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Debt Trap or Neo-Colonialism?

Borç Tuzağı mı 
Neo-Kolonyalizm mi?

Samiye YÜKSEL

Uluslararası ilişkilerde bir devletin en önemli 
amaçlarından birisi ulusal çıkarlarını hayata ge-
çirebilmesidir. Elbette ki devletten devlete ulusal 
çıkarlar ve amaçlar değişiklik gösterebilir fakat 
genel anlamıyla bakıldığında küresel alanda güç 
ve konumu artırmak hemen hemen her devletin 
ortak düşüncesidir. Dış politikalara baktığımız 
zaman ülkelerin uyguladıkları politikaların kendi 
çıkarlarıyla uyumlu olduğunu görebilmek müm-
kündür. Tüm bilgiler ışığında bu yazıda Çin’in 
Afrika’daki etkisini ve varlığını güçlendirmek 

One of the most important purposes of a state 
in international relations is to realize its national 
interests. Of course, national interests and goals 
may vary from state to state, but in general terms, 
increasing power and position in the global are-
na is the common thought of almost every state. 
When we look at foreign policies, it is possible to 
see that the policies implemented by countries are 
compatible with their own interests. In the light of 
all information, this article will talk about the dip-
lomacy of "debt trap" that China has implemented 

https://thegeopolitics.com/the-complete-story-of-debt-trap-diplomacy/
https://thegeopolitics.com/the-complete-story-of-debt-trap-diplomacy/
https://thegeopolitics.com/the-complete-story-of-debt-trap-diplomacy/
https://thegeopolitics.com/the-complete-story-of-debt-trap-diplomacy/
https://thegeopolitics.com/the-complete-story-of-debt-trap-diplomacy/
https://thegeopolitics.com/the-complete-story-of-debt-trap-diplomacy/
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amacıyla uygulamış olduğu “borç tuzağı” diplo-
masisinden bahsedilecektir. 

Borç tuzağı diplomasisi, borç veren ülkenin siyasi 
alanını genişletmek amacı ile borç alan diğer bir 
ülkeye karşı alacaklı konumuna gelmesi durumu-
dur. Bu ve bunun gibi diplomasilerin ortak amacı 
ihtiyaç sahibi ve ‘çaresiz’ ülkelere kredilerle, borç-
larla ödeyemeyecekleri kadar yardımda bulunmak 
ve gelinen son noktada geri ödemesini yapamaya-
cak bu ülkelere çeşitli ekonomik ve siyasi tavizleri 
kabul ettirmektir. Borç tuzağı diplomasisi kısır bir 
döngüdür, sonu yoktur. Ülkeler borç ödemek için 
sürekli borç alma zorundalığındadırlar.

Çin’in 2013 yılında ürünlerini Avrupa pazarına 
kolay bir şekilde ulaştırmak amacıyla hayata ge-
çirmeye başladığı Kuşak-Yol Girişimi, 21. yüz-
yılın en büyük altyapı yatırım projesidir. Proje 
Süveyş Kanalı üzerinden Afrika’ya da uzanmak-
tadır. Girişim ile özellikle birçok Afrika ülkesinde 
karayolları, demiryolları, hastaneler, okullar inşa 
edilmiştir. Girişim devlet desteklidir. Projenin 
finansmanı Çin devlet bankaları ve ulusal var-

in order to strengthen its influence and presence 
in Africa.

Debt trap diplomacy is the situation in which the 
lending country becomes a creditor against ano-
ther borrowing country in order to expand its 
political space. The common purpose of this and 
similar diplomacy is to help the needy and 'des-
perate' countries with loans and debts that they 
cannot pay, and to make these countries accept 
various economic and political concessions at the 
last point that cannot be repaid. Debt trap diplo-
macy is a vicious circle, it has no end. Countries 
have to constantly borrow money to pay off debt.

Belt and Road Initiative, which China started 
to implement in 2013 in order to easily transfer 
its products to the European market, is the lar-
gest infrastructure investment project of the 21st 
century. The Project also extends to Africa pas-
sing over the Suez Canal. With the initiative, hi-
ghways, railways, hospitals and schools were built 
especially in many African countries. The initia-
tive is state-sponsored. The project is financed by 

“Borç tuzağı diplomasisi, borç veren 
ülkenin siyasi alanını genişletmek amacı 

ile borç alan diğer bir ülkeye karşı alacaklı 
konumuna gelmesi durumudur.”

“Debt trap diplomacy is the situation 
in which the lending country becomes 
a creditor against another borrowing 

country in order to expand its political 
space.” 

https://thegeopolitics.com/the-complete-story-of-debt-trap-diplomacy/
https://www.uluslarotesi.com/analiz/cinin-borc-tuzagi-diplomasisi/
https://www.uluslarotesi.com/analiz/cinin-borc-tuzagi-diplomasisi/
https://www.uluslarotesi.com/analiz/cinin-borc-tuzagi-diplomasisi/
https://www.uluslarotesi.com/analiz/cinin-borc-tuzagi-diplomasisi/
https://alternatifpolitika.com/makale/kusak-ve-yol-girisiminin-finansmani-cin-in-borc-tuzagi-mi
https://thegeopolitics.com/the-complete-story-of-debt-trap-diplomacy/
https://thegeopolitics.com/the-complete-story-of-debt-trap-diplomacy/
https://www.uluslarotesi.com/analiz/cinin-borc-tuzagi-diplomasisi/
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https://www.uluslarotesi.com/analiz/cinin-borc-tuzagi-diplomasisi/
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lık fonları tarafından karşılanmaktadır. Basit bir 
ifade ile açıklayacak olursak finansman ülkelerin 
geri ödeme garantisini verdiği krediler ile sağlan-
maktadır. Bu durumda geri ödeme garantisi vere-
meyecek, garanti vermesi durumunda da krediyi 
kapatamayacak ülkelerle Çin arasındaki ilişkiler 
akıllara tek bir soru getirmektedir: Kuşak-Yol Gi-
rişimi Çin’in Afrika üzerinde yürüttüğü bir borç 
tuzağı diplomasisi midir?

Çaresiz ülkeler üzerinde hakimiyet kurmak deni-
lince akla gelen bir diğer kuruluş IMF’dir. Özellik-
le son zamanlarda COVID-19 küresel salgınında 
ülkeler sağlam tedbirler almak ve salgın yöneti-
mini yapabilmek için krediye ihtiyaç duydular. 
İhtiyaç sahibi ülkelerin imdatlarına IMF ve Dün-
ya Bankası koştu. Verdikleri koşullu kredilerle 
geri ödeme alamayacaklarını bildikleri ülkelerle 
birebir ilişkiye girdiler. Onlarca ülke (çoğu son-
radan bağımsızlıklarını kazanmış) IMF’ye borçlu 
durumdadır. Örneğin 1948 yılından bu yana Sri 
Lanka ekonomisi IMF tarafından yönetilmekte-
dir. Özellikle Dünya Bankası oldukça uzun za-
mandır Amerikan hegemonyasını diğer devlet-

Chinese state banks and sovereign wealth funds. 
To put it simply, financing is provided by loans 
that countries guarantee repayment. In this case, 
the relations between China and countries that 
cannot guarantee repayment and close the loan 
if they do, raise a single question: Is the Belt and 
Road Initiative a debt trap diplomacy carried out 
by China on Africa?

Another institution that comes to mind when it 
comes to domination over helpless countries is the 
IMF. Especially recently, in the global pandemic 
of COVID-19, countries needed loans in order to 
take strong measures and manage the epidemic. 
The IMF and the World Bank came to the rescue 
of the countries in need. They entered into one-to-
one relations with countries that they knew would 
not be able to get repayments with the conditio-
nal loans they gave. Dozens of countries (many of 
which later gained independence) are indebted to 
the IMF. For example, Sri Lanka's economy has 
been managed by the IMF since 1948. In parti-
cular, the World Bank has been accused of being 
a tool for maintaining and advancing American 

https://thegeopolitics.com/the-complete-story-of-debt-trap-diplomacy/
https://www.tradefinanceglobal.com/posts/debt-trap-diplomacy-how-financial-hegemony-hinders-trade-and-development/
https://mronline.org/2022/07/13/real-debt-trap/
https://mronline.org/2022/07/13/real-debt-trap/
https://www.tradefinanceglobal.com/posts/debt-trap-diplomacy-how-financial-hegemony-hinders-trade-and-development/
https://thegeopolitics.com/the-complete-story-of-debt-trap-diplomacy/
https://www.tradefinanceglobal.com/posts/debt-trap-diplomacy-how-financial-hegemony-hinders-trade-and-development/
https://mronline.org/2022/07/13/real-debt-trap/
https://www.tradefinanceglobal.com/posts/debt-trap-diplomacy-how-financial-hegemony-hinders-trade-and-development/
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lerde yaşatmak ve onlar üzerinden ilerletmek için 
araç olmakla suçlanmaktadır.

1957 yılında Gana’yı kurup özgürleştiren, iktidar-
dan düşürülmeden önce 9 yıl devletin başkanlı-
ğını yapan ve Afrika’nın sömürgecilik karşıtı, 20. 
yüzyılın en etkili Pan-Afrikacı unvanına sahip li-
deri Kwame Nkrumah, 1965 yılında “Emperyaliz-
min Son Aşaması: Yeni Sömürgecilik” kitabını ka-
lemine almıştır. Nkrumah’a göre neokolonyalizm 
özü kendisine tabî olan devletin teoride bağımsız 
olması fakat uluslararası egemenliğin dışarıdan 
yönetilmesidir. Aslında özgür olduğunu düşünen 
ülkenin gerçekte ekonomik sistemi ve dolayısıy-
la da iç politikası dışarıdan yönetilmektedir. Sö-
mürgeci devlet egemenliğini ekonomik ve parasal 
yollarla gerçekleştirebilir. Nkrumah bu duruma 
neokolonyalizm demektedir.

Neokolonyalizmin sonucu olarak yabancı ser-
maye dünyanın az gelişmiş bölgelerini kalkındır-
mak için değil, sömürmek için faaliyetlerde bu-
lunmaktadır. Gelişmiş ülkelerin mali gücünün az 
gelişmiş ülkeleri yoksullaştıracak şekilde kullanıl-
ması amaçlanmaktadır.

Doğu’da Çin, Batı’da IMF… Süper güçlü devletler, 
gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkeleri artık si-
lahla değil maddi güçleriyle, finansal yapılarıyla 
ve yardım sever maskeleriyle kolonileştiriyorlar. 
Özellikle Çin denilince akıllara gelen fakat aynı 
zamanda IMF’nin politikalarında da oldukça açık 
bir şekilde yorumlayabildiğimiz borç tuzağı dip-
lomasisi kavramı neokolonyalizmin yeniden kılı-
fa sokulmuş halinden başka bir şey değildir. Bu 
tablo oldukça endişe verici gözükmektedir. İki 
bölgenin iki gücü mali güçlerini ve siyasi alanları-
nı bu şekilde savaştırmaktadır.

hegemony in other states for a long time.

Kwame Nkrumah, who founded and liberated 
Ghana in 1957, was the president of the state for 
9 years before he was overthrown and was the an-
ti-colonial leader of Africa and the most influenti-
al Pan-Africanist of the 20th century, penned the 
book "Neo-colonialism: The Last Stage of Impe-
rialism" in 1965. According to Nkrumah, the es-
sence of neocolonialism is that the state subject to 
it is theoretically independent, but international 
sovereignty is administered from the outside. In 
fact, the economic system and therefore the do-
mestic politics of the country, which thinks it is 
free, is managed from the outside. The colonial 
state can achieve its sovereignty by economic and 
monetary means. Nkrumah calls this situation 
neo-colonialism.

As a result of neocolonialism, foreign capital is 
engaged in activities not to develop the underde-
veloped regions of the world, but to exploit them. 
It is aimed to use the financial power of developed 
countries to impoverish less developed countries.

China in the East, the IMF in the West... Su-
perpower states are no longer colonizing develo-
ping or underdeveloped countries with weapons, 
but with their material strength, financial struc-
tures and benevolent masks. The concept of debt 
trap diplomacy, which comes to mind especially 
when China is mentioned, but can also be interp-
reted very clearly in the IMF's policies, is nothing 
but a re-sheathing of neocolonialism. This picture 
looks quite alarming. This is how the two powers 
of the two regions battle their financial power and 
political space.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kwame_Nkrumah
https://www.britannica.com/biography/Kwame-Nkrumah
https://politicalanthro.files.wordpress.com/2010/08/nkrumah.pdf
https://politicalanthro.files.wordpress.com/2010/08/nkrumah.pdf
https://politicalanthro.files.wordpress.com/2010/08/nkrumah.pdf
https://politicalanthro.files.wordpress.com/2010/08/nkrumah.pdf
https://www.tradefinanceglobal.com/posts/debt-trap-diplomacy-how-financial-hegemony-hinders-trade-and-development/
https://www.britannica.com/biography/Kwame-Nkrumah
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kwame_Nkrumah
https://politicalanthro.files.wordpress.com/2010/08/nkrumah.pdf
https://politicalanthro.files.wordpress.com/2010/08/nkrumah.pdf
https://politicalanthro.files.wordpress.com/2010/08/nkrumah.pdf
https://politicalanthro.files.wordpress.com/2010/08/nkrumah.pdf
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What about the USA?
Peki ya ABD?

  Nedime GÜNAÇTI

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Suudi Arabis-
tan’ın başkenti Riyad’a, Kral Selman bin Abdüla-
ziz’in daveti üzerine bir ziyaret gerçekleştirdi. Üç 
gün süren bu ziyaret sonunda iki ülke arasındaki 
ekonomik ve stratejik bağları kuvvetlendirecek 
sonuçlar ortaya çıkmıştır. 46 farklı antlaşma im-
zalanması sonucunda bu ziyaretin ne kadar kap-
samlı olduğunu görmek mümkündür. Peki Suu-
di Arabistan’ın Çin ile arasındaki yakınlaşma bu 
bölgede yıllardır aktif olan ABD ile ilişkilerini na-
sıl bir noktaya getirebilir?

ABD’nin 2010 sonrası Orta Doğu’daki rolünün 
değişmesiyle birlikte bir güç boşluğu ortaya çık-
mıştır. Bunun sonucunda Suudi Arabistan ve İran 
bu boşluğu doldurabilmek için rekabet halinde 
olmuş ve enerji kaynaklarının bu bölgedeki varlı-
ğı ile dış güçlerin de bu rekabete dahil olduğu gö-
rülmüştür. Son zamanlarda ise dış güçlerin fark-
lılaşması artık yeni bir düzenin geleceğinin işareti 
olmuştur.

Çin’in 1993 yılından beri büyüyen ekonomisinin 
bir sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı Orta 
Doğu’daki politikalarını daha sürekli hale getir-
miştir. Küresel bir güç olarak ortaya çıkan Çin’in 
çoğu alanda olduğu gibi bu bölgede de rakibi 
ABD olmuştur.

Diğer bir tarafta ABD ve Suudi Arabistan ilişki-
lerine bakıldığında iki ülke arasındaki soğuklu-
ğun derecesinin giderek arttığı görülmektedir. 
Son olarak ise birçok petrol sahibi ülkenin üyesi 
olduğu OPEC+,   Kasım ayından itibaren günlük 

Chinese President Xi Jinping paid a visit to Ri-
yadh, the capital of Saudi Arabia, at the invita-
tion of King Salman bin Abdulaziz. At the end 
of this three-day visit, results emerged that will 
strengthen the economic and strategic ties be-
tween the two countries. As a result of the sign-
ing of 46 different agreements, it is possible to see 
how comprehensive this visit was. So, how can the 
rapprochement between Saudi Arabia and China 
bring its relations with the USA, which has been 
active in this region for years, to a point?

With the change in the role of the USA in the Mid-
dle East after 2010, a power vacuum has emerged. 
As a result, Saudi Arabia and Iran competed to fill 
this gap and it was seen that foreign powers were 
also included in this competition with the pres-
ence of energy resources in this region. Recently, 
the differentiation of foreign powers has been a 
sign of the future of a new order.

The energy need that emerged as a result of Chi-
na's growing economy since 1993 has made its 
policies in the Middle East more permanent. For 
China, which has emerged as a global power, its 
rival in this region, as in most areas, has been the 
USA.

