Kuşağı Seçmen Davranışları". Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 (2021): 141-164 https://dergipark.org.tr/tr/
pub/jena/issue/67482/1035189
2Kahveci, E. , Yardımcı, İ. U. “Z Kuşaği & Siyaset”.  StratejiCo (2020).  https://stratejico.com/z-kusagi-ve-siyaset
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Crisis Union
Kriz Birliği

Nedime GÜNAÇTI

Ülkeler arası ilişkilerde ekonomik olarak daha 
güçlü olan ülke ve güçsüz olan ülke arasında çe-
şitli organizasyonlar aracılığıyla gerçekleşen kay-
nak aktarımı vardır. Pandemi sonrası süreçte her 
ülkenin kendi çıkarlarını daha fazla göz önünde 
bulundurması veya bencilleşmesi ile dünyada 
kullanılan kaynaklar daha fazla anlaşılmıştır. Te-
tiklenen ülkeler arası kaynak rekabeti, ekonomik 
olarak güçlü görülen Avrupa ülkelerinde bile sar-
sıntılara sebep olmuştur. Avrupa için 2022 yılı 
birçok krizin yaşandığı ve ayrıca bu krizler sonu-
cu ortaya çıkan tepkinin arttığı bir yıl olmuştur.

In international relations, there is a transfer of 
resources between the economically stronger 
country and the weaker country through vari-
ous organizations. In the post-pandemic period, 
the   resources used in the world has been appre-
ciated more as each country considers its own 
interests more or becomes selfish. The triggered 
inter-country resource competition has caused 
shocks even in European countries, which are 
seen as economically powerful. For Europe, 2022 
has been a year in which many crises have been 
experienced, and also the reaction that emerged 
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Avrupa’nın pek çok yerinde etkili olan aşırı sı-
caklar 2022 yazının önemli bir bölümünü oluş-
turmuştur. Haziran ve Ağustos ayları arasında 
sıcaklıkların artması ölümlere sebep olurken aynı 
zamanda Avrupa’da kuraklığın tehlikeli boyuta 
ulaştığı görülmektedir.¹ Dünya Sağlık Örgütü’nün 
açıkladığı verilere göre Avrupa’da yaklaşık 15 bin 
kişi  sıcak hava dalgası sebebiyle ölmüştür. Sıcak-
lıkların 40 dereceyi bulduğu İngiltere’de 3200, 
İspanya’da 4000, Almanya’da 4500, Fransa’da ise 
11.000’den fazla kişi yaşamını yitirmiştir.²

Sağlık sorunu olmayan insanların bile etkilendiği 
sıcak havalar sonucu etkinlikler iptal olmuş ve en 
önemlisi orman yangınları ortaya çıkmıştır. Fran-
sa’da, İspanya’da ve Portekiz’de çıkan yangınlardan 
birçok canlı türü etkilenmiştir.³ İklim değişikliği-
nin sonucu olarak yaşanan kuraklık ve yangınlar 
Avrupa ülkelerinin ekonomilerini de olumsuz bir 
şekilde etkilemiştir.

Normalleşme süreci ile birlikte   insanların seya-
hat edebilmesi ve turizm hareketliliği kaçınılmaz 
olmuştur. Çeşitli tarihi ve kültürel yapıları içe-
risinde barındıran Avrupa ülkeleri için seyahat 
imkanları oldukça önemlidir. Bu yıl yaşanan bir 
diğer kriz ise havalimanlarında  gerçekleşmiştir. 
Önemli Avrupa şehirleri olan Frankfurt, Londra, 

as a result of these crises has increased.

Extreme heat, which is effective in many parts 
of Europe, has formed an important part of the 
summer of 2022. While the increase in tempera-
tures between June and August caused deaths, it 
is seen that the drought in Europe has reached a 
dangerous level at the same time.¹ According to 
the data announced by the World Health Organi-
zation, approximately 15 thousand people died in 
Europe due to the heat wave. 3200 people died in 
England, 4000 in Spain, 4500 people in Germany, 
and more than 11.000 people in France, where the 
temperatures reached 40 degrees.²

Events were canceled as a result of the hot weath-
er, which affected even people without health 
problems, and most importantly, forest fires broke 
out. There have been many species affected by the 
fires in France, Spain, and Portugal.³ Droughts 
and fires as a result of climate change have also 
negatively affected the economies of European 
countries.

With the normalization process, it has become in-
evitable for people to travel and tourism mobility. 
It is very important for travel opportunities for 

“Avrupa için 2022 yılı birçok krizin yaşandığı ve 
ayrıca bu krizler sonucu ortaya çıkan tepkinin 
arttığı bir yıl olmuştur.”

“For Europe, 2022 has been a year in which 
many crises have been experienced, and also 
the reaction that emerged as a result of these 
crises has increased.”
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Amsterdam ve Roma olmak üzere birçok hava-
limanında yaşanan personel eksikliği uçuşların 
iptallerine neden olmuştur. Özellikle Almanya’da, 
krizin giderilebilmesi için iş ilanları Türkiye için 
de geçerli olmuştur. Avrupa havalimanlarında 
yaşanan yoğun kuyruklar 2022 yazının önemli 
problemlerinden biri haline gelmiştir.⁴

Son olarak ise 2022 yılında sadece Avrupa’yı değil 
aynı zamanda dünyayı bir krize sürükleyen Uk-
rayna ve Rusya Savaşı olmuştur. Rusya’nın şubat 
ayında Ukrayna’ya saldırılarının başlamasının 
ardından Avrupalı ülkeler taraflarını belirlemeye 
başlamıştır. Ukrayna tarafında yer alan ülkelerin 
Rusya’ya yaptırımları  karşılıksız kalmamıştır.

Bununla birlikte 2020 yılında doğalgazının yak-
laşık yüzde 40’ını Avrupa ülkelerine ihraç eden 
Rusya enerji sorunu yaratacak adımlar atmıştır.⁵ 
Rusya’nın ağustos    ayında  Kuzey Akım 1 boru 
hattını kapatması ile  enerji fiyatlarındaki artış   
bu ülkeleri  krize sürüklemiştir.⁶

Avrupa için bu yıl krizlerin üst üste gelmesiyle 
adeta kriz birliği yılı olmuştur. Dünyayı etkileyen 
bir savaşın başlaması, küresel ısınmanın sonuçla-
rının etkisini arttırması ve pandemi sonrası nor-
malleşme süreçleri Avrupa'yı hiç olmadığı kadar 
etkilemiştir. Ekonomik olarak sarsılmaz sayılan 

European countries that contain various histori-
cal and cultural structures. Another crisis expe-
rienced this year occurred at airports. The lack of 
personnel in many airports, including the impor-
tant European cities like Frankfurt, London, Am-
sterdam, and Rome, caused flight cancellations. 
Especially in Germany, job postings were also 
valid for Turkey in order to overcome the crisis. 
Long queues at European airports became one of 
the important problems of the summer of 2022.⁴

Finally, there was the Ukraine and Russia War, 
which plunged 2022 into a crisis not only in Eu-
rope but also in the world. After Russia's attacks 
on Ukraine in February, European countries start-
ed to determine their sides. The sanctions against 
Russia by the countries that sided with Ukraine 
did not go unrequited.

However, Russia, which exports approximately 40 
percent of its natural gas to European countries 
in 2020, has taken steps to create an energy prob-
lem.⁵ With Russia's shutdown of the Nord Stream 
1 pipeline in August, the increase in energy prices 
dragged these countries into crisis.⁶

For Europe, this year has been a year of crisis un-
ion as the crises overlapped.The start of a war that 
affected the world, the increasing effects of global 

“Ekonomik olarak sarsılmaz sayılan Avrupa 
devletleri, dünyanın geçirdiği değişim ile 
dönüşmeye başlamıştır.”

“The European states, which are considered 
to be economically unshakable, have begun to 
transform with the change that the world has 
gone through.”
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Avrupa devletleri, dünyanın geçirdiği  değişim ile 
dönüşmeye başlamıştır.

warming and the post-pandemic normalization 
processes have affected Europe more than ever 
before.The European states, which are consid-
ered to be economically unshakable, have begun 
to transform with the change that the world has 
gone through.

