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İkinci sayımızla karşınızdayız.. Bu sayıyla birlikte bültenimizin formatı da orta-
ya çıkmış oluyor. Bültende her ayın gelişmelerini içeren analizler ve medyadan 
seçilmiş haberler bulacaksınız. Kimdir? Nedir? köşemizde ayın önemli isimleri 
ve kavramları yer alacak. İnfografik kısmında ayın gelişmelerini içeren görsel-
ler ve kitaplık köşesinde önemli eserlerin tanıtımı ve değerlendirmesi olacak. 
Zaman içerisinde eklenecek yeni bölümler ve dosya konularıyla birlikte çeşitli-
liğimiz artacaktır.

İkinci sayımızda ilk olarak 9 Ekimde başlayan Barış Pınarı Harekatı’na Avru-
pa’dan gelen tepkiler değerlendirildi. Avrupa ve Amerika’da harekâta ilişkin tar-
tışmalarda dezonformasyondan öteye gidilmediği görülmüştür. 

Sonrasında, İngiltere’nin AB’den çıkma süreci değerlendirildi. 2016’daki refe-
randumun akabinde başlayan süreç halen sonuçlanamadı. Anlaşmalı-Anlaşma-
sız ayrılık tartışmaları devam ediyor. Sürecin nereye bağlanacağını seçimlerin 
ardından tekrar konuşacağız. 

Bir diğer kısımda Avusturya’da 29 Eylül’de yapılan seçimler sonrası iktidar al-
ternatifleri tartışılıyor. ÖVP lideri Sebastian Kurz’un Yeşiller lideri Kogler ile 
ilişkisi süreci belirleyecek gibi. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Turkuaz-Yeşil 
koalisyonundan bahsedebiliriz.

Diğer bir kısımda Küresel Isınma meselesine odaklanıyoruz. Gre-
ta Thunberg’in BM İklim Zirvesinde yaptığı konuşma onu ön pla-
na çıkardı. Bülten’de Greta’nın neler yaptığını da bulabileceksiniz.
Son değerlendirmemiz gündem dışı, Annegret Kramp Karrenbauer (AKK)’nın 
2018 CDU seçimlerinde yarıştığı diğer isimler, temel politik tutumu ve genel 
başkanlığa giden süreci bulacaksınız. 

Kimdir? Nedir? kısmında ise AKK’nın özgeçmişi ve Göç Edebiyatı kavramı yer 
almaktadır. Kitaplık köşemiz bu ay 3 kitaba konukluk ediyor. Psikopolitika Neo-
liberalizm ve Yeni İktidar Teknikler (Byung-Chul Han), Kapımızdaki Yabancılar 
(Zygmunt Bauman) ve Göç Sosyolojisi (Yusuf Adıgüzel).
Şimdiden İyi okumalar..

E 
ditörden...
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GÜNDEM

Barış Pınarı Harekatı: 
Avrupa’dan Tepkiler

Türkiye ulusal güvenliği ile sınırını korumak ve Suriye’nin kuzeyinde güvenli 
bir alan yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 51.maddesi nin 

öngördüğü meşru müdafaa hakkı ve Birleş-
miş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörle 
mücadeleye yönelik kararları doğrultusunda 
9 Ekim tarihinde Barış Pınar Harekâtı’nı baş-
latmıştır. Bu harekât Türkiye’nin Suriye sınırı 
içinde bulunan terör örgütlerine yönelik ta-
mamladığı Fırat Kalkanı  ve Zeytin Dalı  ha-
rekâtlarının devamı niteliğindedir. 
Harekâtın başladığı andan itibaren ulusal ve 

uluslararası medyada konuya ilişkin birçok haber yer almıştır. Özellikle Avrupa 
ülkelerinin ve Amerika’nın gündemini belirleyen harekâtla ilgili haberler daha 
çok “Türkiye’nin sivilleri öldürdüğü” ve özellikle “Kürtleri hedef aldığı” temala-
rıyla öne çıkarılmıştır.