On the other hand, when we look at the relations 
between the USA and Saudi Arabia, it is seen that 
the degree of coldness between the two coun-
tries is gradually increasing. Finally, OPEC+, of 
which many oil-owning countries are members, 
announced that it would reduce its daily oil pro-

https://tr.euronews.com/2022/12/07/cin-lideri-si-cinping-pekin-arap-iliskilerinde-cigir-acan-donum-noktasi-icin-suudi-arabist
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tocd/issue/70800/994303
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tocd/issue/70800/994303
https://tr.euronews.com/2022/12/07/cin-lideri-si-cinping-pekin-arap-iliskilerinde-cigir-acan-donum-noktasi-icin-suudi-arabist
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tocd/issue/70800/994303
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tocd/issue/70800/994303
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petrol üretimini 2 milyon varil azaltacağı açıkla-
masıyla ABD ve Suudi Arabistan ilişkilerinde bir 
kriz yaratmıştır. 

Yaşanan gerilimin azalmaması ve Çin’in Suudi 
Arabistan ile ilişkilerinin kuvvetlenmesi sonu-
cu yeni bir kapı açılmıştır. İki ülke arasındaki bu 
gerginliği fırsat olarak gören Xi Jinping, Suudi 
Arabistan’a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası Kör-
fez ülkeleri ile yapılacak petrol ve gaz ticaretinde 
“Yuan” para biriminin kullanılmasını amaçladı-
ğını belirtmiştir. Bu sözler akıllara 1973 yılında 
ABD’nin Suudi Arabistan ile petrol ticaretinin 
dolar üzerinden yapılması anlaşmasını getirmiş-
tir. 

Böylece ABD’nin etkisinin azalması ve rekabet 
içinde olduğu Çin’in etki alanını geliştirmek için 
uyguladığı   kazan-kazan yaklaşımı, Suudi Ara-
bistan’ı yeni politikalara itmiştir. Bu değişim, bir 
strateji olan peşine takılma (bandwagoning) ile 
açıklanabilir.

Bir devletin kendisinden daha güçlü bir devletle 
birlikte olması veya onun peşine takılması olarak 
açıklanabilen bu kavram, Suudi Arabistan’ın gü-
nümüzdeki stratejisi olarak gözükmektedir. Su-
udi Arabistan’ın kendi çıkarları ile örtüşmeyen 
ABD’nin vagonundan ayrılıp Çin’in vagonuna 
binmesi bu stratejiye somut bir örnek olmuştur.

duction by 2 million barrels as of November, cre-
ating a crisis in the relations between the USA and 
Saudi Arabia.

A new door has been opened as a result of the 
ongoing tension and the strengthening of China's 
relations with Saudi Arabia. Seeing this tension 
between the two countries as an opportunity, Xi 
Jinping stated that he aims to use the "Yuan" cur-
rency in the oil and gas trade with the Gulf coun-
tries after his visit to Saudi Arabia. These words 
brought to mind the 1973 agreement between the 
USA and Saudi Arabia to conduct oil trade in dol-
lars.

Thus, the decrease in the influence of the USA 
and the win-win approach applied to improve the 
sphere of influence of China, with which it com-
petes, pushed Saudi Arabia to new policies. This 
change can be explained by the strategy of band-
wagoning.

This concept, which can be explained by the coex-
istence of a state with a stronger state or following 
it, seems to be the current strategy of Saudi Ara-
bia. Saudi Arabia's departure from the US wagon, 
which does not coincide with its own interests, 
and embarking on China's wagon has been con-
crete example of this strategy.

“Çin’in 1993 yılından beri büyüyen 
ekonomisinin bir sonucu olarak ortaya çıkan 
enerji ihtiyacı Orta Doğu’daki politikalarını 

daha sürekli hale getirmiştir”
“The energy need that emerged as a result 

of China's growing economy since 1993 has 
made its policies in the Middle East more 

permanent.” 

https://www.bbc.com/turkce/articles/crgn0z964qdo
https://tr.euronews.com/2022/12/10/cin-devlet-baskan-siden-korfez-zirvesinde-petrol-ticaretinde-yuan-kullanilsin-cagrisi
https://dergipark.org.tr/tr/pub/gav/issue/29831/321041
https://www.bbc.com/turkce/articles/crgn0z964qdo
https://www.bbc.com/turkce/articles/crgn0z964qdo
https://tr.euronews.com/2022/12/10/cin-devlet-baskan-siden-korfez-zirvesinde-petrol-ticaretinde-yuan-kullanilsin-cagrisi
https://dergipark.org.tr/tr/pub/gav/issue/29831/321041
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Turkish Straits Blockage: G7 or Domestic 
Politics?

Türk Boğazlarında Tıkanıklık: G7 mi 
İç Politika mı?

       Talha ÇAĞMAN

6 Aralık 2022'de Türk boğazlarını geçmeyi bek-
leyen 20 petrol tankeri, Türk yetkililer tarafın-
dan getirilen yeni sigorta kurallarıyla karşı kar-
şıya kaldı. Türkiye, deniz sigorta şirketlerinden, 
gemileri boğazlara girmeden önce Koruma ve 
Tazminat sigortası onay mektupları göstermele-
rini istedi. Birçok haber ajansı ve batılı yetkili bu 
yeni düzenlemeyi G7 toplantısının sonucunda çı-
kan yeni kararla ilişkilendirdi. Bu karar 3 Aralık 
2022'de G7 üyeleri tarafından, Ukrayna'yı işgal 
etmesi nedeniyle Rusya'ya karşı yepyeni bir eko-
nomik yaptırım olarak alındı. Yeni yaptırım, Rus 
ham petrolünün satın alınabileceği maksimum fi-
yatı 60 ABD Doları olarak belirliyor. Avrupa Bir-
liği, fiyat sınırının Avrupa içinde uygulanmasını 
da onayladı. Fiyat sınırı stratejisinin uygulanması, 
Rusya'yı Ukrayna'daki savaştan caydırırken küre-
sel enerji piyasasını ve enerji maliyetlerini den-
gelemeyi amaçlıyor. Avrupa Komisyonu ayrıca, 
limitin sabit olmadığını, pazardaki gelişmelere ve 
teknik değişikliklere bağlı olarak değiştirilebilece-
ğini söyledi.

Bir yanlış anlaşılma olduğu algısı nedeniyle Bir-
leşik Krallık, ABD ve AB yetkilileri Türkiye ile 
acil görüşmeler başlatarak yasağın diğer ülkeler-
den gelen petrol tankerleri için değil, yalnızca Rus 

On December 6, 2022, 20 oil tankers waiting to 
cross the Turkish straits faced new insurance 
rules by Turkish officials. Türkiye asked maritime 
insurance companies to provide Protection and 
Indemnity insurance confirmation letters before 
the ships enter the straits. Many news agencies 
and western officials associated this new regu-
lation with the new decision taken at the end of 
the G7 meeting. This decision was taken by G7 
members on 3 December 2022 as a brand-new 
economic sanction against Russia for its invasion 
of Ukraine. The new sanction sets the maximum 
price the Russian crude oil can be bought at 60 
USD. The European Union also approved the im-
plementation of the price cap within Europe. De-
ployment of the price cap strategy aims to deter 
Russia from the war in Ukraine meanwhile keep-
ing the global energy market and energy costs sta-
ble. European Commission also said that the cap 
is not set in stone and can be changed depending 
on market developments and technical changes.

Due to the perception that there was a misunders-
tanding, the UK, the US, and the EU officials star-
ted emergency talks with Türkiye clarifying that 
the ban only applies to Russian oil tankers and not 
oil tankers from other countries. Moreover, a G7 

https://tr.euronews.com/2022/12/08/petrol-gemilerinin-bogazlardan-gecisine-neden-izin-verilmiyor
https://tr.euronews.com/2022/12/08/petrol-gemilerinin-bogazlardan-gecisine-neden-izin-verilmiyor
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_7469
https://www.reuters.com/business/energy/uk-talks-with-turkey-over-oil-tanker-delays-telegraph-newspaper-2022-12-07/
https://tr.euronews.com/2022/12/08/petrol-gemilerinin-bogazlardan-gecisine-neden-izin-verilmiyor
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_7469
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_7469
https://www.reuters.com/business/energy/uk-talks-with-turkey-over-oil-tanker-delays-telegraph-newspaper-2022-12-07/
https://www.reuters.com/business/energy/uk-talks-with-turkey-over-oil-tanker-delays-telegraph-newspaper-2022-12-07/
https://www.reuters.com/business/energy/uk-talks-with-turkey-over-oil-tanker-delays-telegraph-newspaper-2022-12-07/


     Arel IR Monthly / January 2023

8

petrol tankerleri için geçerli olduğunu açıkladı. 
Ayrıca bir G7 yetkilisi, 20 gemiden 19'unun Ka-
zak ham petrolü taşıdığını ve Kazakistan'ın fiyat 
sınırının hedefi olmadığını söyledi. 9 Aralık'ta bir 
AB temsilcisi, tıkanıklığın fiyat sınırının bir sonu-
cu olduğu iddialarını yalanladı ve Türkiye uygula-
masının fiyat sınırının kabul edilmesinden 2 gün 
önce başladığını açıklığa kavuşturdu. Ayrıca, Tür-
kiye Denizcilik Genel Müdürlüğü, boğazlardaki 
sızıntı gibi herhangi bir felaketin bölgenin siyasi, 
ekonomik, sosyal ve genel refahı için büyük bir 
risk oluşturacağını söyleyerek yeni düzenlemeyi 
savundu. Sorun doğrudan fiyat sınırıyla ilgili ol-
mayıp, Türkiye'nin boğazları korumak için yap-
tığı proaktif bir hamleden kaynaklanıyor olabilir. 
Açıklayacak olursam, Avrupa Komisyonu, açıkça 
“Bir gemi kasıtlı olarak Rus petrolünü fiyat sını-
rının üzerinde taşıyorsa, AB operatörlerinin bu 
gemiyi sigortalamaları, finanse etmeleri ve hiz-
met vermeleri yasaklanacaktır ...” diyor, Türkiye 

official said that 19 out of 20 ships carry Kazakh 
crude oil which is not targeted by the price cap. 
On December 9, an EU representative refuted the 
claims that the blockage was a result of the price 
cap and clarified that the Turkish practice began 
2 days before the price cap was accepted. Moreo-
ver, the Turkish Directorate-General for Maritime 
Affairs justified the new regulation by saying any 
disaster in the straits such as spillage would pose 
a tremendous risk to the region's political, econo-
mic, social, and overall well-being. The problem 
might not be directly about the price cap but may 
stem from a proactive move made by Türkiye to 
protect the straits. To elaborate, European Com-
mission openly says that “If a … vessel intentio-
nally carries Russian oil above the price cap, EU 
operators will be prohibited from insuring, finan-
cing and servicing this vessel…” so Turkey might 
be trying to cover its bases by asking for confir-
mation letters from insurance companies in the 

https://www.reuters.com/business/energy/uk-talks-with-turkey-over-oil-tanker-delays-telegraph-newspaper-2022-12-07/
https://www.reuters.com/business/energy/g7-oil-price-cap-not-blame-turkey-tanker-queues-eu-says-2022-12-09/
https://www.reuters.com/business/energy/g7-oil-price-cap-not-blame-turkey-tanker-queues-eu-says-2022-12-09/
https://tr.euronews.com/2022/12/08/petrol-gemilerinin-bogazlardan-gecisine-neden-izin-verilmiyor
https://tr.euronews.com/2022/12/08/petrol-gemilerinin-bogazlardan-gecisine-neden-izin-verilmiyor
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_7469
https://www.reuters.com/business/energy/uk-talks-with-turkey-over-oil-tanker-delays-telegraph-newspaper-2022-12-07/
https://www.reuters.com/business/energy/g7-oil-price-cap-not-blame-turkey-tanker-queues-eu-says-2022-12-09/
https://tr.euronews.com/2022/12/08/petrol-gemilerinin-bogazlardan-gecisine-neden-izin-verilmiyor
https://tr.euronews.com/2022/12/08/petrol-gemilerinin-bogazlardan-gecisine-neden-izin-verilmiyor
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_7469
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_7469
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burada tüm olasılıkları değerlendirerek sigorta 
şirketlerinin fiyat sınırı antlaşmasını kullanarak 
zararları karşılamama ihtimaline karşı onay mek-
tupları istiyor olabilir.

Ancak 11 Aralık'ta onay mektupları gösterdikten 
sonra 4 tankerin geçişine izin verildi ve beş petrol 
tankeri onay mektubu gösteremedikleri için Ça-
nakkale Boğazı'ndan çıkana kadar tankerlere eşlik 
edildi. Son olarak, 13 Aralık'ta taraflar bir anlaş-
maya varmayı başardılar ve Norveçli gemi sigor-
tacısı Gard, gemiler yaptırımları ihlal etse bile 
sigortacıların masrafları karşılaması gerekeceği-
ni söyleyerek şüphelerimi doğruladı. Şu an için 
sorun çözülmüş ve Türkiye geri adım atmadan, 
çıkarlarını ilerletmeyi başarmış görünüyor. Gele-
cekte neler olacağını ve bu anlaşmanın sonuçları-
nın Türkiye'yi ve boğazlar üzerindeki kontrolünü 
nasıl etkileyeceğini göreceğiz.

event companies use the price cap agreement as a 
reason to not cover damages.

However, on December 11, 4 tankers were al-
lowed passage, after they were able to produce 
confirmation letters, and five oil tankers were es-
corted out through the Dardanelles as they were 
not able to produce confirmation letters. Finally, 
on December 13, the parties managed to reach 
an agreement, and the Norwegian ship insurer 
Gard confirmed my suspicions by saying insurers 
would have to cover costs even if the ship was in 
breach of sanctions. For the time being the issue 
seems settled and Türkiye didn’t step back, succe-
eding in furthering its interests. We will see what 
the future holds and how the ramifications of this 
agreement will affect Türkiye and its control over 
the straits.

https://www.reuters.com/business/energy/four-oil-tankers-pass-istanbul-strait-monday-maritime-authority-2022-12-11/
https://www.reuters.com/markets/commodities/eight-oil-tankers-wait-pass-through-istanbul-strait-agency-2022-12-13/
https://www.reuters.com/business/energy/four-oil-tankers-pass-istanbul-strait-monday-maritime-authority-2022-12-11/
https://www.reuters.com/business/energy/four-oil-tankers-pass-istanbul-strait-monday-maritime-authority-2022-12-11/
https://www.reuters.com/markets/commodities/eight-oil-tankers-wait-pass-through-istanbul-strait-agency-2022-12-13/
https://www.reuters.com/markets/commodities/eight-oil-tankers-wait-pass-through-istanbul-strait-agency-2022-12-13/
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Champion: Qatar
Şampiyon: Katar

               Hasan Teoman BİNGÖL

2 Aralık 2010 tarihinde dönemin FIFA Başka-
nı Joseph Blatter’ın, 2022 Dünya Kupası’na Ka-
tar’ın ev sahipliği yapacağını sürpriz bir şekilde 
açıklamasına kadar dünya, Orta Doğu’nun kıyı-
sındaki bu küçük devletten doğal gaz kaynakları 
dışında pek haberdar değildi. Geldiğimiz nokta-
da, 18 Aralık Pazar günü sona eren turnuvanın 
sürdüğü bir ay boyunca, ev sahibi ülke Katar’ın 
dünya gündemini nasıl meşgul ettiğini izledik ve 
yumuşak gücüne tanıklık ettik. Öyle ki turnuva-
nın görkemli açılış törenine birçok Batılı liderin 

Until the surprise announcement by FIFA Presi-
dent Joseph Blatter on December 2, 2010, that Qa-
tar will host the 2022 World Cup, the world did not 
know much about this small state on the border of 
the Middle East, other than natural gas resources. 
At the point we came, we watched how the host 
country Qatar took over the world’s agenda and 
witnessed its soft power during the tournament, 
which ended 18 December Sunday. In fact, many 
Western leaders attended the grand opening ce-
remony of the tournament, as well as Saudi Ara-
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katılmasının yanı sıra, bundan üç yıl önce Katar’ı 
ciddi ekonomik ambargolara tabi tutan Suudi 
Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman 
ile Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani’nin tö-
reni yan yana oturarak takip ettiğini gözden ka-
çırmamak gerekiyor. Bloomberg’e göre tarihin en 
pahalı dünya kupası olan turnuvanın Katar’a ma-
liyeti 300 milyar dolar. Ancak bu miktar, turnuva 
sonunda uluslararası düzende kazanılan prestij ve 
gösterilen organizasyon yetenekleriyle karşılaştı-
rıldığı zaman çok büyük olmayabilir. Bu yazıda, 
dünyanın en önemli spor organizasyonuna ev sa-
hipliği yapmanın uluslararası arenada Katar’a ka-
zandırdıklarından bahsedeceğim.