References:

¹ Euro News, “DSÖ Avrupa da 2022 Yazında Aşırı Sıcaklar Nedeniyle En Az 15 Bin Kişi Öldü” , 3 Aralık 2022.
https://tr.euronews.com/2022/11/07/dso-avrupada-2022-yazinda-asiri-sicaklar-nedeniyle-en-az-15-bin-kisi-oldu#:~:text=-
DS%C3%96%20a%C5%9F%C4%B1r%C4%B1%20s%C4%B1caklar%C4%B1n%20en%20k%C3%B6t%C3%BC,sebebiyle%20
%C3%B6ld%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20tahmin%20ediliyor%22%20dedi.
² Kluge,    Hans Henri P. , “2022 Statement Climate Change is Already Killing Us  But Strong Action Now Can Prevent More De-
aths” , 3 Aralık 2022. https://www.who.int/europe/news/item/07-11-2022-statement---climate-change-is-already-killing-us--but-
strong-action-now-can-prevent-more-deaths
³ Euro News, “Fotoğraflarla Avrupa’da Kuraklık Orman Yangınları ve Rekor Sıcaklıklar” ,  3  Aralık 2022. https://tr.euronews.
com/2022/07/19/fotograflarla-avrupada-kuraklik-orman-yanginlari-ve-rekor-sicakliklar
⁴   Euro News, “ Avrupa’da ve Amerika da Havaalanlarında Neden Kaos Yaşanıyor”, 3 Aralık 2022. https://tr.euronews.com/
my-europe/2022/07/03/avrupa-ve-amerikada-havaalanlarinda-neden-kaos-yasaniyor
5BBC Türkçe,  “Avrupa'da Enerji Krizi: Rusya Kuzey Akımı'nı Kesti, AB Ne Yapacak?” ,  3 Aralık 2022. https://www.bbc.com/turk-
ce/haberler-dunya-62971871
⁶ Korla, F. , “Ukrayna Krizi Sonrasında Avrupa’da Enerji Sorunsalı: Alternatif Enerji Arz Kaynakları ve Türkiye .” Journal of Econo-
mics and Political Sciences ,3 Aralık 2022. https://dergipark.org.tr/en/pub/jep/issue/72918/1184443
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Desperate Women
Umutsuz Kadınlar

          Senanur AYYILDIZ

Taliban, Afganistan’da yönetimi elinde tutan İs-
lamcı ve askeri bir organizasyondur. Afganistan 
içinde büyük bir kaosa neden olmuştur. Taliban, 
daha önceki yıllarda da Afganistan için büyük bir 
sorun olmuştur ve 2021 yılında tekrar yönetimi 
ele geçirmiştir. Afganistan’ın birçok eyaleti çatış-
maya bile girmeden Taliban’a teslim olmuştur. Ta-
liban ise şöyle bir açıklama yapmıştır. “Bu kadar 
çabuk olmasını beklemiyorduk.” 1 

The Taliban is an Islamist and military organi-
zation that controls Afghanistan. It caused great 
chaos in Afghanistan. The Taliban has been a big 
problem for Afghanistan in previous years, and it 
took over again in 2021. Many provinces of Af-
ghanistan surrendered to the Taliban without 
even engaging in conflict. The Taliban made a ex-
planation on this matter. "We didn't expect it to 
happen so quickly." 1 
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Taliban, 20 yılın ardından yönetimi tekrar ele al-
dıktan sonra Afganistan’ın kaderi ne yazık ki ta-
mamen değişmiştir. Kadınlar 20 yılda kazandık-
ları tüm hakları bir gecede tekrar kaybetmişlerdir. 
Bu çok üzücü ve sarsıcı bir durumdur çünkü her 
insanın belirli hak ve özgürlükleri bulunmaktadır. 
Bunlardan birinin bile eksikliği o insan için yıkıcı 
etkiler doğurabilir. 

Taliban’ın yönetimi ele geçirmesiyle Afganis-
tan’daki kadınların korktuğu durum gerçekleşti 
ve birçok katı kural geldi. Kadın televizyon su-
nucuları yüzlerini örtmek zorunda kaldı, daha 
sonra bu yasak iyice ilerletilerek artık kadınların 
toplumsal alanlarda yüzlerini örtmesi gerektiği 
söylendi. Kadın sürücülere kısıtlama getirildi ve 
ehliyet alma haklarının durdurulması kararı alın-
dı. En temel haklardan biri olan eğitim hakkı kız 
çocukları için engellendi. 2

Unfortunately, the fate of Afghanistan completely 
changed after the Taliban took power again after 
20 years. In one night, women lost all the rights 
they had gained in 20 years. This is a very sad and 
shocking situation because every person has cer-
tain rights and freedoms. The absence of even one 
of them can have devastating effects on that per-
son. 

With the Taliban takeover, the situation that wom-
en in Afghanistan feared came true, and many 
strict rules came in. Female television presenters 
had to cover their faces, later this ban was further 
advanced, and it was said that women should now 
cover their faces in public places. Restrictions 
were imposed on female drivers and it was decid-
ed to end the right of women to obtain a driver's 
license. The right to get education, one of the most 
fundamental rights, was denied to girls. 2 

The Taliban didn’t stop at this but also created 
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Taliban sadece bunları yapmakla kalmadı ve üs-
tüne bir de kadınların tesettüre girmesi için bir 
kampanya oluşturdu. Kampanya için posterler 
hazırlandı ve kadınlara iki seçenek sunuldu. Ya 
siyah giyinip yüzlerini örteceklerdi ya da mavi gi-
yinip yüzlerini örteceklerdi. Bunun dışındaki tüm 
tarzlar yasaktı. Kadınların yanlarında erkek bir 
refakatçi olmadan seyahat etmeleri ve hatta yanla-
rında erkek olmadan dışarı çıkmaları bile yasak-
landı. Ve bunlar gibi daha birçok kadın haklarını 
tamamen hiçe sayan kurallar ortaya atıldı.

Taliban, Afgan kadınlarının tüm haklarını sö-
mürmüş ve en sonunda yok etmiştir. Kadınla-
rın diledikleri gibi yaşama haklarını ellerinden 
alarak ülkeyi bir zindan haline getirmişlerdir. 
Taliban yönetime geçmeden önce sosyal açıdan 
kendini geliştirebilen kadınlar bulunuyordu fa-
kat Taliban’dan sonra her şey bir anda karanlığa 
gömüldü. Sporla uğraşan kadınlar vardı, Taliban 
kadınlar için sporun gereksiz olduğunu söyleye-
rek buna engel oldu. Gazetecilik yapan kadınlar 
getirilen yasak yüzünden ülkelerinden kaçtılar, 
bilmedikleri ülkelere sığındılar. Ülkedeki Kadın 
Bakanlığı bile tamamen erkek bireylerden oluşan 
Taliban kabinesinin kararıyla kapatıldı. 

Mutsuz kadınlar demek, mutsuz bir toplum de-
mektir. Kadınların haklarını ve özgürlüklerini 
dilediğince yaşayabildikleri, mutlu oldukları bir 
dünya diliyoruz. Jean Jacques Rousseau’nun da 
dediği gibi, “Özgürlüğün, insanın canının istedi-
ğini yapması demek olduğuna asla inanmadım, 
özgürlük daha çok, yapmak istemediğini yapma-
maktır.”3 Kimse istemediği şeyleri yapmak zorun-
da bırakılmamalıdır.

a campaign for women to wear the hijab. Post-
ers were prepared for the campaign and women 
were presented with two options. They would ei-
ther dress in black and cover their faces, or they 
would dress in blue and cover their faces. All oth-
er styles were forbidden. Women were prohibit-
ed from traveling without a male escort and were 
even prohibited from going out without a male 
accompanying them. And many more rules were 
put forward, completely ignoring women's rights.

The Taliban exploited and ultimately destroyed 
all the rights of Afghan women. By taking away 
the right of women to live as they wish, they have 
turned the country into a dungeon. Before the Tal-
iban came to power, there were women who could 
improve themselves socially, but after the Taliban, 
everything was suddenly plunged into darkness. 
There were women involved in sports, the Talib-
an prevented this by saying that sports were un-
necessary for women. Journalist women fled their 
countries because of the ban and took refuge in 
countries they did not know. Even the Ministry 
of Women's Affairs in the country was closed by 
the decision of the Taliban cabinet, which consists 
entirely of male individuals. 

Unhappy women mean an unhappy society. We 
wish for a world where women can live their rights 
and freedoms as they wish and be happy. As Jean 
Jacques Rousseau said, “I have never thought, for 
my part, that man's freedom consists in his being 
able to do whatever he wills, but that he should 
not, by any human power, be forced to do what is 
against his will.”3 No one should be forced to do 
things they don't want to do.