“Yumuşak Güç” kavramını ilk kez ortaya attığın-
da Amerikalı siyaset bilimci Joseph Nye, güç kav-
ramını Soğuk Savaş sonrası değişen uluslararası 
dinamikler ışığında yeniden tanımlıyordu. İkinci 
Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel düzen yıllar 
içinde uluslararası kurumların, şirketlerin, siyasi 
hareketlerin, terör örgütlerinin devlet dışı aktör-
ler olarak güç kazandığı, neoliberalizm ve küre-
selleşmenin etkisiyle devletler arasında karşılıklı 
bağımlılık temelli ilişkiler geliştiği bir yapıya dö-
nüştü. 

bia's Crown Prince Mohammed bin Salman, who 
subjected Qatar to serious economic embargoes 
three years ago, it shouldn’t be missed that he and 
the Qatar Emir Tamim bin Hamed es-Thani, sat 
side by side to watch the ceremony. According to 
Bloomberg, the most expensive World Cup tour-
nament in history cost Qatar $300 billion. Howe-
ver, this amount may not be very large when com-
pared to the prestige gained in the international 
arena and the organizational skills demonstrated 
at the end of the tournament. In this article, I will 
talk about the benefits of hosting the most impor-
tant sports organization in the world for Qatar in 
the international arena.

When he first introduced the concept of “Soft 
Power”, American political scientist Joseph Nye 
was redefining the concept of power in light of the 
changing international dynamics after the Cold 
War. The global order established after the Se-
cond World War has transformed into a structure 
in which international institutions, companies, 
political movements, and terrorist organizations 
have gained power as non-state actors, and inter-
dependence-based relations between states have 
developed under the influence of neoliberalism 

“'Yumuşak Güç' kavramını ilk kez ortaya 
attığında Amerikalı siyaset bilimci Joseph 
Nye, güç kavramını Soğuk Savaş sonrası 
değişen uluslararası dinamikler ışığında 

yeniden tanımlıyordu.”
“When he first introduced the concept of 'Soft 

Power', American political scientist Joseph 
Nye was redefining the concept of power in 

light of the changing international dynamics 
after the Cold War” 

https://www.bloomberg.com/graphics/2022-what-qatar-built-for-the-world-cup/?leadSource=uverify%20wall
https://www.jstor.org/stable/1148580#metadata_info_tab_contents
https://dergipark.org.tr/tr/pub/uidergisi/issue/39269/462438
https://dergipark.org.tr/tr/pub/uidergisi/issue/39269/462438
https://www.bloomberg.com/graphics/2022-what-qatar-built-for-the-world-cup/?leadSource=uverify%20wall
https://www.jstor.org/stable/1148580#metadata_info_tab_contents
https://dergipark.org.tr/tr/pub/uidergisi/issue/39269/462438
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Buna bağlı olarak, uluslararası düzende etki alanı-
na sahip olmak isteyen aktörlerin birbirlerine kar-
şı zorlayıcı ve yaptırımcı eğilimleri, yerini uyum 
ve entegrasyon temelli yeni bir ilişki biçimine bı-
raktı. Zaman içinde birbirleriyle iş birliği ve uyum 
temelli ilişkiler kuran devletler arasında zorlayıcı 
askeri güç kullanılma ihtimali, artık eskisinden 
daha az. “Yumuşak Güç” tanımı burada, aksi tak-
dirde yapılmayacak bir hususun yapılmasını dikte 
eden zorlama gücünün aksine, başkalarının kendi 
istediklerimizi istemesini sağlayan, büyük ölçü-
de rızaya ve cazibeye dayanan bir güç türü olarak 
kavramsal bir boşluğu dolduruyor. Devletlerin 
kurumsal yapıları, organizasyon becerileri, öne 
çıkardığı değerleri, kültürü, refah seviyesi gibi 
faktörler onların yumuşak güçlerinin seviyelerini 
belirliyor. Devletlerin yumuşak güçleri, günümü-
zün uluslararası politikasında göz ardı edilemeye-
cek önemli bir faktör. 

Yumuşak gücün öne çıkan unsurlarından biri de 
diplomasi kapasitesi. Diplomasi ise günümüzde 

and globalization.

Accordingly, the coercive and sanctioning ten-
dencies of the actors who want to have a sphere 
of influence in the international order have been 
replaced by a new form of relationship based on 
harmony and integration. The possibility of using 
coercive military force between states that have 
established cooperation and harmony-based rela-
tions with each other over time is less than it used 
to be. The concept of “soft power” here fills a con-
ceptual gap as a type of power that is largely con-
sensual and attractive, which makes others want 
what we want, as opposed to coercive power that 
dictates something that would not otherwise be 
done. Factors such as the institutional structures, 
organizational skills, values, culture, and welfa-
re level of states determine the level of their soft 
power. The soft power of states is an important 
factor that cannot be ignored in today's interna-
tional politics. 

One of the prominent elements of soft power is 

“Diplomasinin aktörleri arasında ünlüler, 
futbolcular gibi bireyler yer alırken diplomasi; 

askeri diplomasiden kültürel diplomasiye, 
enerji diplomasisinden spor diplomasisine 

onlarca sektörü kapsıyor.”
“While individuals such as celebrities and 

football players are among the actors of 
diplomacy; the concept covers dozens of 

sectors from military diplomacy to cultural 
diplomacy, from energy diplomacy to sports 

diplomacy.” 
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devlet yetkililerinin ve resmi diplomatların yürüt-
tükleri geleneksel faaliyetlerin ötesinde çok sayı-
da farklı alanda yapılıyor. Diplomasinin aktörleri 
arasında ünlüler, futbolcular gibi bireyler yer alır-
ken diplomasi; askeri diplomasiden kültürel dip-
lomasiye, enerji diplomasisinden spor diplomasi-
sine onlarca sektörü kapsıyor. Bu bağlamdaki yeni 
diplomasi alanları devletlere önemli kazanımlar 
sağlayabiliyor.

Katar’ın Dünya Kupası’na ev sahipliği yapma hi-
kayesi, bana sorulursa basitçe ülkenin ekonomik 
gücüyle veya dönemin FIFA komitesi hakkındaki 
rüşvet iddialarıyla açıklanamaz. Katar’ın bu ham-
lesi, El Cezire’nin kuruluşuyla simgeleşen ağırlık-
la doğal gaza dayanan gelir yapısını dönüştürme 
arayışıyla ve özellikle spor organizasyonlarıyla 
şekillenen spor diplomasisiyle daha iyi açıklana-
bilir. 1998 yılından beri kırka yakın uluslararası 
spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Katar, 
2006 Asya Kupası ve 2015 Erkekler Dünya Hent-
bol Şampiyonası turnuvalarıyla organizasyon be-

the diplomatic capacity of states. Diplomacy, on 
the other hand, is carried out in many different 
fields beyond the traditional activities carried out 
by state officials and official diplomats. While in-
dividuals such as celebrities and football players 
are among the actors of diplomacy; the concept 
covers dozens of sectors from military diploma-
cy to cultural diplomacy, from energy diplomacy 
to sports diplomacy. In this context, new areas of 
diplomacy can provide important gains to states.

The story of Qatar hosting the World Cup, in 
my opinion, cannot simply be explained by the 
country's economic power or by bribery allegati-
ons against the FIFA committee of the time. This 
move of Qatar can be better explained by its qu-
est to transform its income resources, which are 
mostly based on natural gas, symbolized by the 
establishment of Al Jazeera, and by sports diplo-
macy shaped especially by sports organizations. 
Hosting nearly forty international sports orga-
nizations since 1998, Qatar demonstrated its or-

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:International_sports_competitions_hosted_by_Qatar
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:International_sports_competitions_hosted_by_Qatar
https://www.ntvspor.net/futbol/dunya-kupasi-nda-perde-aciliyor-katar-ekvador-63788d2ea64145ffd00e5ad6
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cerisini gösterdi. 2010’dan beri inşa edilen sekiz 
stadyum, stadyumlara entegre metro hattı gibi 
yatırımların yanı sıra 2011’de Katar Spor Yatı-
rımcılık tarafından Fransız Paris Saint Germain 
kulübünün satın alınması, 2012’de Doha merkez-
li yayıncı kuruluş BeIn Sports’un yayın hayatına 
başlaması da Katar’ın dünya spor endüstrisinde 
kendisine edindiği konumu görünür hale getiri-
yor.

2022 Dünya Kupası’na başarılı bir organizasyonla 
ev sahipliği yapmak, Katar’ın önemli bir spor dip-
lomasisi kapasitesine sahip olma yolculuğundaki 
en önemli aşamaydı. Nitekim turnuvaya ilişkin 
tartışmaların yoğunluğunun turnuvanın başın-
dan final maçına kadar ciddi oranda azalması, 
Katar’ın organizasyon başarısının bir göstergesi.

Tartışmalarla geçen turnuvanın alışveriş mer-
kezi açılışını andıran kupa seremonisinde, takı-
mı Arjantin adına kupayı kaldıracak olan Lionel 
Messi’nin üzerine giydirilen geleneksel kıyafet, 
dünyanın en önemli spor organizasyonuna bıra-
kılan kültürel bir iz olarak değerlendirilirse; öne 
çıkarılan organizasyon becerileri ve hatırlanacak 
kültürel ögelerle beraber 2022 Dünya Kupası’nın 
Katar’a düşündüğümüzden daha çok şey kazan-
dırdığı açık. 

ganizational skills with the 2006 Asian Cup and 
2015 Men's World Handball Championship tour-
naments. In addition to investments such as eight 
stadiums built since 2010 and the metro line in-
tegrated into the stadiums, the acquisition of the 
French Paris Saint-Germain club by Qatar Sports 
Investment in 2011, and the start of broadcasting 
of BeIn Sports, a Doha-based sports broadcast 
corporation in 2012 makes its position visible in 
the world sports industry. 

Hosting the 2022 World Cup with a successful or-
ganization was the most important step in Qatar's 
journey to have an important sports diplomacy 
capacity. As a matter of fact, the decrease in the 
intensity of the discussions regarding the tourna-
ment from the beginning to the final match is an 
indicator of Qatar's organizational success. 

If the traditional dress worn by Lionel Messi, who 
will lift the trophy for his team Argentina, is con-
sidered a cultural trace left to the world's most im-
portant sports organization, in the cup ceremony 
-that resembled the opening of a shopping center- 
of the tournament; with organizational skills hi-
ghlighted and cultural elements to remember, it is 
clear that the 2022 World Cup has brought more 
to Qatar than we thought.
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Coup Attempt in Germany
Almanya’da Darbe Girişimi

                        Refia Havva BAYIR

Alman medyası 7 Aralık 2022 sabahı darbe giri-
şimine karşı gerçekleştirilen operasyon haberiyle 
çalkalandı. 25 kişinin gözaltına alındığı operas-
yonda 8 kişi tutuklanırken, İtalya’da yakalanan bir 
başka Alman vatandaşı da darbe planlamak su-
çundan tutuklandı.

21. yüzyılda Avrupa’nın merkezinde gerçekleşen 
bu olay şu ana kadar tanıklık ettiğimiz darbe ve 
darbe girişimlerinden birkaç noktayla ayrılmak-
tadır. Bu konuyu ele alırken post-modernizm, AB 
şüpheciliği ve aşırı sağcılık gibi kavramları iyi an-
lamak daha sağlıklı yorumlar yapmamızda bize 

On the morning of December 7, 2022, the Ger-
man media were shaken by the news of the ope-
ration against the coup attempt. While 25 people 
were detained in the operation, 8 people were ar-
rested, while another German citizen captured in 
Italy was arrested for planning a coup.

This event, which took place in the center of Euro-
pe in the 21st century, differs from the coup and 
coup attempts that we have witnessed so far. Whi-
le addressing this issue, a good understanding of 
concepts such as post-modernism, EU skepticism 
and extreme right-wing will help us to make he-

https://www.bbc.com/turkce/articles/cg3j4d48rj0o
https://www.bbc.com/turkce/articles/cg3j4d48rj0o
https://www.bbc.com/turkce/articles/cg3j4d48rj0o
https://www.bbc.com/turkce/articles/cg3j4d48rj0o
https://www.bbc.com/news/world-europe-63885028
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yardımcı olacaktır.

Öncelikle, darbe kavramını açıklamakla başlaya-
lım. Bir ülkede bir grup vatandaş tarafından ör-
gütlü bir biçimde silah zoruyla baskı kurularak 
veya seçim dışındaki demokratik usulleri kötüye 
kullanarak mevcut hükûmeti istifa ettirme veya 
rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi-
ne darbe denir.

Bu bilgiler ışığında Almanya’da gerçekleşen darbe 
girişimini incelediğimizde, karşımıza aşırı sağcı 
bir grup olan Reichsbürger Hareketi çıkıyor. Gru-
bun lideri olduğu düşünülen ve Prens 13. Hein-
rich olarak da bilinen Hessenli iş insanı Heinrich 
Reuss aynı zamanda eski bir Alman soylusudur.

Modern Alman devletini reddeden grup üyeleri, 
Federal Meclis’e düzenlenecek bir baskınla yöne-
timi ele geçirmeyi ve kendi kurdukları bakanlık-
larla ülkeyi yönetmeyi hedeflemekteydi.

Aralarında AfD (Almanya İçin Alternatif Partisi) 
üyeleri, eski bir milletvekili ve askerlerin de bu-

althier interpretations.

First of all, let's start by explaining the concept of 
a coup. The act of resigning the current govern-
ment or overthrowing the government in a way 
that will change the regime by using the organized 
force of arms by a group of citizens in a country or 
by abusing democratic methods other than electi-
ons is called a coup.

When we examine the coup attempt in Germany 
in the light of this information, we come across the 
Reichsbürger Movement, an extreme right-wing 
group.Hessian businessperson Heinrich Reuss, 
also known as Prince Heinrich the 13th and thou-
ght to be the leader of the group, is also a former 
German noble.

The members of the group, who rejected the mo-
dern German state, aimed to seize the administ-
ration with a raid on the Bundestag and to rule 
the country with the ministries they established. 
While 25 people, including AfD (Alternative 
Party for Germany) members, a former deputy, 

https://www.tdk.gov.tr/icerik/duyurular/halkimizin-dikkatine-2/#:~:text=Ar.%20darbe%201.%20Vuru%C5%9F%2C,de%C4%9Fi%C5%9Ftirecek%20bi%C3%A7imde%20y%C3%B6netimi%20devirme%20i%C5%9Fi.
https://www.ntv.com.tr/dunya/almanyada-darbe-operasyonu-8-kisi-tutuklandi,RNjPyBqTBEaAIEebpVQMCw
https://www.tdk.gov.tr/icerik/duyurular/halkimizin-dikkatine-2/#:~:text=Ar.%20darbe%201.%20Vuru%C5%9F%2C,de%C4%9Fi%C5%9Ftirecek%20bi%C3%A7imde%20y%C3%B6netimi%20devirme%20i%C5%9Fi.
https://www.ntv.com.tr/dunya/almanyada-darbe-operasyonu-8-kisi-tutuklandi,RNjPyBqTBEaAIEebpVQMCw
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lunduğu 25 kişi göz altına alınırken eş zamanlı 
olarak yapılan operasyonda İtalya ve Avusturya’da 
da gözaltına alınan isimler bulunmaktadır.

Kendilerini Alman İmparatorluğu vatandaşı ola-
rak gören grup, Reichsbürger ismiyle anılıyor. 
2021 istihbarat raporlarına göre yaklaşık 21 bin 
üyesi olan grup homojen bir yapıya sahip değil. 
Aşırı sağcılar, aşı karşıtları, AB şüphecileri ve Nazi 
taraftarları olmak üzere farklı ideolojileri içinde 
barındıran grup şiddet eğilimi potansiyeli de taşı-
maktadır. Yetkili makamlarca yapılan açıklamaya 
göre, bünyesinde birçok emekli asker ve istihba-
ratçı bulunduran grup Telegram adlı uygulama 
üzerinden iletişim kurmaktadır.

İzlenilen yöntemler ve kullanılan araçlarla bu dar-
be girişimi, aslında oldukça ilginç bir tablo ortaya 
koymaktadır. Modern bir demokrasi örneği olan 
Almanya’nın böyle bir durumla karşı karşıya kal-
ması endişe verici.Geçmişten günümüze “demok-
rasilerde” gerçekleşen darbe ve darbe girişimle-
rini incelediğimizde karşımıza bir takım farklı 
kavramlar çıkmaktadır; bunlardan biri de “post-
modern darbe” kavramıdır.

Postmodern darbe, ordu gibi demokratik olma-
yan bir kurumun, demokrasinin işleyişine mü-
dahalede bulunmasıdır.Almanya’nın günümüzde 
deneyimlediği darbe girişimi, darbe girişimi yap-

and soldiers, were taken into custody, there are 
also names detained in Italy and Austria in the 
operation carried out simultaneously.

The group, which sees themselves as citizens of 
the German Empire, is called Reichsbürger. Ac-
cording to 2021 intelligence reports, the group, 
which has approximately 21 thousand members, 
does not have a homogeneous structure. The 
group, which includes different ideologies such as 
extreme rightists, anti-vaccine, EU skeptics, and 
pro-Nazi, also has the potential for violence. Ac-
cording to the statement made by the authorities, 
the group, which includes many retired soldiers 
and intelligence officers, communicates through 
an application called Telegram.

With the methods followed and the tools used, 
this coup attempt actually reveals a very interes-
ting picture. It is worrying that Germany, which 
is an example of modern democracy, is faced with 
such a situation.When we examine the coup and 
coup attempts that have taken place in "democra-
cies" from the past to the present, we come across 
a number of different concepts; One of them is the 
concept of “postmodern coup”.

A postmodern coup is the intervention of an un-
democratic institution such as the army in the 
functioning of democracy. The coup attempt that 

“Postmodern darbe, ordu gibi demokratik 
olmayan bir kurumun, demokrasinin 
işleyişine müdahalede bulunmasıdır.”

“A postmodern coup is the intervention 
of an undemocratic institution such as the 

army in the functioning of democracy.” 

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/3-soruda-almanyada-darbe-operasyonu/2759669
https://www.turkiyehukuk.org/nicin-28-subat-postmodern-bir-darbe/
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/3-soruda-almanyada-darbe-operasyonu/2759669
https://www.turkiyehukuk.org/nicin-28-subat-postmodern-bir-darbe/
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maya hazırlanan grubun homojen olmamasından 
kaynaklı düzensiz bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla 
bu grubun silah zoruyla olmadığı müddetçe de-
mokrasinin işleyişine politika araçlarını kulla-
narak müdahale etmesi çok da olası değildir.Bu 
nedenle Almanya’da gerçekleşen darbe girişimini 
postmodern olarak adlandırmak sağlıklı bir yo-
rum olmayacaktır.

2021 Kasım ayından beri takip edilen örgüte ya-
pılan baskına 3 bin memur katılırken 150 farklı 
konuma eş zamanlı baskınlar yapıldı. Ancak bu 
denli büyük bir operasyona ait detayların operas-
yondan haftalar önce medyada yer alması şüphe 
uyandırmaktadır.

Sol partili milletvekilleri tarafından eleştirilen bu 
durum, operasyonun güvenliğinin riske atıldığı 
ve bazı Reichsbürger üyelerinin önceden haber 
alarak önlem alabilecekleri yönünde yorumlandı.

Sonuç olarak 21. yüzyılda ve Avrupa’nın ortasında 
gerçekleşen bu olay, içinden birçok ders ve soru 
çıkartılabilecek nitelikte. En güçlü demokrasiler 
bile hiç beklenmeyen şekillerde sınanabilmekte-
dir. Demokrasinin varlığının ve korunmasının 
öneminin bir kez daha hatırlandığı bu gibi olayla-
rın tekrar etmemesini temenni ediyoruz.

Germany has experienced today has an irregular 
structure due to the inhomogeneity of the group 
preparing to attempt the coup. Therefore, it is very 
unlikely that this group will interfere with the 
functioning of democracy by using policy tools, 
unless it is at gunpoint. Therefore, it would not be 
a healthy interpretation to call the coup attempt in 
Germany postmodern.

While 3 thousand officers participated in the raid 
on the organization, which has been followed sin-
ce November 2021, simultaneous raids were made 
on 150 different locations. However, the fact that 
the details of such a large operation appeared in 
the media weeks before the operation raises dou-
bts.

This situation, which was criticized by left-wing 
deputies, was interpreted as that the security of 
the operation was put at risk and that some Re-
ichsbürger members could take precautions by 
informing them in advance.

As a result, many lessons and questions can be 
drawn from this event that took place in the 21st 
century and in the middle of Europe. Even the 
strongest democracies can be tested in unexpe-
cted ways. We hope that such events, in which 
the importance of the existence and protection of 
democracy are remembered once again, will not 
happen again.

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/3-soruda-almanyada-darbe-operasyonu/2759669
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/3-soruda-almanyada-darbe-operasyonu/2759669
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/3-soruda-almanyada-darbe-operasyonu/2759669
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/3-soruda-almanyada-darbe-operasyonu/2759669
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Silent Traces of the History of Communication 
                            Sırrı Can YÜCEL

Semboller, çağrışıma ve imgeye dayalı anlatımda 
kullanılan görseller olarak adlandırılsa da aslında 
olduklarından çok daha fazlasıdır. İdealleri, de-
ğerleri, inançları ve bazen öğretileri temsil ettikle-
rinden dolayı güçlü anlamlar taşırlar. Günümüzde 
kullandığımız veya varlığından haberdar olduğu-
muz pek çok sembol yüzyıllardır var olmuştur. 
Zaman çarkının dönmesi ve kültürlerin değiş-
mesiyle pek çoğunun anlamları da değişmiştir. 
Yazımda tarih boyunca anlamları değişen önemli 
sembollerden dört tanesini inceleyeceğim.

Gamalı haç veya bilinen diğer bir adıyla svastika, 
anlam ve çağrışım bakımından en büyük değişik-
liğe uğramış sembollerden biridir. 2. Dünya Sava-
şı sonrası Nazi propagandasını ve faşizmi hatır-
latan gamalı haç, günümüzde nefret ve baskının 

Although symbols are called visuals used in as-
sociation and image-based expression, they are 
much more than they actually are. They carry 
powerful meanings because they represent ideals, 
values, beliefs, and sometimes teachings. Many sy-
mbols that we use or are aware of today have exis-
ted for centuries. With the turning of the wheel of 
time and the change of cultures, the meanings of 
many of them have also changed. In my article, I 
will examine four of the important symbols who-
se meanings have changed throughout history.

The swastika is one of the symbols that has under-
gone the greatest change in meaning and connota-
tion. Reminiscent of post-World War II Nazi pro-
paganda and fascism, the swastika is seen as one 
of the strongest symbols of hatred and oppression 

İletişimin Tarihinin Sessiz İzleri
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today. Adopted by Adolf Hitler in the 1920s-30s, 
the swastika became a symbol of fear and destruc-
tion after the Holocaust. The swastika symbol has 
a prehistoric origin predating all these events and 
has a positive meaning at its core. In Sanskrit, the 
term swastika means prosperity and it is possible 
to observe it as a sacred symbol in Eastern religi-
ons such as Buddhism, Hinduism, and Jainism. It 
was thought to ward off evil in the past and was 
even used as a fertility symbol by the ancient Gre-
eks, Romans, Celts, and Anglo-Saxons.

Although its origin is not as old as the swasti-
ka, the peace symbol has also undergone radical 
changes in meaning. The symbol of peace, con-
sisting of three lines and a circle, symbolizes free-
dom and justice, as well as peace in general today. 
The symbol, which has been associated with wo-
men's rights and the environment over time, ac-
tually emerged to represent nuclear disarmament. 
In the semaphore alphabet, a visual communica-
tion used by sailors with flags or lights from afar, 
the peace symbol is a representation of the letters 
N and D, meaning nuclear and disarmament, res-

en güçlü sembollerinden biri olarak görülmek-
tedir. 1920-30’lu yıllarda Adolf Hitler tarafından 
benimsenen gamalı haç, Holokost sonrasında 
korku ve imhanın sembolü haline gelmiştir. Ga-
malı haç sembolünün tüm bu olayların öncesine 
dayanan tarih öncesi bir kökeni vardır ve özünde 
olumlu bir anlama sahiptir. Sanskritçe'de, gamalı 
haç terimi refah anlamına gelir ve onu Budizm, 
Hinduizm ve Jainizm gibi Doğu dinlerinde kut-
sal bir sembol olarak gözlemlemek mümkündür. 
Geçmişte kötülükleri savuşturduğu düşünülmüş-
tür ve hatta eski Yunanlılar, Romalılar, Keltler ve 
Anglo-Saksonlar tarafından da bereket sembolü 
olarak kullanılmıştır.

Kökeni gamalı haç kadar eskiye dayanmasa da ba-
rış sembolü de anlam olarak köklü değişiklikler 
geçirmiştir. Üç çizgi ve bir daireden oluşan barış 
sembolü, günümüzde özgürlük ve adalet ile bir-
likte genel olarak barışı simgeler. Zamanla kadın 
hakları ve çevre ile de ilişkilendirilen sembol, as-
lında nükleer silahsızlanmayı temsilen ortaya çık-
mıştır. Denizciler tarafından uzaktan bayraklar 
veya ışıklarla kullanılan görsel bir iletişim olan 

https://www.britannica.com/topic/swastika
https://edition.cnn.com/style/article/style-origins-peace-symbol/index.html
https://www.britannica.com/topic/swastika
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semafor alfabesinde barış sembolü, sırasıyla nük-
leer ve silahsızlanma (nuclear and disarmament) 
anlamına gelen N ve D harflerinin bir temsilidir.

Kuru kafa ve kemikler sembolü sıklıkla tehlikeyle 
eşleştirilen bir uyarı sembolüdür. Zehirli kimya-
sal şişelerinde sıkça görebileceğimiz bu sembolün 

pectively.

The skull and bones symbol is a warning symbol 
that is often paired with danger. The history of this 
symbol, which we can often see on toxic chemical 
bottles, dates back to the Middle Ages. The sym-
bol, thought to have been used for the first time 

tarihçesi Orta Çağ zamanlarına dayanır. İlk defa 
Tapınak Şövalyeleri tarafından diri diri yakılan 
efendilerini onurlandırmak için kullanıldığı dü-
şünülen sembol, 14. yüzyıla gelindiğinde, İspan-
yol mezarlıklarının girişlerinde insanlara hayatın 
kırılganlığını hatırlatmak için kullanılmıştır. Yüz-
yıllar boyunca bir terör sembolü olarak kullanı-
lan Jolly Roger bayrağı nedeniyle sembol, kor-
sanlarla ilişkilendirilmiştir. Fedakarlığı temsilen 
askeri üniformalarda da kullanılmış olan sembol, 
1700'lerin ortalarında, ölüm ya da zafer sloganını 
temsil edecek kadar bilinir hale gelmiştir.

Genellikle, etrafına iki yılanın dolandığı kanatlı 
bir asa olarak tasvir edilen kadüse sembolü, tıp 
ve sağlık kuruluşları tarafından sıklıkla kullanıl-
masından dolayı artık şifa ve iyileşmenin sembo-
lü olarak kabul edilmektedir. Aslında Yunan mi-

by the Knights Templar to honor their lord who 
was burned alive, was used in the 14th century 
at the entrances of Spanish cemeteries to remind 
people of the fragility of life. The symbol has been 
associated with pirates because of the Jolly Roger 
flag, which has been used as a symbol of terror 
for centuries. The symbol, which was also used on 
military uniforms to represent sacrifice, became 
well known in the mid-1700s to represent the slo-
gan of death or victory.

The caduceus symbol, which is generally depicted 
as a winged staff with two snakes wrapped around 
it, is now accepted as a symbol of cure and healing 
because it is frequently used by medical and he-
alth institutions. In fact, in Greek mythology, the 
caduceus is the symbol of Hermes, the patron god 
of merchants, travelers, and thieves, who has no-

https://edition.cnn.com/style/article/style-origins-peace-symbol/index.html
https://nyamcenterforhistory.org/2016/09/19/pirates-poison-and-professors-a-look-at-the-skull-and-crossbones-symbol/#:~:text=The%20skull%20and%20crossbones%20came,these%20labels%20around%20the%201850s.
https://nyamcenterforhistory.org/2016/09/19/pirates-poison-and-professors-a-look-at-the-skull-and-crossbones-symbol/#:~:text=The%20skull%20and%20crossbones%20came,these%20labels%20around%20the%201850s.
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tolojisinde kadüse, tıpla hiçbir ilgisi olmayan ve 
tüccarların, gezginlerin ve hırsızların koruyucu 
tanrısı Hermes'in simgesidir. Görünüşe bakılır-
sa Hermes’in asası, Yunan şifa ve tıp tanrısı olan 
Asklepios'un kanatsız ve sadece tek bir sarmal yı-
lana sahip olan asasıyla karıştırılmıştır.

thing to do with medicine. It seems that the staff 
of Hermes was mistaken for the rod of Asclepi-
us, the Greek god of healing and medicine, which 
was wingless and had only a single coiled serpent.

Görüldüğü üzere bazıları yakın, bazıları da uzak 
geçmişte ortaya çıkmış olan bu semboller anlam-
sal değişikliklere uğramaktan kaçamamışlardır. 
Günümüzde yaygın olarak kullandığımız diğer 
sembollerin de yıllar sonra tamamen başka an-
lamlara hizmet etmeyeceklerini iddia etmek zor-
dur. Çağlar, kültürler ve toplumlar değiştikçe in-
sanların değer, inanç ve ideallerini yansıtmak için 
kullandıkları semboller de değişime uğramaya 
devam edecektir.

As can be seen, these symbols, some of which 
emerged in the recent and some in the distant 
past, could not escape from undergoing seman-
tic changes. It is difficult to argue that other sym-
bols that we use widely today will not serve other 
meanings after many years. As ages, cultures, and 
societies change, the symbols that people use to 
reflect their values, beliefs, and ideals will conti-
nue to change.

https://www.artandobject.com/news/caduceus-isnt-medical-symbol-you-think-it
https://www.artandobject.com/news/caduceus-isnt-medical-symbol-you-think-it
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Inter-Olympian Relations
  Talha ÇAĞMAN- Sırrı Can YÜCEL

Arel IR Monthly serüvenimiz boyunca uluslara-
rası ilişkilerin doğası üzerine kafa yorduk. İnsan-
ların sosyal yaratıklar olması köklü ve tartışmalı 
bir fikirdir. Bu yüzden sevgili dostum Can ve ben 
bir adım daha ileri giderek Antik Yunan dünyası-
na atılıp Olimpos tanrılarının ilişkilerini incele-
mek ve bu büyük figürlerin diplomasi sanatında 
biz ölümlülere kıyasla ne durumda olduklarını 
görmek istedik.

Olimposlulardan bahsederken, panteonun lideri 
kudretli Zeus'tan başlamak gerekir. Olimposlula-
rın en yaşlısı ve en güçlüsü olan Zeus, panteonun 
ataerkil lideridir ve şüphesiz bir hegemondur. 
Uluslararası ilişkilerimizin neo-realist bakış açısı-
nın aksine Olimposlular arasında Zeus'un başını 
çektiği merkezi bir otorite vardır, ancak onların 
ilişki ağları da bizimkinden daha az kaotik değil-
dir.

Elbette, Zeus her şeye kadirdir ve Zeus’tan kor-
kulur ama o bile diğer Olimposluların isteklerine 
kulak vermek ve onların çatışan çıkarlarını yönet-
mek zorundadır. Örneğin İlyada'da Homeros'un 
anlattığı gibi Zeus, oğlu Aşil'i küçük düşüren Ac-
hean'ları utandırmak için tanrıça Thetis'in isteği 
üzerine Truva savaşını başlatmak zorunda kalır. 
Zamanla her Olimposlunun gözde şehri çatış-
maya katılır ve tanrılar çıkarlarını korumak için 
savaşta onların adına dua eden ve onlara kurban 
veren insanların tarafını tutmak zorunda kalır.