References:
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Construction of the Identity of States
Devletlerin Kimliğinin İnşası

Sırrı Can YÜCEL

Devletler siyasal olarak örgütlenmiş tüzel var-
lıklar olmanın ötesinde farklı katmanların birle-
şimiyle meydana gelmiş oluşumlardır. Devletin 
sosyal varlıklar olan insanlardan oluşan toplum-
ların örgütlenmesi yoluyla oluştuğu hatırlandığı 
zaman, sosyoloji devletin tanımlanması ve ince-
lenmesi açısından önem kazanmaktadır. Sosyolo-

States are not just politically organized legal en-
tities, they are formations that are formed by the 
combination of different layers. When it is remem-
bered that the state is formed through the organ-
ization of societies consisting of people as social 
beings, sociology gains importance in terms of 
defining and examining the state. From a socio-
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jik bir perspektiften bakıldığı zaman görülmekte-
dir ki devletler ev sahipliği yaptığı toplumun veya 
toplumların kimliğini yansıtmaktadır.

Bu açıklama sonrasında akıllara toplumların 
kimliklerinin nasıl oluştuğu sorusunun gelmesi 
oldukça doğaldır. Cevap ise oldukça basittir. Top-
lumların kimliklerini insanlar inşa eder. Toplu-
mun kimliğini ve dolayısıyla devletin kimliğini 
inşa eden insanlar olarak filozoflar, şairler, yazar-
lar, bilim insanları ve devlet insanları gibi toplum 
üzerinde belli bir seviyede etkiye sahip olan birey-
lerden veya bu bireylerden oluşan topluluklardan 
söz edilebilir. Bir devletteki baskın kimlik inşa 
aracı felsefeyken bir başka devlette edebiyat aynı 
işlevi görebilir. Günümüz devletleri sosyolojik bir 
perspektiften analiz edildiğinde hangi devletlerde 
hangi inşa araçlarının baskın olduğu üzerine fikir 
yürütülebilir.

Uzun bir tarihe ve dolayısıyla zengin bir kültürel 
birikime sahip olan Çin devletini ele alalım. Kon-
füçyüsçülük ve Taoizm gibi felsefi ekollerin çıkış 
noktası olan Çin için felsefi bir dev benzetmesi 
yapmak mümkündür. Doğru davranış, sadakat ve 
hiyerarşiye itaatin önemini vurgulayan Konfüç-
yüsçülük, MÖ 6. yüzyılda Çin'de Konfüçyüs tara-
fından geliştirilen bir etik sistemidir.1 Konfüçyüs-
çülük Çin halkının gündelik hayatını düzenleyen 
en önemli düşünce sistemi olma özelliğini taşır. 
Çin’in en önemli bilgesi ve öğretmeni olarak ka-
bul gören Konfüçyüs’ün öğretileri, zamanla ahlaki 
ve siyasi bir öğreti olarak öne çıkmıştır. Konfüç-
yüsçülükten neredeyse tamamen farklı olmasına 
rağmen çelişkili olmayan Taoizm çağlar boyun-
ca Konfüçyüsçülükten sonra Çin düşüncesinin 
en önemli dalıdır.2 Taoizm felsefesinin kurucusu 
olan Laozi, dünya tarihi boyunca iz bırakmış dü-
şünürler arasında en etkileyici ve ilham verici zi-
hinlerden biri olarak görülür.

logical perspective, it is seen that states reflect the 
identity of the society or societies they host.

After this explanation, it is quite natural that the 
question of how the identities of societies are 
formed comes to mind. The answer is quite sim-
ple. People build the identities of societies. As 
people who construct the identity of society and 
therefore the identity of the state, some individu-
als which have a certain level of influence on soci-
ety, consisting of philosophers, poets, writers, sci-
entists, and statesmen can be mentioned. While 
philosophy is the dominant identity-building 
tool in one state, literature may perform the same 
function in another state. When today's states 
are analyzed from a sociological perspective we 
can think about which means of construction are 
dominant in which states.

Take the Chinese state, which has a long history 
and therefore a rich cultural heritage. It is possible 
to make an analogy for China, which is the start-
ing point of philosophical schools such as Con-
fucianism and Taoism, as a philosophical giant. 
Emphasizing the importance of correct behavior, 
loyalty, and obedience to hierarchy, Confucian-
ism is a system of ethics developed by Confucius 
in China in the 6th century BC.1 Confucianism 
is the most important thought system regulating 
the daily life of the Chinese people. The teachings 
of Confucius, accepted as the most important 
sage and teacher of China, came to the fore as a 
moral and political doctrine over time. Although 
almost completely different but not contradictory 
to Confucianism, Taoism is the most important 
branch of Chinese thought after Confucianism 
throughout the ages.2 Lao Tzu, the founder of the 
philosophy of Taoism, is seen as one of the most 
impressive and inspiring minds among thinkers 
who have left their mark throughout world his-
tory.
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Görüldüğü üzere bir ulusun düşünce ve yaşam bi-
çimlerine yol veren, ahlaki değerlerini oluşturan 
ve o toplumun siyasi yaşamına da etki ederek top-
lumun pek çok katmanının gelişiminde rol alan 
bu düşünce sistemlerinin, toplumun ve dolayısıy-
la devletin kimliğinin inşasındaki rolü oldukça 
açıktır.

Devletlerin kimliklerinin oluşturulmasında kulla-
nılan inşa araçları felsefe ve düşünce sistemleriyle 
sınırlı değildir. Edebiyatın bir toplumun kimliği-
nin inşasında nasıl kullanılabildiğinin örneğini 
hem coğrafya hem de tarih olarak hiç de uzağa 
gitmeden Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında 
görmek mümkündür.

Roman ve hikayelerde işlenen konular arasında 
toplumsal ve kültürel farklılıklar, ülke ve toplum 
sorunları, Kurtuluş Savaşı, eski-yeni çatışması, 
köy ve kasaba insanın çelişkileri, tarihi konular, 
yanlış Batılılaşma gibi başlıklar bulunmaktadır.3 
Modern Türk ulusunun değerleri, Cumhuriyet 
dönemi Türk edebiyatı eserleriyle desteklenmiş, 
bu yolla Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dev-

As can be seen, the role of these thought systems, 
which give rise to the way of thinking and life of 
a nation, form its moral values and play a role in 
the development of many layers of society by in-
fluencing the political life of that society, in the 
construction of the identity of the society and 
therefore the state is quite clear.

The construction tools used in the creation of the 
identities of states are not limited to philosophy 
and thought systems. It is possible to see an exam-
ple of how literature can be used in the construc-
tion of a society's identity without going too far 
both in terms of geography and history; in Turk-
ish literature of the Republican period.

Among the topics covered in the novels and sto-
ries are titles such as social and cultural differ-
ences, country and society problems, the War of 
Independence, the old-new conflict, the contra-
dictions of village and town people, historical is-
sues, and false Westernization.3 In this way, it was 
aimed to raise a revolutionary, modern, and hard-
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rimci, modern ve çalışkan bir neslin yetiştirilmesi 
hedeflenmiştir. Kurtuluş Savaşı’nda verilen kayıp-
lar, yapılan kahramanlıklar ve kazanılan zaferler 
gibi konuların işlendiği edebi eserler ile ortak bir 
toplum bilinci oluşturulmuş ve bireyleri bağlayan 
ortak değer ağı güçlendirilmiştir.

Elbette kimliklerinin inşası süresince bazı top-
lumlar yalnızca felsefe, bazı toplumlarsa yalnızca 
edebiyatla beslenmiştir çıkarımında bulunmak 
yanlış olacaktır. Felsefî gelenekleriyle öne çıkan 
Çin’de dünya kültürel mirasına zenginlik katan 
sayısız edebi eser vardır. Türk düşünce dünyası-
nın da roman, şiir ve tiyatro metinlerinden ibaret 
olduğunu varsaymak yanlış olacaktır.

Görüldüğü üzere toplumlar çeşitli araçların kul-
lanımı yoluyla kimliklerini inşa etmiş ve onları 
temsil eden devletler de bu kimlikleri benimse-
miştir. Var oldukları süreç boyunca meydana ge-
len değişim ve gelişimler toplumların kimlikleri-
ni şekillendirmiş, toplum üzerinde belli bir etkiye 
sahip insanlar da bu süreç boyunca düşünce dün-
yaları ve çalışmaları ile kimliğin inşasına katkıda 
bulunmuştur.

working generation that adheres to Atatürk's prin-
ciples and reforms. A common social awareness 
has been created and the common value network 
that binds individuals has been strengthened with 
the literary works in which subjects such as the 
losses suffered, the heroic deeds and the victories 
won in the War of Independence.

Of course, during the construction of their identi-
ties, it would be wrong to infer that some societies 
were fed only by philosophy and some societies 
only by literature. Standing out with its philo-
sophical traditions, China has numerous literary 
works that enrich the world cultural heritage. It 
would be wrong to assume that the world of Turk-
ish thought consists of novels, poems, and plays.

As can be seen, societies have built their iden-
tities through the use of various tools, and the 
states representing them have also adopted these 
identities. Changes and developments that have 
occurred throughout their existence have shaped 
the identities of societies, and people who have a 
certain influence on society have contributed to 
the construction of identity with their world of 
thought and work throughout this process.
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Small Steps in the New Global Balance of Terror: 
COP27
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1968 yılında İnsan Çevresi Sorunları Kararı’nın 
(2398) BM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin 
ardından 1972 yılında İnsan Çevresi Konferan-
sı’nın gerçekleştirilmesine kadar geçen süreçte 
yapılan tartışmalar, gelişmiş ülkeler ve gelişmek-
te olan ülkelerin şüpheleri üzerinden temelleni-
yordu. Bu tartışmalar, gelişmiş ülkeler açısından 
gelişmekte olan ülkelerin muhtemel mali destek 
talepleri, gelişmekte olan ülkeler açısındansa çev-
reye ilişkin sorunlar yoluyla kalkınma faaliyetleri-
nin önüne geçilmesine dair endişelerle ilişkiliydi.1 
Aradan geçen 50 yılı aşkın bir sürede çok fazla yol 
kat edilse de bu tartışmaların form değiştirerek 
devam ettiğini görüyoruz. Ne yazık ki son Taraf-
lar Konferansı da bu durumun en önemli göster-
gelerinden biri oldu. Bu yazı belirtilen kasvet al-
tında iklim zirvelerinin genel gidişatına ve bunun 
da özelinde 27. Taraflar Konferansı’na odaklan-
maktadır.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Söz-
leşmesinin (BMİDÇS) 21 Mart 1994’te yürürlüğe 

Following the adoption of the Resolution on Prob-
lems of the Human Environment (2398) at the UN 
General Assembly, the discussions held until the 
Conference on the Human Environment could be 
carried out in 1972 were based on the suspicions 
of developed and developing countries. For the 
developed countries, these debates were related to 
possible requests for financial support from devel-
oping countries, and for the developing countries, 
to concerns about the obstruction of development 
activities through environmental problems.1 Al-
though much progress has been made in the in-
tervening 50 years, we see that these debates con-
tinue, albeit in a different form. Unfortunately, the 
last Conference of the Parties was one of the most 
important indicators of this situation. This article 
focuses on the general trajectory of climate sum-
mits and, in particular, the 27th Conference of the 
Parties under the aforementioned gloom.

The entry into force of the United Nations Frame-
work Convention on Climate Change (UNFCCC) 
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girmesi, iklim krizine ilişkin uluslararası iş birli-
ğini resmi bir sürece taşımıştır.2 Fakat bir sonraki 
sene, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonraki 
süreçte gerekli gelişmelerin kaydedilemediği göz-
lenmiş ve 1995 yılında “Berlin Yükümlülükleri 
(The Berlin Mandate)” imzalanmıştır. Berlin Yü-
kümlülükleri kapsamında atılan en büyük adım 
da küresel düzeyde gerçekleşen ısınmanın hafif-
letilmesi açısından bağlayıcı hedefler içeren bir 
anlaşmaya varılabilmesi amacıyla bir müzakere 
sürecinin başlatılmasının kabul edilmesidir. Buna 
göre sözleşmeye taraf olmuş ya da taraf olma ni-
yeti bulunan ülkelerin iklim krizinin çözümüne 
ilişkin görüşmeler yapmak üzere Taraflar Konfe-
ransı (Conference of the Parties, COP) kapsamın-
da bir araya gelmesi kabul edilmiştir.3

Gezegenimizin kaderi, böylece her yıl Taraflar 
Konferansı’nda tartışılmaktadır. Özellikle son 

on 21 March 1994 has brought international co-
operation on the climate crisis to an official pro-
cess.2 However, the following year, after the entry 
into force of the convention, it was observed that 
the necessary progress could not be made, and 
"the Berlin Mandate" was signed in 1995. A major 
step forward under the Berlin Mandate is the ac-
ceptance to launch a negotiating process on pur-
pose to reach an agreement with binding targets 
for mitigating global warming. Accordingly, it was 
agreed that the countries that are parties or intend 
to become parties to the convention would come 
together in the Conference of the Parties (COP) 
to negotiate a solution to the climate crisis.3

The fate of our planet is thus discussed every 
year at the Conference of the Parties. Negotia-
tions, which have evolved into a more multi-actor 
structure, especially in recent years, include the 
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participation of many groups such as civil society 
organizations, the private sector, and local com-
munities, but still proceed within the framework 
of states and their decisions, which are still seen 
as the most important decision-makers in the in-
ternational arena. For sure, important steps have 
been taken over the years. The Kyoto Protocol4, 
which entered into force in 2005, and the Paris 
Agreement,5 which entered into force in 2020, the 
end date of the protocol, are the most important 
of these. Agreements differ in terms of liability 
and binding nature for developed and develop-
ing countries. The Kyoto Protocol was a binding 
agreement that imposed the liability to reduce 
greenhouse gas emissions on developed countries, 
including the European Union. This involved a 
top-down approach. While the Paris Agreement 
imposes responsibility on all countries, it deter-
mines the level of reduction of greenhouse gas 
emissions (GHG) and how these reductions will 
take place with a bottom-up approach. Accord-
ingly, GHG emission reduction levels consist of 
pledges voluntarily set by the countries them-
selves.6

There are no legal sanctions for non-compliance 
with these targets presented in the "Intended Na-
tionally Determined Contributions (INDCs)" 
statement.7 The Paris Agreement includes goals 
such as eradicating poverty within the scope of 
sustainable development, keeping the increase in 
global temperatures well below 2°C compared to 
the period before the industrial revolution, and 
in this sense limiting the temperature increase to 
1.5°C. In addition, the agreement aims to provide 
financial and technological support from devel-
oped countries to developing countries for cli-
mate change mitigation and adaptation, similar to 
the Kyoto Protocol.8

COP27 was held in Sharm El-Sheikh, Egypt on 

yıllarda giderek daha çok-aktörlü bir yapıya ev-
rilen müzakereler; sivil toplum kuruluşları, özel 
sektör ve yerel topluluklar gibi pek çok kesimin 
katılımını içerse de uluslararası alanda halen en 
önemli karar-vericiler olarak görülen devletler ve 
onların kararları çerçevesinde ilerlemektedir. El-
bette geçen yıllar içinde önemli adımlar atılmıştır. 
2005 yılında yürürlüğe giren Kyoto Protokolü4 ve 
protokolün bitiş tarihi olan 2020 yılında yürürlü-
ğe giren Paris Anlaşması5 bunların en önemlileri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Anlaşmalar sorum-
luluk ve bağlayıcılık konusunda gelişmiş ülkeler 
ve gelişmekte olan ülkeler açısından farklılıklar 
içermektedir. Kyoto Protokolü Avrupa Birliği’ni 
de içine alan gelişmiş ülkelere sera gazı azaltma 
sorumluluğu yükleyen bağlayıcı bir anlaşma ol-
muştur. Bu yukarıdan aşağı bir yaklaşımı içermiş-
tir. Paris Anlaşması ise tüm ülkelere sorumluluk 
yüklerken sera gazı salımlarının azaltım seviyesi 
ve bu azaltımların nasıl olacağını aşağıdan yuka-
rı bir yaklaşımla belirlemektedir. Buna göre sera 
gazı azaltım seviyeleri ülkelerin kendisi tarafın-
dan gönüllü olarak belirlenmiş vaatlerden oluş-
maktadır.6

“Niyet Edilen Ulusal Katkı” (INDC) beyanı ile 
sunulan bu hedeflere uyulmaması durumunda 
hukuki bir yaptırım bulunmamaktadır.7 Paris 
Anlaşması; sürdürülebilir bir kalkınma kapsa-
mında yoksulluğun ortadan kaldırılması, küresel 
sıcaklıklardaki artışın sanayi devriminden önceki 
döneme kıyasla 2°C’nin oldukça altında tutulması 
ve bu anlamda sıcaklık artışının 1.5°C’de sınırlan-
dırılması gibi hedefler içermektedir. Ayrıca anlaş-
ma, iklim değişikliğinin hafifletilmesi ve değişime 
adaptasyon konularında Kyoto Protokolü’nde de 
olduğu gibi gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan 
ülkelere yönelik finans ve teknoloji desteği amaç-
lamaktadır.8

COP27 tüm bu gelişmeler zemininde 6-18 Ka-
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sım tarihlerinde Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde 
gerçekleştirilmiştir.9 Bununla birlikte sonuç met-
niyle ilişkili anlaşmazlıklar nedeniyle konuyla il-
gili müzakereler 20 Kasım’a kadar devam etmiştir. 
Esasında COP27, iklim değişikliğini hafifletme ve 
gerçekleşen değişimlere uyum sağlama konusun-
da kökten dönüştürücü eylemlere yönelik karar-
lar için önemli bir adım olarak görülüyordu.