Throughout our Arel IR Monthly history, we have 
pondered the nature of international relations. 
Humans being social creatures is a well-establis-
hed and argued idea. So, my dear friend Can and 
I wanted to go a step further and venture into the 
world of Ancient Greece to examine the relations 
of the Olympian gods and see how these great fi-
gures fared in the art of diplomacy compared to 
us mere mortals.

When talking about the Olympians one must 
start with the leader of the pantheon the migh-
ty Zeus. Being the eldest and the most powerful 
of the Olympians Zeus is the patriarchal leader 
of the pantheon and no doubt a hegemon. Unlike 
the neo-realist point of view of our international 
relations, there is a central authority among the 
Olympians spearheaded by Zeus, however, their 
web of relations is no less chaotic than ours.

Sure, Zeus is all-powerful and feared but even he 
has to heed the wishes of other Olympians and 
manage their conflicting interests. For example, 
as told by Homeros in the Illiad, Zeus is forced to 
start the Trojan war at the request of the goddess 
Thetis to bring shame to the Acheans who disg-
raced her son Achilles. In time, every Olympian’s 
favourite city joins the conflict and gods have to 
take sides in the war to protect their interests, the 
people who pray to their name and offer sacrifices 
to them.

Olimposlulararası İlişkiler
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At first, Zeus tries to contain the power level of 
the conflict to a minimum by forbidding Olympi-
ans to influence the war, however, they go behind 
his back and send aid to the humans they favor. 
This angers the god of thunder and he asserts his 
dominance and assumes total control over violen-
ce by personally fighting in the conflict and giving 
an ultimatum to the Olympians: don’t interfere 
with the war if you want to live. Thus, Zeus can be 
described as a hegemon who is somewhat relaxed 
and forgiving but knows when to draw a red line 
and get what he wants.

Undoubtedly, one of the most interesting and at 
the same time the most powerful figures among 
the Olympian gods is Hades, the god of the un-
derworld and death. Contrary to the fact that he 
is often portrayed as an evil and feared god in 
modern works, when we look at the mythological 
sources, it is seen that Hades does not have a bad 
character in any way. Hades, a cold and harsh ru-

İlk başta Zeus, Olimposluların savaşı etkileme-
sini yasaklayarak çatışmanın gücünü minimuma 
indirmeye çalışır, ancak onlar onun arkasından iş 
çevirirler ve yine de kayırdıkları insanlara yardım 
gönderirler. Bu, gök gürültüsü tanrısını kızdırır 
ve o, çatışmada kişisel olarak savaşarak ve Olim-
poslulara yaşamak istiyorlarsa savaşa müdahale 
etmemeleri gerektiğiyle ilgili bir ültimatom vere-
rek hakimiyetini ortaya koyar ve şiddet üzerinde 
tam kontrol üstlenir. Bu nedenle Zeus, biraz rahat 
ve bağışlayıcı ama ne zaman kırmızı çizgi çeke-
ceğini bilen ve istediğini elde eden bir hegemon 
olarak tanımlanabilir.

Olimpos tanrıları arasında şüphesiz en ilginç ve 
aynı zamanda en güçlü figürlerden biri de yeral-
tı ve ölümün tanrısı Hades’tir. Modern eserlerde 
çoğunlukla kötü olan ve korkulan bir tanrı olarak 
yansıtılmasının aksine mitolojik kaynaklara bakıl-
dığında Hades’in hiçbir şekilde kötü bir karaktere 

https://www.worldhistory.org/zeus/
https://www.worldhistory.org/zeus/
https://www.worldhistory.org/zeus/
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sahip olmadığı görülmektedir. Soğuk ve sert bir 
yönetici olan Hades tüm tebaasını yasalarına kar-
şı eşit derecede sorumlu tutmuş ve hiçbir şekilde 
yasaların dışına çıkmamıştır. Kimilerine göre asla 
rüşvet kabul etmemek ve kurban ve adaklara kar-
şılık vermemek Hades’in kötü özellikleri arasında 
sayılsa da unutmamalıyız ki Hades’in yöneticili-
ğini yaptığı yeraltı alemi diğer alemlere göre çok 
daha zorludur ve hata yapıldığı takdirde geri dö-
nüş olmayacak bir yapıdadır. Son yolculuklarına 
çıkan ruhların yargılandığı ve cezalandırıldığı bir 
ortamda rüşvetlerin kabul edilmesi ve dolayısıyla 
eşitliğin bozulması felaketlere yol açacaktır.

Bu yüzden Hades’i Zeus’tan çok daha rasyonel 
bir aktör olarak ele almak mümkündür. Yasaların 
mutlak üstünlüğünü savunmuş ve işine duygula-
rını ve kendi çıkarlarını katmayan adil bir yöne-
ticidir. Özel hayatı ve maceraları açısından diğer 
tanrılara göre biraz daha pasif olduğu gözlemlen-
se de tamamen göreviyle var olan rasyonel ve gü-

ler, held all his subjects equally accountable to his 
laws and never went beyond the law. According to 
some, never accepting bribes and not responding 
to sacrifices are among the bad features of Hades, 
but we should not forget that the underworld that 
Hades ruled is much more difficult than the ot-
her realms, and if mistakes are made, there is no 
return. In an environment where souls on their 
last journeys are judged and punished, accepting 
bribes and thus disrupting equality will lead to di-
sasters.

Therefore, it is possible to consider Hades as a 
much more rational actor than Zeus. He is a just 
ruler who has advocated the absolute supremacy 
of the law and does not involve his feelings and his 
own interests in his work. Although it is observed 
that he is a bit more passive than other gods in 
terms of his private life and adventures, he is a ra-
tional and reliable actor who exists entirely on his 
duty.

https://www.britannica.com/topic/Hades-Greek-mythology
https://www.britannica.com/topic/Hades-Greek-mythology
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venilir bir aktördür.

Denizlerin tanrısı Poseidon, diğer iki kardeşi 
Zeus ve Hades’ten çok daha farklı bir karakterde 
karşımıza çıkmaktadır. Mitolojide çabuk öfke-
lenen, ani duygu değişimleri yaşayan ve intikam 
almaya eğilimli bir tanrı olarak resmedilmiştir. 
Denizlerin tanrısı olduğundan dolayı karakteri-
nin de kimi zaman durgun, kimi zaman dalgalı 
ve fırtınalı olan denizleri yansıtması normaldir. 
Tıpkı abisi Zeus gibi kadınlar üzerinde güç kul-
lanmaktan ve sert maskülenitesini sergilemekten 
hoşlanan Poseidon, özellikle dünyevi krallıklar 
söz konusu olduğunda oldukça açgözlü bir tan-
rıdır. Hatta bir keresinde şehre ondan çok daha 
fazla fayda sağlayacağını iddia ederek Atina'yı 
Athena'dan almak bile istemiştir. Zeus’un kibirli 
yönetimine başkaldırıp isyan etmiş ve bunun üze-
rine cezalandırılmıştır.

Görüldüğü üzere Poseidon kardeşler arasında ras-
yonaliteden en uzak yöneticidir. Narsist ve bencil 
doğası, bir yöneticiye yakışmayacak değişken ta-
vırları ve öfkesi göz önünde bulundurulduğun-
da Poseidon’u tutarsız bir aktör olarak ele almak 
doğru olacaktır. 

Görüyoruz ki en güçlü kardeşin Zeus olmasına 
karşın Olimpos tanrılarının yöneticileri arasın-
da en sert ve rasyonel yönetici yeraltı tanrısı Ha-
des’tir. Zevkine düşkün ve biraz daha rahat olan 
Zeus kimi zaman bir yöneticiye yakışmayan dav-
ranışlarda bulunsa da yine de Zeus’un güvenilir 
bir aktör olduğunu söylemek mümkündür. Posei-
don ise kardeşler arasındaki en güvenilmez aktör-
dür. Her ne kadar tanrılar arasındaki ilişkilerden 
bahsetsek de görüyoruz ki Olimposlular arasında 
insanların ilişkilerinin ötesinde bir yapı sergilen-
memektedir. Olimposlulararası İlişkileri yasalar 
gibi bağlayıcı ve öfke, ihanet ve güç arayışı gibi 
yönlendirici faktörlerin etkisi altında gerçekleşen 
bir politik maceralar silsilesi olarak adlandırmak 
yanlış olmayacaktır.

Poseidon, the god of the seas, appears in a very dif-
ferent character than his other two brothers, Zeus 
and Hades. In mythology, he was portrayed as a 
god who was quick to anger, had sudden mood 
swings and was prone to take revenge. Since he is 
the god of the seas, it is normal for his character to 
reflect the sometimes still, sometimes choppy and 
stormy seas. Like his older brother Zeus, Posei-
don likes to exert power over women and display 
his harsh masculinity, and is a very greedy god, 
especially when it comes to earthly kingdoms. He 
even once wanted to take Athens from Athena, 
claiming that he would benefit the city far more 
than she did. He rebelled against the arrogant rule 
of Zeus and was punished thereupon.

As can be seen, Poseidon is the farthest ruler from 
rationality among the brothers. Considering his 
narcissistic and selfish nature, volatile attitude 
and anger that would not suit a ruler, it would be 
correct to consider Poseidon as an inconsistent 
actor.

We see that although the strongest brother is 
Zeus, the harshest and most rational ruler among 
the rulers of the Olympian gods is Hades, the god 
of the underworld. It is possible to say that Zeus, 
who is self-indulgent and a little more relaxed, is 
still a reliable actor, although he sometimes beha-
ves unbecoming of a ruler. Poseidon is the most 
unreliable actor among the brothers. Although we 
talk about the relations between the gods, we see 
that there is no structure beyond the relations of 
humans among the Olympians. It would not be 
wrong to call Inter-Olympian Relations a series of 
political adventures that are legally binding and 
under the influence of guiding factors such as an-
ger, betrayal, and power-seeking.

https://www.greekmythology.com/Olympians/Poseidon/poseidon.html
https://www.greekmythology.com/Olympians/Poseidon/poseidon.html
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2022 Global Review: As Levels of Analysis 
Intertwine

2022 Küresel Gündem
 Değerlendirmesi: 

Analiz Seviyeleri İç İçe Geçerken

          Doğuş SÖNMEZ

IR+

  Galatasaray Üniversitesi

COVID-19 pandemisinin etkilerini her anlamda 
iliklerimize kadar hissettiğimiz bir yıl sonrasında, 
küresel etkileri olan bu sağlık krizinin yatışma-
sını beklediğimiz bir 2022 yılına girmiştik. Belki 
bu krizin etkileri bir nebze de olsa yatışmaya baş-
larken farklı krizler baş gösterdi. Bu krizlerin ilki, 
günümüzde de hala devam eden ve etkilerinin 
uzunca bir süre devam edeceğini düşündüğüm 
Rusya-Ukrayna Savaşı’dır. Savaş ihtimallerinin 
azaldığını düşündüğümüz bu ‘liberal’ düzende 
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik ‘savunmacı’ refleksi 
uluslararası toplumu yeniden bir krize sürükledi. 
Krizi başından sonuna ele almak bu yazının ko-
nusu olmadığı gibi, krize değinmeden geçmek de 
2022 yılı küresel siyaset değerlendirmesini eksik 
bırakacaktır. Yaşanan krizlerin tek bir analiz sevi-
yesi kullanılarak veya tek boyutlu olarak açıklan-
ması imkânsız hale geldiğinden bu yazıda yapılan 
değerlendirme, farklı analiz seviyelerini iç içe ge-
çirecektir.

İlk olarak ulusal düzeyde yaşanan olaylardan bah-

After a year in which we felt the effects of the 
COVID-19 pandemic on our bones in every sense, 
we entered 2022 expecting this health crisis with 
global effects to subside. Perhaps as the impact of 
this crisis began to reduce to some extent, different 
problems emerged. The first of these crises is the 
Russia-Ukraine War, which is still ongoing today 
and whose effects will continue for a long time. 
Russia's 'defensive' reflex towards Ukraine in this 
'liberal' order, in which we thought the possibility 
of war had diminished, dragged the international 
community into a crisis again. It is not within the 
scope of this article to cover the crisis from begin-
ning to end, nor would it be complete to leave it 
unmentioned in the assessment of global politics 
in 2022. Since it has become impossible to explain 
the crises using a single level of analysis or in a 
one-dimensional manner, the review in this paper 
will intertwine different levels of analysis.

First, the events at the national level will be men-
tioned. The scope of the analysis will be expand-
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sedilecek, sonrasında bölgesel ve küresel olarak 
analiz kapsamı genişletilirken olayların uluslara-
rası toplum üzerindeki etkilerine değinilecektir. 
Yoğun, krizli bir gündeme sahip 2022 yılında ya-
şanmış olan her gelişmeden bahsedilemeyeceği 
gibi gelişmelerin önemli görülen kısımları vurgu-
lanacaktır. 

Ulusal düzeyde yaşanan bir kriz örneği olarak; Ka-
zakistan’da LNG fiyatlarının artışı sebebiyle başla-
yan ve artçıları bir süre daha hissedilen protesto-
larla 2022 yılı başladı. Bu protestolar sonucunda 
Kazakistan’da hükümet değişti. Cumhurbaşkanı 
Tokayev tarafından olaylar ‘Kanlı Ocak Olayları’ 
olarak isimlendirildi ve 10 Ocak günü, protesto-
larda hayatını kaybedenler için bir günlük yas ilan 
edildi. İnsanların hayatlarını kaybetmesiyle baş-
layan yılın devamı, başlangıcından belliydi. Ni-
tekim Japonya eski Başbakanı Shinzo Abe’ye bir 
suikast düzenlendi ve bu suikast sonucunda Abe 
hayatını kaybetti. Çin-Tayvan arasındaki gerilim 
devam etti ve Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyare-
tiyle bu gerilim daha da arttı. Bütün stratejisini, 
güvenliğini maksimize etme ve savunmacı olarak 
kurgulayan Çin’in Tayvan’a yönelik fiziksel bir 
tehdidinin olmadığı değerlendirildi. Rusya örneği 
üzerinden Çin’in Tayvan’a müdahale edeceği spe-
külasyonları asılsız olarak görüldü.

Asya’da bir taraf ekonomik kriz ve yönetim kriz-
leriyle boğuşurken diğer taraf ise gücünü sağ-
lamlaştırma konusunda önemli yol aldı. Sri Lan-
ka’daki ekonomik kriz protestoları sonucunda 
Cumhurbaşkanı görevden çekildi. Hindistan’ın 
ikinci kadın başkanı seçildi. Pakistan Cumhur-
başkanı Imran Khan görevden istifa etti. Çin’de 
ise Xi Jinping, gücünü sağlamlaştırdı. 

Brezilya’da üç yıllık Bolsonaro iktidarı son buldu 
ve yedi yıl sonra bir sol parti iktidara geldi. Daha 
öncesinde Brezilya’da Başkanlık yapmış olan Lula 
da Silva yeniden seçildi. Latin Amerika’da sol ik-
tidar başa geçerken, Avrupa’da sağın yükselişi de-
vam etti. İtalya’da Giorgia Meloni’nin Brothers of 

ed regionally and globally, and the effects of the 
events on international society will be addressed. 
It will not be possible to mention every develop-
ment in 2022, a year with a busy, crisis-ridden 
agenda, but the critical parts of the developments 
will be emphasized.

As an example of a national crisis, 2022 started 
with protests in Kazakhstan over the increase in 
LNG prices, the aftershocks of which were felt 
for a while. As a result of these protests, the gov-
ernment changed in Kazakhstan. President Toka-
yev called the events the 'Bloody January Events'; 
on January 10, a day of mourning was declared 
for those who lost their lives in the protests. The 
continuation of the year that started with people 
losing their lives was clear from the beginning. In 
fact, former Japanese Prime Minister Shinzo Abe 
was assassinated and lost his life due to this as-
sassination. Tensions between China and Taiwan 
continued and were further heightened by Nancy 
Pelosi's visit to Taiwan. It was assessed that China, 
whose entire strategy is based on maximizing its 
security and defensive, does not pose a physical 
threat to Taiwan. Speculations that China would 
intervene in Taiwan through the example of Rus-
sia were seen as unfounded.

While one side in Asia is struggling with eco-
nomic and governance crises, the other has made 
significant progress in consolidating its power. 
In Sri Lanka, protests against the economic crisis 
led the President to resign. India's second woman 
president was elected. Pakistan's President Imran 
Khan resigned from office. In China, Xi Jinping 
consolidated his power.