COP26’nın sonuç metni olarak imzalanan Glas-
gow İklim Paktı (Glasgow Climate Pact, GCP)10 
ile ülkeler Paris Anlaşması’na bağlılığı vurgula-
mış, özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik 
iklim finansmanından ve kömürün aşamalı azal-
tımından bahsederek COP27 için umut aşılamış-
lardı. COP27 öncesi son konferansta Paris An-
laşması’nın işlerlik kazanmasını sağlayacak Paris 
Kurallar Kitabı’nın tamamlanması beklentileri 
yükseltmişti.11 Paris Kurallar Kitabı anlaşmada 
bulunan maddelerin nasıl uygulanması gerekti-
ğini tanımlamaktadır. Tüm bu koşullar altında 
ülkelerden beklenen de hedeflerini güçlendirerek 
INDC’lerini revize etmeleriydi. Bununla birlikte 

November 6-18 against the backdrop of all these 
developments.9 However, due to disagreements 
over the decision text, negotiations continued 
until November 20. In fact, COP27 was seen as 
an important step towards decisions on radical-
ly transformative actions to mitigate and adapt to 
climate change.

With the Glasgow Climate Pact (GCP)10 , signed 
as the decision text of COP26, countries empha-
sized their commitment to the Paris Agreement 
and instilled hope for COP27 by mentioning cli-
mate finance, especially for developing countries, 
and coal phase-out. At the last conference before 
COP27, the finalization of the Paris Rulebook 
to operationalize the Paris Agreement raised ex-
pectations.11 The Paris Rulebook defines how the 
articles in the agreement should be implement-
ed. Under these circumstances, countries were 
expected to revise their INDCs by strengthen-
ing their goals. However, over the past year, most 
countries have not done so. The revised goals were 
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geçen bir yıllık süreçte çoğu ülke bunu yapmadı. 
Revize edilen hedefler ise yetersizdi.

Yetersiz hedef ve eylemler, gezegenimizi felaket-
lerle dolu bir geleceğe daha hızlı adımlarla yak-
laştırmaya devam ediyor. Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli (IPCC) kapsamında hazırlanan 
bir rapor, sera gazı salımlarının azaltımı amacıy-
la ülkelerin mevcut INDC’lerinin ısınmayı yüz-
yıl sonuna kadar 2,5°C artıracağını öngörürken, 
2030’a kadar sıcaklık artışını 1,5°C’de sınırlamak 
için gereken sera gazı azaltımının yüzde 45 olması 
gerektiğini belirtmiştir.12 Bunun aksine bugünkü 
INDC’ler ile 2030’a kadar azaltım yerine 2010 se-
viyelerine kıyasla yaklaşık yüzde 11 artış olacağı 
öngörülmektedir.13  Bu durumda yapılması ge-
reken sera gazı salımlarının küresel kapsamda 3 
yıl içinde ivedi şekilde düşürülmesi olarak gözük-
mektedir.

COP27, Paris Anlaşması kapsamında 2020’den 
itibaren verilmesi gereken 100 milyar dolarlık ik-
lim finansmanı gibi yerine getirilmeyen vaatlerin 
tartışılması için de bir umut oluşturuyordu. Ge-
lişmiş ülkelerin tarihi sorumlulukları nedeniyle 
iklim değişikliğinin hafifletilmesi ya da değişikli-
ğe uyum sağlanması için gelişmekte olan ülkelere 
kayıp ve hasar kapsamında mali desteğini sunma-
sı, COP27’deki en önemli beklentilerden biriydi. 
Bu beklentiler dışında birtakım sorunlar da var-
dı. Rusya’nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle gelişen 
olaylar zincirinde Rus gazı ile ilişkili sorunlar, ona 
yönelik bağımlılığın azaltılması bağlamında diğer 
yakıtlara yönelik ilgiyi artırmıştı.

Tabiatıyla fosil yakıt kullanımının azaltımına yö-
nelik kararın ne olacağı merak konusuydu. Bir 
diğer konu tarihi salımlar ve bugünkü salımların 
zirvedeki isimleri olarak ABD ve Çin arasında son 
dönemlerde yaşanan Tayvan krizinin iklim deği-
şikliğine yönelik iş birliği konusundaki etkileriydi. 

insufficient.

Inadequate goals and actions continue to move 
our planet faster toward a catastrophic future. A 
report by the Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) predicted that current INDCs 
would increase warming by 2.5°C by the end of 
the century. It also stated that the greenhouse gas 
reduction required to limit the temperature in-
crease to 1.5°C by 2030 should be 45 percent.12  In 
contrast, the current INDCs project an increase of 
about 11 percent compared to 2010 levels by 2030 
instead of a reduction.13 In this case, what needs 
to be done is to urgently reduce greenhouse gas 
emissions globally within 3 years.

COP27 also offered hope for discussions on un-
fulfilled promises, such as the $100 billion in 
climate finance due from 2020 under the Paris 
Agreement. One of the most important expecta-
tions at COP27 was the decision that developed 
countries, due to their historical responsibilities, 
would provide financial support to developing 
countries for loss and damage to mitigate or adapt 
to climate change. Apart from these expectations, 
there were also a number of problems. The prob-
lems associated with Russian gas in the chain of 
events surrounding Russia's invasion of Ukraine 
have increased interest in other fuels in the con-
text of reducing dependence on Russian gas. 

Naturally, the decision to reduce the use of fossil 
fuels was a matter of curiosity. Another topic was 
the impact of the recent Taiwan crisis between the 
US and China on cooperation regarding climate 
change, with the US and China at the top of his-
torical emissions and current emissions respec-
tively. An expected climate agreement between 
the two countries was canceled due to this prob-
lem. But their cooperation is crucial for global 
targets given their high impact on greenhouse gas 
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İki ülke arasında yapılacak bir iklim anlaşması bu 
sorun nedeniyle iptal edilmişti. Fakat aralarında-
ki iş birliği ülkelerin sera gazı salım oranlarındaki 
yüksek etkileri bakımından küresel hedefler için 
çok önemli. Bununla birlikte korkulan olmadı ve 
iki ülkenin başkanları Taraflar Konferansı ile aynı 
zamana denk gelen G20’de iklim krizine yönelik iş 
birliğini yeniden başlatmak için anlaştı.1⁴

Tüm bu beklentilerle başlayan COP27, bazı konu-
larda olumlu gibi gözükse de yeni bir hayal kırık-
lığı oldu. COP26’dan sonra uygulamaların hayata 
geçirildiği yani buna yönelik kararların alındı-
ğı bir COP olarak tahayyül edilen COP27, işlevi 
bakımından neredeyse COP26’nın ardında kala-
caktı. Esasında kalındı da denilebilir. COP27’deki 
sonuç belgesinde küresel sıcaklıklardaki artışın 
yaklaşık 1,5°C’de sınırlandırılması kararlılığı be-
lirtilirken, bunun başarılabilmesi için (yukarıda 
da belirtilen) salımların 2030'a kadar öngörülen 
artıştan azaltılması konusuna atıfta bulunulmadı. 
Ve tabii ki bunun yolu olarak kömür başta olmak 
üzere tüm fosil yakıtlardan aşamalı olarak vazge-
çilmesine de yer verilmedi.

emission rates. However, fears were not realized 
and the presidents of the two countries agreed to 
resume cooperation on the climate crisis at the 
G20, which coincided with the Conference of the 
Parties.1⁴

COP27, which started with all these expectations, 
turned out to be a new disappointment, even 
though it seemed to be positive on some issues. 
After COP26, COP27, which was envisioned as a 
COP where the practices were put into practice, 
that is, where decisions were taken for this pur-
pose, was almost left behind COP26 in terms of 
its function. In fact, it also could be said to have 
fallen behind. While the outcome document of 
COP27 expressed a determination to limit the 
rise in global temperatures to around 1.5°C, there 
was no reference to reduce emissions from the 
projected increase by 2030 (aforementioned) to 
achieve this. And, of course, it did not include a 
phase-out of all fossil fuels, especially coal. 

What other outcome could have been expected at 
a summit where fossil fuel company representa-
tives were more present than country delegates! 
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Ülke delegelerinden çok fosil yakıt şirket temsil-
cilerinin bulunduğu bir zirvede başka nasıl bir 
sonuç beklenebilirdi ki! COP26’ya katılımcı sa-
yısıyla damga vuran fosil lobisi COP27’de daha 
fazla katılımcıya sahipti. Ayrıca ülke delegasyon-
larıyla olan yakın ilişkileri eleştirilere neden oldu. 
COP27’ye dair öne çıkan umut verici gelişme ise 
“kayıp ve hasar” konusunda oldu. Müzakere süre-
cinin iki gün uzatılmasıyla ulaşılabilen karar “ta-
rihi” olarak görüldü. Buna göre konu müzakere 
tarihinde ilk defa resmi gündeme eklendi ve kayıp 
ve hasar odağında özel bir fon oluşturulması ka-
rarı alındı. Fonun nasıl işlerlik kazanacağına dair 
ayrıntılar COP28’e bırakılırken konuyla ilişkili bir 
“geçiş komitesinin” kurulması da kabul edilmiştir. 
Komiteden fonun nasıl faaliyete geçeceğine dair 
tavsiyelerde bulunması beklenmektedir.15

Elbette bunlar dışında çeşitli paketler üzerinde uz-
laşıldı, planlar başlatıldı ve belirli konular üzerine 
anlaşıldı. Fakat bunlar, yine uzun vadeli süreçleri 
içeren vaatler olarak adlandırılabilir. Açıkçası bu-
rada bunlara yer verilmesi gerektiğini düşünmü-
yorum. Değerli adımlar olmadıklarından değil, 
yalnızca artık harekete geçilmesi gerektiğinden. 
Çünkü her geçen an gezegenimizin aleyhine işli-
yor. Çözümü de çok açık ve yıllardır değişmedi: 
Sera gazı salımlarının azaltılması. Esasında bek-
lenen radikal bir geçiş de değil. Aşamalı da olsa 
tüm fosil yakıtlardan önümüzdeki seneler içinde 
vazgeçilmesi. Bu süreçte adalet ve hakkaniyet de 
önemli. İklim değişikliğinde hiçbir sorumluluğu 
bulunmayan ve uyum için de gerekli koşullara sa-
hip olmayan gelişmekte olan ülkeler hakları olan 
desteği almalıdır. Bununla birlikte Çin ve Hindis-
tan gibi tarihi sorumluluğu bulunmayan fakat bu-
günün en yüksek salım oranlarına sahip ülkelerin 
de ellerini taşın altına koyması gerekiyor.

Esasında yeni bir “Dehşet Dengesi” içindeyiz. So-
ğuk Savaş sürecinde karşılıklı yıkımı ve yok oluşu 
temsil eden bu kavram nükleer silahların kullanıl-

The fossil lobby, which marked COP26 with the 
number of participants, had more participants at 
COP27. Their close ties with country delegations 
also drew criticism. The most promising develop-
ment at COP27 was on the issue of "loss and dam-
age". The decision, which was reached after a two-
day extension of the negotiation process, was seen 
as "historic". Accordingly, the issue was added to 
the official agenda for the first time in the history 
of negotiations and it was decided to establish a 
special fund focusing on loss and damage. While 
the details of how the fund will operate will be left 
to COP28, the establishment of a relevant "transi-
tional committee" has also been agreed. The com-
mittee is expected to make recommendations on 
how to operationalize the fund.15

Apart from these, of course, various packages have 
been compromised, plans have been initiated and 
specific issues have been agreed upon. But again, 
these are promises that involve long-term process-
es. Frankly, I don't think these should be included 
here. Not because these are not worthy steps, but 
because action must be taken now. Because every 
passing moment is working against our plan-
et. The solution is clear and has not changed for 
years: Reduce greenhouse gas emissions. In fact, 
it is not a radical transition that is expected. It is a 
gradual phase-out of all fossil fuels over the com-
ing years. Justice and fairness are also important 
in this process. Developing countries, which bear 
no responsibility for climate change and lack the 
necessary conditions for adaptation, should re-
ceive the support they deserve. At the same time, 
countries like China and India, which have no 
historical responsibility but have today's highest 
emission rates, need to step up to the plate.

In fact, we are in a new "Balance of Terror". Dur-
ing the Cold War, this concept of mutual de-
struction and annihilation was enough to ensure 
that nuclear weapons were not used. States never 
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chose mass destruction, even if they were on the 
brink of it. The tension at that time was between 
opposing blocs. It could be reconciled. But now it 
is the environment that stands on the other side. 

No compromise, no negotiation. In the 21st centu-
ry Global Balance of Terror, we must fight for our 
global interests before we go to destruction and 
extinction. The losses and damages of humanity 
and the planet as a whole can be compensated for 
by the actions of all countries and "corporations" 
that have historical or present responsibilities but 
have not yet acted. Action must be taken before it 
is too late and the gloom must give way to hope. 
In the words of UN Secretary-General Guterres,1⁶ 
“we can and must win this battle for our lives.” 
And let's add; we have to win this war for the right 
to life of others besides humans. Because the per-
petrator is "our humanity".

mamasını sağlamaya yetmişti. Devletler kıyısın-
dan geçseler de asla toplu yıkımı seçmemişlerdi. 
O zamanki gerilim karşılıklı bloklar arasındaydı. 
Uzlaşılabilirdi. Fakat şimdi diğer tarafta duran 
çevrenin kendisi.

Anlaşma yok, pazarlık yok. 21. yüzyılın Küresel 
Dehşet Dengesi’nde yıkıma ve yok oluşa gitmeden 
önce küresel çıkarlarımız için mücadele etmeliyiz. 
İnsanlığın ve bütünüyle gezegenin kayıp ve hasar-
ları, tarihi ya da bugünün sorumluluklarına sahip 
fakat hâlâ harekete geçmeyen tüm ülkelerin ve 
“şirketlerin” eylemleriyle tazmin edilebilir. Çok 
geç olmadan harekete geçilmeli ve kasvet yerini 
umuda bırakmalı. BM Genel Sekreteri Guterres’in 
sözleriyle;1⁶ “hayatlarımız için bu savaşı kazana-
biliriz ve kazanmalıyız.” Ve ekleyelim; insanlar dı-
şında diğerlerinin de yaşam hakkı için bu savaşı 
kazanmak zorundayız. Çünkü fail “insanlığımız”.
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Book Review
Kitap İncelemesi

The Transparency Society - Byung Chul Han

Şeffaflık Toplumu – 
Byung Chul Han

Refia Havva BAYIR
1959 yılında Güney Kore’de doğan yazar ve filozof 
Byung-Chul Han, felsefe ve edebiyat çalışmalarına 
Almanya’da devam etmiştir. Çalışmalarında etik, fe-
nomenoloji, din ve medya kuramı gibi konulara deği-
nen Byung, Şeffaflık Toplumu adlı kitabında şeffaflık 
kuramının topluma etkilerinden bahsetmiştir.

Şeffaflığı yeni bir dogma olarak nitelendiren yazar, 
şeffaflığın düşünülenin aksine “güven” yaratmadığını, 
toplumu dönüştürerek “kontrol” toplumu haline ge-
tirdiğini savunmuştur.

Şeffaflık, neoliberal bir kavram olarak enformasyona 
dönüştürmek amacıyla her şeyi içine girmeye zorlar. 
Sınırsız özgürlük ve iletişim topyekün bir kontrol ve 
gözetime dönüşerek toplumsallığı disiplin altına alır 
ve sömürür.

Yazar kitabın ilk bölümü olan Olumluluk Toplumun-
da, her türlü olumsuzluktan arınan “şeylerin” pürüz-
süzleşerek şeffaflaştığını ve bu sayede sermayenin ve 
iletişimin işlemsel ağına katılabildiklerinden bahse-
der.

Teşhircilik Toplumu adlı ikinci bölümde metalaşma-
nın sahip olduğumuz her şeyi değersizleştirdiğinden 
söz eden yazar, sosyal medyanın bireyi rızası dahilin-
de de olsa bir “sergi” simasına dönüştürdüğüne vurgu 
yapar.