In Brazil, the three-year rule of Bolsonaro came 
to an end, and a left-wing party came to power 
after seven years. Lula da Silva, who had previ-
ously served as President of Brazil, was re-elect-
ed. While the left took power in Latin America, 
the rise of the right continued in Europe. In Ita-
ly, a center-right coalition led by Giorgia Melo-

https://thediplomat.com/2023/01/kazakhstans-bloody-january-day-6-almaty/
https://carnegieendowment.org/2022/08/17/how-pelosi-s-taiwan-visit-has-set-new-status-quo-for-u.s-china-tensions-pub-87696
https://carnegieendowment.org/2022/08/17/how-pelosi-s-taiwan-visit-has-set-new-status-quo-for-u.s-china-tensions-pub-87696
https://www.youtube.com/watch?v=zQQPSZ2m3qE
https://thediplomat.com/2023/01/kazakhstans-bloody-january-day-6-almaty/
https://carnegieendowment.org/2022/08/17/how-pelosi-s-taiwan-visit-has-set-new-status-quo-for-u.s-china-tensions-pub-87696
https://carnegieendowment.org/2022/08/17/how-pelosi-s-taiwan-visit-has-set-new-status-quo-for-u.s-china-tensions-pub-87696
https://www.youtube.com/watch?v=zQQPSZ2m3qE
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Italy Partisi’nin (Fratelli d’Italia) başı çektiği mer-
kez sağ koalisyon İtalya Parlamento’sundaki mut-
lak çoğunluğu sağlayarak iktidar oldu. Burkina 
Faso’da ise Ocak ve Eylül aylarında olmak üzere 
iki adet darbe yaşandı.

2022 yılı, Birleşik Krallık için oldukça istikrarsız 
ve üzücü bir yıl oldu. Boris Johnson’ın istifa et-
mesiyle başlayan süreç, sonrasında Liz Truss’ın 
iktidarıyla devam etti. Liz Truss’ın 44 günlük ik-
tidarı kendisine ‘İngiltere tarihinin en kısa süre 
görevde kalan Başbakanı’ ünvanını kazandırdı. 
Liz Truss’ın bu 44 günlük kısa iktidarında, Kra-
liçe II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Liz 
Truss’ın istifası sonrasında ise iktidara Rishi Su-
nak geldi.

İran’da Mahsa Amini’nin başörtüsünü ‘nizami’ 
takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından 
gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi 
Eylül ayında protestoların fitilini ateşleyen bir et-

ni's Brothers of Italy (Fratelli d’Italia) party won 
an absolute majority in the Italian Parliament. In 
Burkina Faso, there were two coups in January 
and September.

2022 has been a volatile and sad year for the Unit-
ed Kingdom. The process that started with Boris 
Johnson's resignation continued with Liz Truss' 
government. Liz Truss's 44-day rule earned her 
the title of 'the shortest-serving Prime Minister 
in UK history'. During Liz Truss's short 44-day 
reign, Queen Elizabeth II died at 96. After the res-
ignation of Liz Truss, Rishi Sunak came to power.

In Iran, the death of Mahsa Amini after the mo-
rality police detained her for not wearing her hi-
jab ‘properly’ sparked protests in September. As 
a symbol of freedom, Amini's death mobilized 
women and youth in Iran to protect their exist-
ing rights and demand the rights that were denied 
to them, leading to protests. During the demon-

https://www.statista.com/statistics/1335834/italy-election-results/
https://www.statista.com/statistics/1335834/italy-election-results/
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ingiltere-tarihinin-en-kisa-sure-gorevde-kalan-basbakani-liz-truss-oldu/2716772
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ingiltere-tarihinin-en-kisa-sure-gorevde-kalan-basbakani-liz-truss-oldu/2716772
https://www.statista.com/statistics/1335834/italy-election-results/
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ingiltere-tarihinin-en-kisa-sure-gorevde-kalan-basbakani-liz-truss-oldu/2716772
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ingiltere-tarihinin-en-kisa-sure-gorevde-kalan-basbakani-liz-truss-oldu/2716772
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ken oldu. Amini’nin bir özgürlük sembolü olarak 
özellikle İran’daki kadınları ve gençleri, var olan 
haklarını korumaları ve onlara sağlanmayan hak-
larını talep etmeleri bağlamında harekete geçir-
mesi, protestolara yol açtı. Hala etkisini sürdüren 
protestolar boyunca birçok gösterici yaralandı ve 
hayatını kaybetti. Birçoğu para ve hapis cezası 
aldı. Majidreza Rhanavard’ın halka açık bir şekil-
de infaz edilmesi dahil olmak üzere İran’da pro-
testocular idam edildi.

Bütün bu gelişmeler doğrultusunda Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) Ekim ayında bir Ulu-
sal Güvenlik Strateji belgesi yayımladı. Bu belge-
ye göre, Soğuk Savaş sonrası dönem kapandı ve 
yerini yeni bir döneme bıraktı. Çok kutuplu bir 
dünya düzeni öngören belge, büyük güçler arasın-
da dünyayı şekillendirecek bir rekabet olacağını 
vurguladı. Bir yandan pandemi, iklim değişikliği, 
terörizm, enerji kıtlığı gibi küresel tehditlere dik-
kat çekerken, diğer taraftan otoriter devletler ola-
rak revizyonist Rusya ve Çin asıl tehditler olarak 
değerlendirildi. Çin’i en büyük jeopolitik tehdit 
olarak gören doküman, Çin’e karşı bütün dünya 
halklarını koruyacağını söyleyen müdahaleci bir 
söylemle kaleme alındı.

Şubat ayının sonlarında önce Donetsk ve Lugansk’ı 
(Donbass) tanıyan Rusya, sonrasında Ukrayna’ya 
karşı askeri bir operasyon başlattı. Bu operasyo-
nun uluslararası sistemdeki yansımaları çok bo-
yutlu oldu. Bir taraftan Avrupa Birliği (AB) uzun 
bir süre sonra birlikte hareket ederek Ukrayna’ya 
askeri ve finansal destek sağladı, diğer taraftan ise 
Rusya’ya yaptırımlar uyguladı. 2022 yılı içerisin-
de Ukrayna, Moldova ve Bosna-Hersek’e adaylık 
statüsü tanıyan AB, Mart ayında yayımladığı stra-
tejik pusula ile savunma ve güvenlik alanlarında 
operasyonel bir güçlenme rehberi belirledi.

‘Artan’ Rusya tehdidi ve Rusya’nın ‘saldırgan’ ta-
vırları, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya doğru 
bir yönelim göstermesine sebep oldu. Haziran 
sonunda düzenlenen Madrid Zirvesi’nin sonucu 

strations, which are still ongoing, many demon-
strators were injured and killed. Many have been 
fined and imprisoned. Protesters have been exe-
cuted in Iran, including the public execution of 
Majidreza Rhanavard.

In line with these developments, the United States 
of America (USA) published a National Security 
Strategy document in October. According to this 
document, the post-Cold War era is over, and a 
new era has taken its place. Foreseeing a multi-
polar world order, the document emphasized that 
there would be competition between the great 
powers that would shape the world. On the one 
hand, it drew attention to global threats such as a 
pandemic, climate change, terrorism, and energy 
shortages. On the other hand, revisionist Russia 
and China were considered the main threats as 
authoritarian states. The document, which sees 
China as the most significant geopolitical threat, 
was written with an interventionist discourse 
claiming it would protect all the world's peoples 
against China.

In late February, Russia first recognized Donetsk 
and Lugansk (Donbass) and then launched a mil-
itary operation against Ukraine. The repercus-
sions of this operation on the international sys-
tem were multi-dimensional. On the one hand, 
the European Union (EU) acted together after a 
long time. It provided military and financial sup-
port to Ukraine; on the other hand, it imposed 
sanctions on Russia. In 2022, the EU granted 
candidacy status to Ukraine, Moldova, and Bos-
nia-Herzegovina. In March, the EU published a 
strategic compass, setting out a guide for opera-
tional strengthening in defense and security.

The 'growing' Russian threat and Russia's 'aggres-
sive' behavior have led Sweden and Finland to 
move towards NATO. The Madrid Summit at the 
end of June resulted in a change in the strategic 
concept that had been in place since 2010. NATO 
published a strategic concept that identified Rus-

https://www.bbc.com/turkce/articles/cnkqdwe91w3o
https://www.bbc.com/turkce/articles/cnkqdwe91w3o
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf
https://www.eeas.europa.eu/eeas/strategic-compass-security-and-defence-1_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/strategic-compass-security-and-defence-1_en
https://www.bbc.com/turkce/articles/cnkqdwe91w3o
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf
https://www.eeas.europa.eu/eeas/strategic-compass-security-and-defence-1_en
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf
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olarak, 2010’dan beri geçerli olan stratejik kon-
septte değişikliğe gidildi. NATO tarafından; Rus-
ya’nın ‘barış ve istikrara yönelik en önemli ve en 
doğrudan tehdit’ olarak belirlendiği, Çin’in ‘hibrit 
ve siber operasyonları bağlamında’ potansiyel bir 
tehdit olarak kabul edildiği, dünyanın kalanının 
genel anlamda istikrarsız olduğunun vurgulandı-
ğı, insani güvenlik, çevre ve enerji güvenliğinin 
altının çizildiği bir stratejik konsept yayımlandı.

sia as 'the most important and most direct threat 
to peace and stability', recognized China as a po-
tential threat 'in the context of its hybrid and cy-
ber operations', emphasized the general instabili-
ty of the rest of the world, and underlined human, 
environmental and energy security.

The Russia-Ukraine War had many global im-
pacts beyond the 'action-reaction dichotomy' be-

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Rusya ve Batı arasın-
daki ‘aksiyon-reaksiyon ikiliği’ dışında birçok kü-
resel etkisi oldu. Bu etkilerden ilki savaşın başlan-
gıcından itibaren Avrupa için bir tehdit olacağını 
bildiğimiz enerji krizi oldu. Karşılıklı misilleme 
dalgaları Rusya’nın daha az enerji satmasına, Av-
rupa’daki vatandaşların ise soğuktan donmasına 
sebep oldu. Avrupa’nın enerji güvenliği kısa vade-
de havanın soğuma derecesi gibi bir pamuk ipliği-
ne bağlandı. Aynı zamanda kaynak çeşitliliği po-

tween Russia and the West. The first impact was 
the energy crisis, which we knew would threaten 
Europe from the beginning of the war. Waves of 
retaliation caused Russia to sell less energy and 
European citizens to freeze to death. In the short 
term, Europe's energy security was tied to the de-
gree of cold weather. At the same time, the EU, 
which has turned to resource diversification pol-
icies, labeled Russia as an unreliable partner and 
launched the REPowerEU initiative.

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf
https://www.reuters.com/business/energy/europes-energy-security-this-winter-depends-weather-2022-10-14/
https://www.reuters.com/business/energy/europes-energy-security-this-winter-depends-weather-2022-10-14/
https://www.reuters.com/business/energy/europes-energy-security-this-winter-depends-weather-2022-10-14/
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en


Arel IR Monthly / Ocak 2023

32

litikalarına yönelen AB, Rusya’yı güvenilmez bir 
partner olarak nitelerken REPowerEU girişimini 
başlattı. 

Suriye’deki iç savaş ile başlayan göçmen krizine 
Taliban’ın kurduğu hükümet sonrasında Afgan 
vatandaşlar eklenmişti. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 
ikinci küresel etkisi ise göçmen krizini çeşitlen-
dirmek oldu. Rusya’nın kısmi seferberlik ilanı Rus 
vatandaşların göç etme istek ve talebini artırırken, 
Ukrayna’ya yapılan saldırı sonucunda birçok Uk-
raynalı yerinden edildi. Yerinden edilen Ukrayna-
lılar, Polonya sınırına dayandı.

Savaşın üçüncü küresel etkisi, nükleer tırmanma 
söylemleri oldu. Rusya, 2020 yılında yayımladı-
ğı ‘Basic Principles of State Policy of the Russian 
Federation on Nuclear Deterrence’ dokümanına 
göre, yalnızca ‘varlığı risk altındaysa’ nükleer ol-
mayan bir güce karşı nükleer kullanabilir. Buradan 

The migrant crisis started with the civil war in 
Syria, and Afghan citizens were added after the 
Taliban government was established. The second 
global impact of the Russia-Ukraine War was to 
diversify the migration crisis. While Russia's dec-
laration of partial mobilization increased the de-
sire and demand of Russian citizens to migrate, 
the attack on Ukraine displaced many Ukraini-
ans. Displaced Ukrainians have reached the Pol-
ish border.

The third global impact of the war was the rhet-
oric of nuclear escalation. According to the 'Basic 
Principles of State Policy of the Russian Federation 
on Nuclear Deterrence' published in 2020, Russia 
can only use nuclear weapons against a non-nu-
clear power if its 'existence is at risk'. Therefore, it 
could be argued that the inability to hold Crimea 
could lead Russia to use nuclear weapons. Of 
course, this speculative interpretation is unlikely 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en
https://www.themoscowtimes.com/2022/09/21/explainer-what-does-russias-partial-mobilization-mean-a78854
https://www.unhcr.org/news/stories/2022/3/6230b3094/polish-border-town-welcomes-refugees-ukraine-itself-need-help.html
https://www.vox.com/world/2022/9/21/23364683/russia-mobilization-war-ukraine-nuclear-threats-putin-speech
https://www.vox.com/world/2022/9/21/23364683/russia-mobilization-war-ukraine-nuclear-threats-putin-speech
https://dfnc.ru/en/russia-news/fundamentals-of-russia-s-nuclear-deterrence-state-policy/
https://dfnc.ru/en/russia-news/fundamentals-of-russia-s-nuclear-deterrence-state-policy/
https://www.themoscowtimes.com/2022/09/21/explainer-what-does-russias-partial-mobilization-mean-a78854
https://www.themoscowtimes.com/2022/09/21/explainer-what-does-russias-partial-mobilization-mean-a78854
https://www.unhcr.org/news/stories/2022/3/6230b3094/polish-border-town-welcomes-refugees-ukraine-itself-need-help.html
https://www.vox.com/world/2022/9/21/23364683/russia-mobilization-war-ukraine-nuclear-threats-putin-speech
https://www.vox.com/world/2022/9/21/23364683/russia-mobilization-war-ukraine-nuclear-threats-putin-speech
https://dfnc.ru/en/russia-news/fundamentals-of-russia-s-nuclear-deterrence-state-policy/
https://dfnc.ru/en/russia-news/fundamentals-of-russia-s-nuclear-deterrence-state-policy/
https://dfnc.ru/en/russia-news/fundamentals-of-russia-s-nuclear-deterrence-state-policy/
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hareketle Kırım’ı elinde tutamama hali, Rusya’ya 
nükleer silah kullandırabilir yorumu yapılabilir. 
Tabii ki spekülasyon barındıran bu yorumun doğ-
ruluk payı düşüktür.

Tahıl ve gıda krizi ise savaşın dördüncü küresel 
etkisi oldu. Küresel tahıl ihtiyacının %30’unu kar-
şılayan Ukrayna ve Rusya, savaş sebebiyle tahıl 
ihracatına ara verdi. Bu ara, özellikle gelişmekte 
olan ülkeler başta olmak üzere dünyada bir tahıl 
krizi yarattı. Bu krizin üstesinden gelebilmek için 
Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) uzlaştırıcılı-
ğında taraflar arasında Tahıl Koridoru Anlaşması 
imzalandı. Kasım ayında 120 gün daha uzatılan 
söz konusu anlaşma ile Ukrayna ve yaptırımlara 
rağmen Rusya tahıl ihracatına devam edebildi.

Son olarak, uzun zamandır var olan ama kısa bir 
süredir görünür olduğu düşünülen iklim krizi, 
makalenin konusu olan veya olmayan bütün ha-
diseler ile ‘beslendi’. Liderler tarafından yeterince 
ciddiye alınmadığı COP27 Zirvesi’nde de görülen 
iklim değişikliği, etkisini artırarak 2022 yılında 
da dünyada varlığını ciddi bir şekilde hissettir-

to be correct.

The grain and food crisis was the fourth glob-
al impact of the war. Ukraine and Russia, which 
meet 30% of global grain needs, suspended their 
grain exports due to the war. This hiatus created 
a grain crisis worldwide, especially in develop-
ing countries. A Black Sea Grain Initiative was 
signed between the parties under the mediation 
of Turkey and the United Nations (UN) to over-
come this crisis. The agreement was extended for 
another 120 days in November, allowing Russia 
to continue exporting grain despite Ukraine and 
sanctions.

Finally, the climate crisis, which has existed for a 
long time but has only been visible for a short time, 
has been 'fed' by all the events that are or are not 
the subject of this article. Climate change, which 
was not taken seriously enough by the leaders 
at the COP27 Summit, increased its impact and 
made its presence felt in the world in 2022. While 
the temperature reached 40.2ºC in London, there 
were fires in Portugal and Spain and floods in Pa-

https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative
https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative
https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jul/19/uk-weather-record-hottest-day-ever-heatwave#:~:text=UK%20reaches%20hottest%20ever%20temperature%20as%2040.2C%20recorded%20at%20Heathrow,-This%20article%20is&text=Britain%20has%20recorded%20its%20highest,first%20time%2C%20at%20Heathrow%20airport.
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di. Londra’da hava sıcaklığı 40.2ºC’yi görürken, 
Portekiz ve İspanya’da yangınlar; Pakistan, Güney 
Kore, Nijerya ve Porto Riko’da sel felaketleri ya-
şandı. COP27’nin en önemli getirisi ise savunma-
sız devletler için kurulan ‘Kayıp ve Hasar Fonu’ 
oldu.

Ulusaldan küresele, bireyden sisteme, devletler-
den uluslararası örgütlere 2022 yılı krizlerle dolu 
bir yıl oldu. Otoriter devletlerin revizyonist politi-
kaları arttı. İktidar hırsı uğruna ekonomik krizler 
sürdürüldü. Sürdürülen ekonomik krizler sonucu 
insan gibi yaşamayı talep eden insanların sesleri 
yükseldi. Sesler bastırılmaya çalıştıkça daha çok 
yükseldi. Ekonomik krizler insani krizleri doğur-
du ve insanlar, dünyanın birçok yerinde göç eder-
ken, mücadele ederken veya durup dururken ha-
yatını kaybetti. Avrupa’da sağ yükselmeye devam 
etti. Revizyonist politikalar Batı’nın koruyuculu-
ğundaki ‘liberal’ düzeni tehdit etmeyi sürdürdü. 
Tehdit edilmeyi sürdüren yalnızca liberal düzen 
değil, aynı zamanda içinde yaşadığımız gezegen-
di. Demokratik ülkeler liberal düzenin ve gezege-
nin tehdit edilmesine dokümanlar yayımlamak 
ve zirveler düzenlemek yoluyla önlemler almaya 
devam etti. 

Bu yıl içerisinde ortaya çıkan ve uzun süredir var 
olup varlığını devam ettiren krizler, çok boyutlu, 
bu sebeple iç içe geçmiş ve birbirini tetikler hal-
dedir. Bütün bu krizlerin üstesinden gelmek pek 
tabii ki zor olmakla birlikte diplomasi kanalla-
rının açık olması ve iş birliği krizleri en azından 
hafifletme konusunda etkili olacaktır. 2023 yılının 
değerlendirmesini daha olumlu, daha umutlu ve 
daha az gündemli yapmak dileğiyle.

kistan, South Korea, Nigeria, and Puerto Rico. 
The most important outcome of COP27 was the 
'Loss and Damage Fund' established for vulnera-
ble states.

From the national to the global, from the individ-
ual to the system, and from states to international 
organizations, 2022 was a year full of crises. Revi-
sionist policies of authoritarian states increased. 
Economic crises were sustained for the sake of 
greed for power, and as a result of the economic 
crises, the voices of people demanding to live rose. 
The more they tried to be suppressed, the louder 
they became. Economic crises gave birth to hu-
manitarian crises, and many people worldwide 
lost their lives while migrating, struggling, or just 
out of the blue. In Europe, the right continued to 
rise. Revisionist policies continued to threaten the 
Western-protected 'liberal' order. It was not only 
the liberal order that continued to be threatened 
but also the planet we live on. Democratic coun-
tries continued to respond to the threat to the 
liberal order and the planet by publishing docu-
ments and organizing summits.

The crises that have emerged this year, which 
have existed for a long time, are multidimension-
al and, therefore, intertwined and triggering each 
other. While it is, of course, difficult to overcome 
all these crises, open diplomatic channels and co-
operation will be effective in at least mitigating 
them. We look forward to 2023 with more posi-
tivity, more hope, and fewer agendas.

https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jul/19/uk-weather-record-hottest-day-ever-heatwave#:~:text=UK%20reaches%20hottest%20ever%20temperature%20as%2040.2C%20recorded%20at%20Heathrow,-This%20article%20is&text=Britain%20has%20recorded%20its%20highest,first%20time%2C%20at%20Heathrow%20airport.
https://unfccc.int/news/cop27-reaches-breakthrough-agreement-on-new-loss-and-damage-fund-for-vulnerable-countries
https://unfccc.int/news/cop27-reaches-breakthrough-agreement-on-new-loss-and-damage-fund-for-vulnerable-countries
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Book Review
Kitap İncelemesi

Human Acts - Han Kang
Çocuk Geliyor - Han Kang

Samiye YÜKSEL

Han Kang’ın kaleminden okuyucunun önüne 
gelen Çocuk Büyüyor kitabı, aynı yazarın 2016 
yılında Uluslararası Man Booker ödülünü aldığı 
“Vejeteryan” kitabından sonra okuyup hayranlık 
duyduğum ve günlerce etkisinden çıkamadığım 
ikinci eseri oldu. 

Güney Kore’yi 1961 ve 
1979 yılları arasında 18 yıl 
boyunca Park Chung Hee 
yandaşları yönetmiştir. 
Yönetim medyayı, devle-
tin gizli servisini ve asker-
leri kullanarak iktidarda 
kalmayı başarmıştır. Baş-
kan ve beraberindekiler 
ülkenin anayasasını dahil 
kendi lehinde değiştirerek 
bir yönetim süreci yaşar. 
Siyasi rakiplerini kor-
kutur, tehdit eder. Park 
Chung Hee’nin iktidarı 26 
Ekim 1979 tarihinde sui-
kasta uğrayıp öldürülme-
siyle son bulur.

Tarihler 18 Mayıs 1980. 
Her şey Gwangju’da ger-
çekleşiyor. Bir yıl önce bir suikast gerçekleşmiş 
ve ardından ülkede iktidara geçmek isteyen ‘yeni 
yönetim’ harekete geçmiştir. Demokrasinin pe-
şinden koşan Kore halkı haklarını koruyabilmek 

The book Human Acts, written by Han Kang, is 
the second book that I read and admired for days, 
after the book "Vegetarian" by the same author, 
which won the International Man Booker Prize in 
2016.

South Korea was ruled by 
Park Chung Hee support-
ers for 18 years, between 
1961 and 1979. The admin-
istration managed to stay in 
power by using the media, 
the state's secret service and 
the soldiers. The President 
and his entourage experi-
ence a management process 
by changing the constitu-
tion of the country in their 
favor. It scares and threatens 
its political opponents. Park 
Chung Hee's rule came to an 
end when he was assassinat-
ed on October 26, 1979.

The date is May 18, 1980. 
Everything happens in 
Gwangju. Assassination 
took place a year ago, and 

then the 'new administration', which wanted to 
take power in the country, took action. Although 
the Korean people, pursuing democracy, rose up 
to protect their rights, unfortunately, the army of-

https://www.dr.com.tr/Kitap/Cocuk-Geliyor/Hang-Kang/Edebiyat/Roman/Dunya-Roman/urunno=0001839878001
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adına ayaklanmış olsa da ne yazık ki ordu iktidara 
resmi olarak el koymuştur.

Yüzlerce insanın katılmış olduğu yürüyüşte ma-
sum ve silahsız sivillerin üzerlerine açılan ateş 
sonucu çok fazla insan hayatını kaybetmiştir. Bu 
olayların sadece başlangıcıdır. Deyim yerindeyse 
hükümet bir cadı avı başlatır. Mücadelesini bı-
rakmayan halk kendini savunabilmek için kara-
kolları basar, Kore Savaşı’ndan kalma eski model 
silahlara ulaşır. Kendilerini savunabilmek ve di-
reniş için öğrencilerden ve işçilerden oluşan halk 
ordusu kurulur. 

Hayatlarını kaybeden yüzlerce insanın cese-
di kamu binalarında muhafaza edilir. İkinci bir 
saldırı dalgası başlatmaya karar veren sözde hü-
kümet vilayet binasında bulunan öğrenci ve işçi 
direnişçilere kendilerini savunamayacakları bir 
saldırı gerçekleştirir. İşkenceler asıl burada başlar. 
Ölen insanların cesetleri parçalanır, tutuklanan 
insanlar keyfî olarak öldürülür, karakollara götü-
rülenler sayısız korkunç işkenceye maruz kalır… 

Han Kang’ın “Çocuk Geliyor” kitabı bu olaylarda 
öldürülen, tutuklanan ve işkence gören insanların 
hayatlarının bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan 
bir kitap olmuştur. Kitapta sadece ayaklanmaları 
okumuyoruz, kendi bakış açılarından acı çeken 
insanların duygularını yaşıyoruz. Yazarımız yaşa-
nanları bir nükleer faciaya benzetiyor. Olay süre-
since ve sonrasında hayatların nasıl zehirlendiğini 
bizlere aktarıyor. Benim açımdan okuması ve son 
sayfayı kapattığımda sindirmesi oldukça güç bir 
kitap oldu. Gerçeklerle yüzleşmek zordu. Hayal 
etmek zordu. Kitabın en başında bana ‘sen’ diye 
hitap eden ana karakter kitap sonunda ‘biz’ diyor-
du. Onların yaşadıkları acılar süresince biz olduk, 
birlikte canımız yandı… Çocuk Geliyor’da bir ağıt 
var ve ne yazık ki bu hepimizin… Hepimiz birer 
et parçasıyız ve çocuk bizim için geliyor.  

ficially seized power

Hundreds of people participated in the march, 
and many people lost their lives as a result of the 
fire opened on innocent and unarmed civilians. 
This is just the beginning of events. The govern-
ment starts a witch hunt. The people, who do not 
give up their struggle, raid the outposts in order 
to defend themselves, and reach the old-fash-
ioned weapons from the Korean War. A people's 
army of students and workers is formed to protect 
themselves and resist.

The bodies of hundreds of people who lost their 
lives are kept in public buildings. Deciding to 
start a second wave of attacks, the so-called gov-
ernment carried out an attack on the students and 
workers in the provincial building, against which 
they could not defend themselves. Torture real-
ly starts here. The bodies of the dead people are 
dismembered, the arrested people are killed arbi-
trarily, and those taken to the police stations are 
subjected to countless horrific tortures...

Han Kang's book "Human Acts" is a book that 
has emerged, bringing together the lives of people 
who were killed, arrested, and tortured in these 
events. In the book we don't just read about the 
uprisings, we experience the emotions of people 
suffering from their point of view. Our author lik-
ens what happened to a nuclear disaster. She told 
us how lives were poisoned during and after the 
event. It was a very difficult book for me to read 
and digest when I closed to the last page. It was 
difficult to face the facts. It was hard to imagine. 
The main character, who addressed me as 'you' at 
the beginning of the book, said 'we' at the end of 
the book. We have been through their pain, we 
have been hurt together… There is a lament in 
Human Acts and unfortunately, this is all of us… 
We are all pieces of meat and the child is coming 
for us…
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IR Glossary
Terimler Sözlüğü

Imagined Communities
Hayali Cemaatler

        Sırrı Can YÜCEL

Hayali cemaatler terimi, Uluslararası İlişkiler li-
teratürüne bir siyaset bilimci ve tarihçi olan Be-
nedict Anderson’ın ilk defa 1983 yılında yayın-
lanan aynı isimli kitabı ile girmiştir. Anderson, 
kitabında ulusun temelde sınırlı bir kapsamı 
olan ve doğası gereği egemen olan hayali bir si-
yasi topluluk olduğunu savunur. Ulusların hayal 
ürünü olduğunun özellikle üstünde durulmuştur 
çünkü en küçük ulusun bile ekonomi, coğrafya ve 
tarih gibi farklı boyutları gerçekte tek bir kişinin 
bilebileceğinden fazladır. Aynı şekilde bir ulusun 
üyelerinin çoğunun diğer üyelerin büyük çoğun-
luğunu asla tanımamalarına rağmen kendilerini 
aynı ortak paydanın bir parçası olarak görmeleri 
de ulusların hayali topluluklar olduğunu göster-
mektedir. Dikkat edilmelidir ki Anderson hayal 
kurmayı yanlış veya kurgusal olmak gibi negatif 
çağrışımlar kapsamında değerlendirmemiş, onu 
soyut düşüncenin özbilinçsiz uygulaması olarak 
gördüğünü belirtmiştir.

Millet gibi hayali bir oluşum, Anderson'a göre 
özünde iletişim süreçleriyle bağlantılıdır. Ye-
rel dillerin standartlaştırılmasını ve yayılmasını 
sağlayan temel gelişme, kitapların ve gazetelerin 
makineleşmiş üretimi ve metalaşmasıdır. Kısacası 
yurttaşların ulusları inşa etme ya da böyle toplu-
lukları tasavvur etme biçimi, medyadan ve özel-
likle de matbaa piyasasından etkilenir.

The term imagined communities entered the In-
ternational Relations literature with the book of 
the same name, published for the first time in 
1983 by Benedict Anderson, a political scien-
tist and historian. In his book, Anderson argues 
that the nation is essentially an imagined politi-
cal community with limited scope and inherent-
ly sovereign. It has been particularly emphasized 
that nations are fictitious because even the small-
est nation's different dimensions such as econo-
my, geography and history are more than a single 
person can actually know. Likewise, the fact that 
most members of a nation see themselves as part 
of the same common denominator despite nev-
er knowing the vast majority of other members 
shows that nations are imaginary communities. 
It should be noted that Anderson has stated he 
sees imagining not as a negative connotation such 
as being false or fictional, but as an unconscious 
practice of abstract thought.

According to Anderson, an imaginary entity such 
as the nation is intrinsically linked to commu-
nication processes. The main development that 
brought about the standardization and dissem-
ination of local languages was the mechanized 
production and commodification of books and 
newspapers. In short, the way citizens build na-
tions or envision such communities is influenced 
by the media, and particularly the printing mar-
ket.

https://www.amazon.com/Imagined-Communities-Reflections-Origin-Nationalism/dp/1784786756
https://www.amazon.com/Imagined-Communities-Reflections-Origin-Nationalism/dp/1784786756
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Samiye YÜKSEL – Nedime GÜNAÇTI

Countries in the World

One Step In One Step Out (December)
Bir İçten  Bir Dıştan (Aralık)

1 Aralık 2022- Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kası, Para Politikası Kurulu haftalık para ve ban-
ka istatistiklerini açıkladı: Tüketici fiyatları ekim 
ayında yüzde 3,54 oranında yükselmiş, yıllık enf-
lasyon 2,06 puan artışla yüzde 85,51 olarak ger-
çekleşmiştir.

2   Aralık   2022- ABD Başkanı Joe Biden, Fran-
sa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gö-
rüşmesinin ardından önemli açıklamalarda 
bulundu. Biden, Vladimir Putin’in Ukrayna ile 
olan savaşı bitirmesi halinde kendisiyle görüş-
mek için hazır olduğunu belirtti.

3 Aralık 2022- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Ki-
rişçi, Roma'daki MED Akdeniz Diyalog Forumu 
çerçevesindeki Gıda Güvenliği Krizine İlişkin Ak-
deniz Bakanlar Diyaloğu Toplantısı'na katıldı.

4   Aralık   2022-   OPEC+  grubu,  daha önce 
aldığı, üretimi günlük 2 milyon varil düşürme 
kararını sürdüreceğini açıkladı.

5 Aralık 2022- TBMM Genel Kurulu Meclis Baş-
kanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında top-
landı.

6   Aralık   2022-   Kremlin, Rusya’nın güney-
batısındaki Kursk kentindeki havaalanına İHA 
saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

7 Aralık 2022- Türkiye sivil havacılıkta dünyanın 
en geniş uçuş ağına sahip ülkesi oldu. Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Anlaş-

December 1, 2022- The Central Bank of the Re-
public of Turkey, Monetary Policy Committee an-
nounced weekly money and bank statistics: Con-
sumer prices rose by 3,54 percent in October, and 
annual inflation increased by 2,06 points to 85,51 
percent.