İnsan zihninin sır ve karanlık gibi kavramlardan bes-
lenerek hayal gücünü geliştirdiğinden bahseden yazar, 
Apaçıklık Toplumu bölümünde şeffaflığın düşünsel 

Byung-Chul Han, who was born in South Korea in 
1959, continued his philosophy and literature studies 
in Germany. Byung, who touched on issues such as 
ethics, phenomenology, religion, and media theory, 
talked about the effects of transparency theory on so-
ciety in his book called Transparency Society.

Describing transparency as a new dogma, the author 
argued that, contrary to what is thought, transparency 
does not create "trust", but transforms society into a 
"control" society.

Transparency, as a neoliberal concept, forces everyt-
hing to enter into it in order to transform it into infor-
mation. Unlimited freedom and communication turn 
into total control and surveillance, disciplining and 
exploiting the social.

In the first part of the book, titled Positivity Society, 
the author talks about the fact that "things" that are 
purified from all kinds of negativity become smooth 
and transparent, and in this way, they can participate 
in the transactional network of capital and communi-
cation.

In the second chapter, titled Exhibition Society, the 
author mentions that commodification devalues 
everything we own and emphasizes that social media 
transforms the individual into an "exhibition" face, al-
beit with his consent.

The author, who mentioned that the human mind 
develops imagination by feeding on concepts such as 
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çabayı yok ettiğini ve bu sebeple bireyin üretkenliğine 
ket vurduğunu belirtmiştir.

Kapitalizm her şeyi metalaştırdığı gibi bireyi ve dola-
yısıyla bireyin bedenini de metalaştırır, teşhir edilen 
beden zarafetini yitirir ve bu Porno Toplumunu doğu-
rur. “Güzelliğin ilahi varoluş temeli sırdadır.” 

Her şeyde olduğu gibi hazda ve acıda da yarışan top-
lum, elinde olan her şeyi hızlıca tüketir ve yerine ye-
nisini eklemeye çalışır, bu bitmeyen döngü İvme Top-
lumunu oluşturur.

Hiçbir mahremi kalmayan toplum kendine dijital 
bir konfor alanı oluşturarak sadece hoşuna giden ve 
“olumlu” bulduğu etkenleri hayatına dahil eder ve bu 
şekilde Teklifsizlik Toplumu ortaya çıkar.

Enformasyon fazlalığının dünyayı karmaşıklaştırdığı-
nı savunan yazar, Enformasyon Toplumu’nun “haki-
kat eksikliğine” vurgu yapar.

Bireyler sosyal medyada hayatlarının her detayını 
kendi rızalarıyla paylaşırken şeffaflaştıklarını ve “yü-
reklerini açtıklarını” düşünürken bu İfşa Toplumunu 
doğurur.

Şeffaflık Toplumunun aslında Kontrol Toplumu ol-
duğunu savunan Byung, aslında şeffaflaşmadığımıza, 
aksine kendi ellerimizle kontrolcü bir mekanizmayı 
beslediğimize vurgu yaparken bireyler olarak birbiri-
mizi görerek ve kontrol ederek yaşadığımız bu düze-
nin tehlikesine karşı bizleri uyarır.

secret and darkness, in the chapter titled Self-Eviden-
ce Society, stated that transparency destroys intellec-
tual effort and therefore inhibits the productivity of 
the individual.

As capitalism commodifies everything, it also com-
modifies the individual and therefore the individual's 
body, the exposed body loses its elegance and gives 
birth to this Porn Society. “The divine basis of the 
existence of beauty is in the secret.”

Competing in pleasure and pain as in everything else, 
the society quickly consumes everything it has and 
tries to replace it with a new one, this endless cycle 
creates the Acceleration Society.

A society, which does not have any privacy, creates a 
digital comfort zone for itself and includes only the 
factors that it likes and finds "positive" in its life, and 
in this way, the Society of Informality emerges.

Arguing that the excess of information complicates 
the world, the author emphasizes the "lack of truth" of 
the Information Society.

When individuals think that they are becoming trans-
parent and “opening their hearts” while sharing every 
detail of their lives on social media with their consent, 
this gives rise to the Disclosure Society.

Arguing that the Transparency Society is actually the 
Control Society, Byung emphasizes that we do not be-
come transparent, on the contrary, we nurture a cont-
rolling mechanism with our own hands, and warns us 
against the danger of this order in which we live by 
seeing and controlling each other as individuals.

References
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IR Glossary
Terimler Sözlüğü

Structural Violence
Yapısal Şiddet

      Samiye YÜKSEL

Yapısal şiddet,  öznenin/failin görünür olmadığı, 
belirli kurumlardan ve sosyal yapılardan kaynak-
lanan şiddet biçimidir. Bu ifade sosyal yapı uygu-
lamalarının (ekonomik, politik, tıbbi veya yasal)  
belirli grupların ya da toplulukların gelişimini 
veya  temel ihtiyaçlarını göz ardı etmesini ve on-
lara zarar vermesini kasteder.

Sosyolog Johan Galtung tarafından 1969 yılında 
ortaya atılan “yapısal şiddet” kavramı fiziksel veya 
doğrudan şiddetten ziyade, insanların potansiyel-
leri ile hayatlarının farklı alanlarında elde ettikle-
ri gerçek sonuçlar arasındaki farkın altında yatan 
nedenlere yapısal şiddet biçimiyle atıfta bulunu-
yor.

Galtung, hem erkek hem de üst düzey sosyoeko-
nomik sınıfa ait olanlar gibi belirli demografik 
özelliklere sağlanmış olan eşitsiz güce işaret et-
miştir.1 Bu güç dengesizlikleri siyasi ve ekonomik 
sistemlere yerleşmiştir ve elimizden kaçan yaşam 
şanslarında bir eşitsizliğe sebep olur.

‘Kurumsal ırkçılık’ bunun yaygın bir örneğidir 
ve Birleşik Krallık ile dünya çapındaki son olay-
lar nedeniyle ana akım medyada ve günlük ko-
nuşmalarda yer almaya başlamıştır. Ekonomik 
eşitsizlikler, militarizm, ırkçılık, türcülük veya 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği yapısal şiddet içinde 
değerlendirilir.2

Structural violence is a form of violence originat-
ing from certain institutions and social structures, 
where the subject/perpetrator is not visible. This 
expression means that social structure practices 
(economic, political, medical or legal) ignore and 
harm the development or basic needs of certain 
groups or communities.

The concept of "structural violence", coined by so-
ciologist Johan Galtung in 1969, refers to the un-
derlying causes of the difference between people's 
potential and the actual results they achieve in dif-
ferent areas of their lives, in the form of structural 
violence, rather than physical or direct violence.

Galtung pointed to the unequal power that is af-
forded to certain demographics and characteris-
tics like for example, to those who are male and 
belong to the upper socioeconomic class. 1 These 
power imbalances are embedded in political and 
economic systems, leading to an inequality in the 
life chances we are dished out.

‘Institutional racism’ is an apt example of this and 
has begun to appear in mainstream media and in 
everyday conversation because of recent events in 
the UK and globally. Economic inequalities, mil-
itarism, racism, speciesism or gender inequality 
are considered structural violence.2

References:
1Bui, Laura.”What is structural violence?”, 20 October 2022. https://wellcomecollection.org/articles/Y0Uv0REAAImM14IP
2Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research, 6(3), 167-191.
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Fatma İNAL - Talha ÇAĞMAN

Countries in the World

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

November 1, 2022- Putin announced that Rus-
sia’s “partial mobilization” of citizens to fight in 
its war against Ukraine has been completed. 

November 2, 2022- Minister of Foreign Affairs 
Mevlüt Çavuşoğlu held a meeting in Ankara with 
Geir O. Pedersen, Special Representative of the 
United Nations Secretary-General for Syria, to 
discuss the latest developments in Syria.

November 3, 2022- Ethiopia's government and 
Tigrayan regional forces have agreed to per-
manently halt fighting in their two-year conf-
lict, which has left thousands dead and pushed 
hundreds of thousands near famine.

November 4-5, 2022- National gymnast Adem 
Asil became the world champion in England. 
Adem won the gold medal with 14.933 points at 
the Artistic Gymnastics World Championships.

November 6, 2022-The United Nations Climate 
Change Conference COP27 opened today with 
the key aim of ensuring full implementation of 
the Paris Agreement in Sharm El-Sheikh, Egypt.