December 2, 2022-   US President Joe Biden 
made important statements after meeting with 
French President Emmanuel Macron. Biden 
said he was ready to meet with Vladimir Putin 
if he ends the war with Ukraine.

December 3, 2022- Minister of Agriculture and 
Forestry Vahit Kirişçi attended the Mediterra-
nean Ministerial Dialogue Meeting on the Food 
Security Crisis within the framework of the MED 
Mediterranean Dialogue Forum in Rome.

December 4, 2022-   The OPEC+ group an-
nounced that it will continue its decision to re-
duce production by 2 million barrels per day, 
which it had previously taken.

December 5, 2022- The General Assembly of the 
Turkish Grand National Assembly convened un-
der the chairmanship of the Deputy Speaker of 
the Assembly, Süreyya Sadi Bilgiç.

 December 6, 2022-  The Kremlin announced 
that a drone attack was carried out on the air-
port in the city of Kursk in the southwest of 
Russia.
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malar ve müzakereler neticesinde, 2003 yılında 
50 ülkede, 60 olan dış hat uçuş nokta sayısına 282 
yeni nokta ekledik. Uçuş ağımızı, Kasım 2022 iti-
barıyla 130 ülkede 342 noktaya yükselttik".

8    Aralık   2022-   Peru’da Pedro Castillo’nun 
parlementoyu feshetme girişiminin ardından 
yerine gelen Dina Boluarte, ülkenin ilk kadın 
devlet başkanı oldu.

9 Aralık 2022- Irak'ta DEAŞ operasyonunda 5 te-
rörist yakalandı.

10   Aralık   2022-   Çin lideri Xi Jinping, Körfez 
Zirvesi’nde petrol ticaretinde Yuan para birimi-
nin kullanılması için çalışma yapacağını belirt-
ti.

11 Aralık 2022- Asgari ücret görüşmelerinde eko-
nomik veriler masaya yatırıldı.

12   Aralık   2022-   Kosova hükumeti ile Koso-
valı Sırplar arasında yaşanan gerginlik sonrası 
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, 
Ulusal Güvenlik Konseyi’ni topladı.

13 Aralık 2022- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 
enflasyon açıklaması: Herkes hesabını 2023'te 
yüzde 20'ler seviyesine göre yapsın.

14   Aralık   2022-   Ukrayna Devlet Başkanı Vo-
lodymyr Zelensky, Kiev ve çevresinde Rusya ta-
rafından gönderilen 13 insansız hava aracının 
düşürüldüğünü açıkladı.

15 Aralık 2022- TBMM Genel Kurul’da 2023 Mer-
kezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddele-
rinin görüşmeleri tamamlandı. 

16   Aralık   2022-   Avrupa Birliği üyesi ülkeler, 
Rusya için yeni yaptırımları onayladı.

17 Aralık 2022- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zü-
htü Arslan ve beraberindeki heyet, Venedik Ko-
misyonu'nun 133. Genel Kurulu'na katıldı.

December 7, 2022- Turkey became the country 
with the largest flight network in the world in civil 
aviation. Minister of Transport and Infrastructure 
Adil Karaismailoğlu: "As a result of agreements 
and negotiations, we added 282 new destinations 
to 60 international destinations in 50 countries 
in 2003. As of November 2022, we increased our 
flight network to 342 destinations in 130 coun-
tries".

December 8, 2022-  Following Pedro Castil-
lo's attempt to dissolve the parliament in Peru, 
Dina Boluarte became the country's first female 
president.

December 9, 2022- 5 terrorists were caught in the 
DAESH operation in Iraq.

December 10, 2022- Chinese leader Xi Jinping 
stated that he will work on the use of Yuan cur-
rency in oil trade at the Gulf Summit.

December 11, 2022- Economic data was discussed 
in the minimum wage negotiations.

December 12, 2022-  After the tension between 
the Kosovo government and the Kosovo Serbs, 
Serbian President Aleksander Vucic convened 
the National Security Council.

December 13, 2022- Inflation statement from 
President Erdoğan: Everyone should make their 
calculations at the level of 20 percent in 2023.

December    14,   2022-    Ukrainian President 
Volodymyr Zelensky announced that 13 un-
manned aerial vehicles sent by Russia were shot 
down in and around Kyiv.

December 15, 2022- In the General Assembly of 
the Turkish Grand National Assembly, the discus-
sions on the articles of the 2023 Central Govern-
ment Budget Law Proposal were completed.

December 16, 2022- European Union member 
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18   Aralık   2022-   Japon hükumeti, Kuzey Ko-
re’nin Japon Denizi yönüne 2 balistik füze de-
nemesi yaptığını açıkladı.

19 Aralık 2022- Türksat 5B uydusu ABD'deki 
Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

20   Aralık   2022-   Avrupa Birliği üyesi 27 ül-
kenin enerji bakanları, doğalgaz tavan fiyatının 
180 avro olması konusunda anlaştı.

21 Aralık 2022- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 
Hırvatistan'dan iadesi sağlanan tarihi eserlerle il-
gili EGM Ek Hizmet Binasında ortak basın top-
lantısı düzenledi.

22   Aralık   2022-   İsrail’de Netanyahu öncülü-
ğünde koalisyon hükumeti kuruldu.

23 Aralık 2022- Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
açıklama: Göçmenlere kapı duvar olanlar, PKK’lı 
ve FETÖ’cü teröristlere hoşgörülü davranıyor.

24   Aralık   2022-   Afganistan’da Taliban, ka-
dınların sivil   toplum kuruluşlarında çalışma-
larını yasakladı.

25 Aralık 2022- Suriye’nin kuzeyinde 5 PKK/
YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. 

26   Aralık   2022-   Tayvan Savunma Bakanlığı, 
ada çevresinde Çin’e ait 71 askeri hava aracı ve 7 
savaş gemisinin göründüğünü açıkladı.

27 Aralık 2022- Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK/
YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

28   Aralık   2022-   Rusya, Türkiye ve Suriye 
Savunma bakanları, Moskova’da bir araya geldi.

29 Aralık 2022- Dijital Türk lirasında ilk ödeme 
işlemi başarıyla gerçekleştirildi.

states approved new sanctions for Russia.

December 17, 2022- President of the Constitu-
tional Court Zühtü Arslan and his accompanying 
delegation attended the 133rd General Assembly 
of the Venice Commission.

December 18, 2022- The Japanese government 
announced that North Korea launched 2 ballis-
tic missiles in the direction of the Sea of Japan.

December 19, 2022- Türksat 5B satellite was 
launched into space from Cape Canaveral Base in 
the USA.

December 20, 2022- The energy ministers of 27 
European Union member countries agreed that 
the ceiling price of natural gas would be 180 eu-
ros.

December 21, 2022- Minister of Interior Süley-
man Soylu and Minister of Culture and Tourism 
Mehmet Nuri Ersoy held a joint press conference 
at the EGM Additional Service Building regard-
ing the historical artifacts returned from Croatia.

December 22, 2022- A coalition government 
was formed in Israel under the leadership of 
Netanyahu.

December 23, 2022- Statement by President Er-
doğan: Those who are indifferent to immigrants 
are tolerant of PKK and FETO terrorists.

December 24, 2022- In Afghanistan, the Tali-
ban banned women from working in non-gov-
ernmental organizations.

December 25, 2022- 5 PKK/YPG terrorists were 
neutralized in northern Syria.

December 26, 2022- Taiwan's Ministry of De-
fense announced that 71 Chinese military air-
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30   Aralık   2022-   Çin Devlet Başkanı Xi Jin-
ping ile video konferans görüşmesinde bulunan 
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin ile askeri iş 
birliğini güçlendirmek istediğini belirtti.

31 Aralık 2022- Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terö-
rist etkisiz hale getirildi.

craft and 7 warships appeared around the is-
land.

December 27, 2022- 12 PKK/YPG terrorists were 
neutralized in northern Syria.

December 28, 2022- The Ministers of Defense of 
Russia, Turkey and Syria met in Moscow.

December 29, 2022- The first payment transaction 
in the digital Turkish lira was made successfully.

December 30, 2022- Russian President Putin, 
who had a video conference call with Chinese 
President Xi Jinping, stated that he wanted to 
strengthen military cooperation with China.

31 December 2022- 2 PKK terrorists were neu-
tralized in northern Iraq.
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Disinformation Anthologies
Dezenformasyon Seçkileri

“Dezenformasyon” kelimesi, TDK sözlüğünde iki ke-
limeyle “bilgi çarpıtma” olarak tanımlanıyor. Camb-
ridge sözlüğünde ise, biraz daha uzun bir ifadeyle 
“insanları aldatmak için yayılan yanlış bilgi” olarak 
özetlenmiş. Sosyal medyanın etki alanının genişle-
mesi, yanlış bilginin geniş kitlelere ulaşması ve kitle-
leri etkilemesi için uygun zemin hazırlıyor. Özellikle 
savaş ve çatışma zamanlarında insanların duygusal 
manipülasyonlara daha açık hale gelmesi, yanlış bilgi 
üreticileri için bir fırsat.

24 Şubat 2022’de başlayan Rusya’nın Ukrayna’yı işgal 
girişimi öncesi ve sonrası, dezenformasyonun hibrid 
savaş stratejisine nasıl dönüşebileceğini gözlemledik. 
Dezenformasyonla mücadele alanında devletler ve 
uluslararası organizasyonlarla birlikte çalışan Mythos 
Labs’in yayınladığı raporda, Twitter’da Rusya destek-
çisi dezenformatif paylaşımlar yapan 1227 hesabın 
paylaşımları incelenmiş ve hesapların ortalama 8 ayrı 
dilde paylaşım yaptıkları belirtilmiş. Ayrıca raporda-
ki bulgular, işgali meşrulaştırıcı argümanların payla-
şım yapılan her dil için farklılıklar gösterdiğine işaret 
ediyor. Örneğin Türkçe yapılan paylaşımlarda NATO 
genişlemesinin, Yunanistan liderliğinde Türkiye’ye 
karşı planlanan bir saldırının parçası olduğu iddia 
edilirken; Almanca, İtalyanca, Fransızca ve Flemenk-
çe yapılan paylaşımlarda ise Rusya’nın İkinci Dünya 
Savaşı’nda Nazi Almanyası’nın yenilgisindeki payına 
atıfta bulunularak, Rusya’nın Avrupa’nın “kurtarıcısı” 
olduğu ve Ukrayna’nın desteklenmesinin Avrupa’nın 
kendisine zarar vereceği iddia ediliyor.

The word "disinformation" is defined as "information 
distortion" in two words in the TDK dictionary. In 
the Cambridge dictionary, it is summarized in a sli-
ghtly longer term as “false information spread to de-
ceive people”. The expansion of social media's sphere 
of influence lays the groundwork for misinformation 
to reach and influence large audiences. The fact that 
people are more open to emotional manipulations, es-
pecially in times of war and conflict, is an opportunity 
for misinformation producers. 

We observed how disinformation can turn into a hyb-
rid war strategy before and after Russia's invasion of 
Ukraine, which started on February 24, 2022. In the 
report published by Mythos Labs, which works with 
states and international organizations in the field of 
combating disinformation, the posts of 1227 accounts 
that support Russia and make disinformative posts on 
Twitter were examined and it was stated that the ac-
counts shared in 8 different languages on average. In 
addition, the findings in the report point out that the 
arguments legitimizing the occupation differ for each 
languages. For example, while it is claimed, in Turkish 
posts, that NATO enlargement is part of a planned at-
tack against Turkey under the leadership of Greece; In 
the posts in German, Italian, French and Dutch, it is 
claimed that Russia is the "savior" of Europe and that 
supporting Ukraine will harm Europe itself, referring 
to Russia's share in the defeat of Nazi Germany in the 
Second World War.

                           Hasan Teoman BİNGÖL

Russia’s Disinformation Strategy

Rusya’nın Dezenformasyon 
Stratejisi

https://sozluk.gov.tr/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/disinformation
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/disinformation
https://mythoslabs.org/wp-content/uploads/2022/06/Part-IV-Analyzing-Pro-Russian-DisinformationPropaganda-Related-to-Ukraine.pdf
https://sozluk.gov.tr/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/disinformation
https://mythoslabs.org/wp-content/uploads/2022/06/Part-IV-Analyzing-Pro-Russian-DisinformationPropaganda-Related-to-Ukraine.pdf
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Current Elections
Seçimler

Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkan-
lığı seçimleri (5 Şubat 2023)

Last Month’s Election Results
Geçtiğimiz Ayın Seçim Sonuçları

Nijerya’da  genel seçimler: Temsilciler Meclisi, 
Cumhurbaşkanlığı, Senato (25 Şubat 2023)

Presidential elections in the Republic of Sout-
hern Cyprus (February 5, 2023)

General elections in Nigeria: House of Represen-
tatives, Presidency, Senate (February 25, 2023)

Çekya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski Ge-
nelkurmay Başkanı Petr Pavel yüzde 57 oy alarak 
kazandı.

Kazakistan Senatosu için 6 yıl görev yapmak üze-
re 20 aday seçildi.

Petr Pavel, the former Chief of General Staff, won 
the presidential elections in Czechia with 57 per-
cent of the vote.

20 candidates were elected for the Senate of Ka-
zakhstan to serve for 6 years.
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Awareness
Farkındalık

North Pacific Whale
Kuzey Pasifik Balinası

     Refia Havva BAYIR

“Kuzey Pasifik  balinası (Eubalaena 
Japonica), Büyük Okyanus’un 

kuzeyinde yaşayan çok büyük bir balina 
türüdür.”

“The North Pacific whale (Eubalaena 
Japonica) is a very large whale species 
living in the northern Pacific Ocean.”

1960’lı yıllarda başlayan balina avcılığı birçok ba-
lina türünün neslinin tükenmesine neden olmuş-
tur. Ne yazık ki Kuzey Pasifik balinaları da bun-
lardan biridir. Kuzey Pasifik  balinası (Eubalaena 
Japonica), Büyük Okyanus’un kuzeyinde yaşayan 
çok büyük bir balina türüdür.

Kuzey Pasifik balinaları, Büyük Okyanus’un kuze-
yindeki yarı arktik sularda yaşamaktadır. İki türe 
ayrılan Kuzey Pasifik balinalarının birinci türü, 
Ohotsk Denizi, Kuril Adaları kıyıları ve Kamçatka 
Yarımadası kıyısında, ikinci türü Alaska Körfezi 
ve Bering Denizi’nde yaşamaktadır. Ayrıca na-
diren Meksika kıyılarında görülmektedir. Kuzey 
Pasifik balinalarının dişisi, Japonya sularında do-
ğum yapmaktadır.

Whaling, which started in the 1960s, has led to 
the extinction of many whale species. Unfor-
tunately, North Pacific whales are one of them. 
The North Pacific whale (Eubalaena Japonica) is 
a very large whale species living in the northern 
Pacific Ocean.

North Pacific whales live in the sub-arctic waters 
of the northern Pacific. The first species of North 
Pacific whales, which are divided into two species, 
live in the Sea of Okhotsk, off the coast of the Ku-
ril Islands and the Kamchatka Peninsula, while 
the second species live in the Gulf of Alaska and 
the Bering Sea. It is also rarely seen off the coast 
of Mexico. The female of the North Pacific whale 
gives birth in the waters of Japan.

https://www.bilgipedia.com.tr/kuzey-pasifik-gercek-balinasi/
https://www.bilgipedia.com.tr/kuzey-pasifik-gercek-balinasi/
https://www.bilgipedia.com.tr/kuzey-pasifik-gercek-balinasi/
https://www.bilgipedia.com.tr/kuzey-pasifik-gercek-balinasi/
https://www.bilgipedia.com.tr/kuzey-pasifik-gercek-balinasi/
https://www.bilgipedia.com.tr/kuzey-pasifik-gercek-balinasi/
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Normal şartlarda uzun yıllar yaşayan bu canlılar, 
balina avlarının durdurulamaz bir boyuta geldiği 
1960’lı yıllarda azalmaya başlamış ve sonrasında 
da nesilleri tükenmiştir.

These creatures, which live for many years under 
normal conditions, started declining in the 1960s 
when whale hunts became unstoppable and then 
extinct.
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