November 7, 2022- 2000 Village Life Centers have 
come to life. President Erdoğan made a speech 
about the implementation of this practice in all 
villages in 2023.

November 8,  2022- The 2nd anniversary of the 
Karabakh victory was celebrated in Azerbaijan. 
The National Anthem of Azerbaijan was sung 

1 Kasım 2022- Putin, Rusya'nın Ukray-
na'ya karşı yürüttüğü savaşta savaşacak 
vatandaşlarının "kısmi seferberliğinin" tamam-
landığını açıkladı.

2 Kasım 2022- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Ankara’da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin 
Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'le Suri-
ye’deki son gelişmelerin ele alındığı bir görüşme 
yaptı.

3 Kasım 2022- Etiyopya hükümeti ve Tigrayan 
bölgesel güçleri, binlerce kişinin ölümüne ned-
en olan ve yüz binlerce kişiyi kıtlığa iten iki 
yıllık çatışmalarında çatışmayı kalıcı olarak 
durdurmayı kabul etti.

4-5 Kasım 2022- Milli cimnastikçi Adem Asil, İn-
giltere'de dünya şampiyonu oldu. Adem, Artistik 
Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 14.933 puan-
la altın madalya kazandı.

6 Kasım 2022- Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Konferansı COP27, Paris An-
laşması’nın tam olarak uygulanmasını sağlam-
ak amacıyla bugün Mısır'ın Şarm El-Şeyh 
kentinde başladı. 

7 Kasım  2022- 2000 tane Köy Yaşam Merke-
zi hayata geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 
yılında tüm köylerde bu uygulamaya geçileceği ile 
ilgili konuşma yaptı.

8 Kasım 2022- Azerbaycan’da Karabağ 
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Zaferi’nin 2. yılı kutlandı. Milli Azerbaycan 
Marşı okunarak yürüyüşler ve anma törenleri 
yapıldı.

10 Kasım 2022- Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
rucu önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete 
intikalinin 84'üncü yıl dönümü yurdun dört bir 
tarafından törenlerle anıldı.

11 Kasım 2022- Fransa, durumları kritik 230 
mülteciyi taşıyan bir sivil toplum kuruluşunun 
gemisine karaya çıkma izni verdi. Gemi, 3 hafta 
boyunca İtalyan hükümetine sayısız talepte bu-
lunmuş ancak İtalyan hükümeti izin vermemiş-
ti. 

13 Kasım 2022- İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki 
Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana 
geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İs-
tiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin hayatını 
kaybettiğini, 2'si ağır olmak üzere 81 kişinin 
yaralandığını duyurdu.

15 Kasım 2022- Birleşmiş Milletler tarafından 
yapılan bir projeksiyona göre dünya nüfusu 8 
milyara ulaştı ve doğum oranları yavaşlamaya 
başlamadan önce bunun "insani gelişimde bir 
dönüm   noktası" olduğu açıklandı.

16 Kasım 2022- Türkiye Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı Erdoğan, Bali'de gerçekleşen G20 to-
plantısında önemli görüşmelere katıldı.

17 Kasım 2022- Ukrayna Başkanı Zelensky Pol-
onya’ya düşen füzenin Ukrayna’dan atılmadığı 
konusunda hiç şüphesinin olmadığını yineledi.

18 Kasım 2022- Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu İstiklal Caddesi saldırısının Münbiç kay-
naklı olduğunu açıkladı.

and marches and commemorations were held.

November 10, 2022- Mustafa Kemal Atatürk, 
the founding leader of the Republic of Turkey, 
was commemorated with ceremonies across the 
country on the 84th anniversary of his passing 
away.

November 11, 2022- France has granted per-
mission for a non-governmental organization 
ship carrying 230 refugees in critical condition 
to land. The ship had made numerous requests 
to the Italian government for 3 weeks, but the 
Italian government did not give permission.

November 13, 2022- An explosion occurred in 
Taksim Istiklal Street in Beyoglu district of Istan-
bul. Vice President Fuat Oktay announced that 6 
people lost their lives and 81 people were injured 
in the explosion on İstiklal Street, 2 of them seri-
ously.

November 15, 2022- According to a projection 
from the United Nations, the world’s populati-
on reached 8 billion    people and announced 
that representing a “milestone in human deve-
lopment” before birth rates start to slow.

November 16, 2022- Turkish President Erdogan 
attended important talks at the G20 meeting in 
Bali.

November 17,  2022- President of Ukraine Ze-
lensky reiterated that he had no doubt that the 
missile that fell on Poland was not fired from 
Ukraine.

November 18, 2022- Turkish Interior Minister 
Süleyman Soylu announced that the Istiklal Street 
attack originated from Manbij.
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19 Kasım 2022- BM iklim zirvesi COP27, an-
laşmazlıklar nedeniyle uzatıldı.

20 Kasım 2022- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın emrini verdi.

21 Kasım 2022-   Ekvator Ginesi'nde iktidar 
partisi seçimlerde oyların yüzde 99'unu alarak 
ülkenin 43 yıldır lideri olan Teodoro Obiang 
Nguema Mbasogo'ya bir dönemi daha garanti 
verdi.

22 Kasım 2022- Pars 6x6 Özel Operasyon araçları 
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.

23 Kasım 2022- Kudüs’teki iki otobüs durağına 
bombalı saldırı gerçekleştirildi. Polis, Filistinli 
grupların gerçekleştirdiği koordineli bir terör 
eylemi olduğu kanısında.

24 Kasım 2022- Türkiye Merkez Bankası politika 
faizini yüzde dokuza indirdi.

25 Kasım 2022- Son Rus saldırıları Ukrayna'nın

26 Kasım 2022- Kadına yönelik şiddeti pro-
testo etmek için İstanbul’da Taksim Tünel'den 
başlaması planlanan yürüyüşe polis engel oldu, 
yürüyüşe katılmak isteyen kadınların bir kısmı 
gözaltına alındı.

November 19, 2022- UN climate summit COP27 
extended due to disagreements.

November 20, 2022- Turkish President Erdogan 
gave the order for the Claw-Sword Air Operation.

November 21, 2022- The ruling party in Equa-
torial Guinea received 99 percent of the votes in 
the elections, guaranteeing the country's leader 
for 43 years, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo 
another term.

November 22, 2022- Pars 6x6 Special Operations 
vehicles entered the Turkish Armed Forces inven-
tory.

November 23, 2022- Two bus stops in Jerusalem 
were bombed. Police believe it was a coordina-
ted act of terrorism by Palestinian groups.

November 24, 2022- The Central Bank of Turkey 
reduced the policy rate to nine percent.

November 25, 2022- Latest Russian strikes left 
most of Ukraine without electricity.

November 26, 2022- Police prevented the march 
that was planned to start from Taksim Tünel in 
Istanbul to protest violence against women. Some 
of the women who wanted to join the march were 
detained.
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                  DUYURU

ARELUSAM tarafından yürütülen ve NATO ta-
rafından desteklenen “Yalan Haberle Mücade-
le: Kavrama ve Doğrulama” projesi kapsamında 
Ocak 2023 itibariyle dergimizin bu köşesinde de-
zenformasyon örnekleri incelenecektir.

In the context of the "Fighting Disinformation: Dis-
cern and Verify" project organized by ARELUSAM 
and supported by NATO, the selected disinforma-
tion examples will be analyzed in this part of our 
magazine as of January 2023.
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Current Elections
Seçimler

Last Month’s Election Results
Geçtiğimiz Ayın Seçim Sonuçları

Çekya’da Cumhurbaşkanlığı seçimi, (13 
Ocak 2023)

Czech Presidential elections, (January 13, 
2023)

Kazakistan'da Senato seçimleri (14 Ocak 
2023)

Senate elections in Kazakhstan, (January 14, 
2023)

Fiji Temsilciler Meclisi seçimlerinde FijiFirst par-
tisi oyların %42,55’sini alarak parlamentoda 26 
koltuk kazandı. Yeni kurulan Halk İttifakı 21 san-
dalye alırken, koalisyon ortağı Ulusal Federasyon 
Partisi 5 sandalye kazandı. Liberal Parti 3 koltuk 
sayısını korudu.

In the Fiji House of Representatives elections, the 
FijiFirst party won 42,55% of the vote, winning 26 
seats in the parliament. The newly formed Peop-
le's Alliance won 21 seats, while its coalition part-
ner National Federation Party won 5 seats. The 
Social Democratic Liberal Party retained 3 seats.

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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