Görüldüğü gibi dünyanın öne çıkan medya organlarında Türkiye’nin sivillere za-
rar verdiği, saldırı başladığından beri düzinelerce insanın ölümüne sebep olduğu 
gibi dayanaksız ve objektif olmayan bir tutum sergilenmiştir. Böylece yayınlanan 
haberlerde yoğun bir bilgi kirliliği ve dezenformasyon görülmektedir.
Türkiye, uluslararası kurum, kuruluş ve devletlerce de terör örgütü olarak tanı-
nan PKK’nın uzantısı olan PYD-YPG’yi etkisiz hale getirerek milli güvenliğini 
korumayı amaçlamaktadır. Sözü geçen terör örgütlerinin bölgedeki varlığının 
da hedef gösterilmesi onların harekâtı Türk-Kürt savaşı olarak yansıtarak huzur-
suzluğa zemin hazırlama eğilimlerine işaret etmektedir.

“Bu Antlaşmanın hiçbir hükmü, 
Birleşmiş Milletler üyelerinden biri-
nin silahlı bir saldırıya hedef olması 
halinde, Güvenlik Konseyi uluslara-
rası barış ve güvenliğin korunması 
için gerekli önlemleri alıncaya dek, 
bu üyenin doğal olan bireysel ya da 
ortak meşru savunma hakkına halel 
getirmez” (BM-51.Mad.)

Kaynak: Fox News

Kaynak: BBC
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Bu manşetler de görüldüğü gibi Türkiye’nin Kürtleri hedef aldığı iddia edil-
mektedir. Çıkan haberdeki “ABD’nin müttefik Kürt kuvvetleri” ifadesi de yine 
Amerika’nın sürece yönelik çelişkili ve tehditkâr tutumunun sebebini göster-
mektedir. 
Türkiye harekâtı başlattığını ifade etme-
sinden sonra medyadaki benzer haberlerin 
yanında Birleşmiş Milletler ’den, Avrupa 
Birliği’nden ve bazı ülkelerden tepki ve kı-
namalarla da karşılaşmıştır. AB tarafından 
Türkiye’ye operasyonu durdurma çağrısı 
yapılırken aynı zamanda operasyon bölge-
sinde güvenli bölge oluşturması durumunda 
mülteciler için herhangi bir yardımda bu-
lunulmayacağı dile getirilmiştir. Bu durum 
AB’nin mülteciler konusundaki samimiyeti-
ni net bir biçimde ortaya koymaktadır. Almanya dışişleri bakanı operasyonun 
bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getireceğini, DAEŞ’i güçlendirebileceğini 
ve şiddetle operasyonu kınadıklarını dile getirmiştir. Fransa savunma bakanı 
harekâtın Kürtler için tehlikeli olduğunu ve DAEŞ’e fayda sağladığından bir 
an evvel durdurulması gerektiğini söylemiştir. Hollanda, Mısır, İsrail ve Suudi 
Arabistan operasyonu kınadıklarını söylerken İsveç Türkiye’nin eylemlerini so-
rumsuzca ve uluslararası yasalara aykırı bulduğunu dile getirmiştir. Görüldüğü 
üzere dünyadaki çok sayıda ülke tarafından Barış Pınar Harekâtı ile Türkiye’nin 
sivilleri vurduğu, DAEŞ’in tutuklu olduğu kampları vurarak onların serbest kal-
masına sebep olduğu, Kürtleri bombaladığı iddia edilerek eleştirilmiş, kınanmış 
ve yaptırımlara tabi tutulabileceği söylenmiştir.

Fırat Kalkanı 
24 Ağustos 2016’da Türkiye’nin gü-
neyinde terör tehditlerine yönelik 
başlattığı operasyondur. 

Zeyindalı Harekatı
20 Ocak 2018’de Suriye’nin Afrin 
bölgesindeki terör örgütlerini etkisiz 
hale getirmek ve bölge halkını onla-
rın zulmünden kurtarmak amacıyla 
gerçekleştirdiği harekattır.

GÜNDEM

Kaynak: Washington Post

Kaynak: The Guardian
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Bunlarla birlikte ulusal medyadan az sayıda yayın organından olsa da aşağıdaki 
gibi tepkilerle karşılaşılmıştır. Harekâtın ertesi günü yani 10 Ekim tarihli gazete 
manşetleri tarandığında Bir Gün ve Evrensel gazetelerinin aşağıdaki harekâta 
yönelik olumsuz manşetleri dışında genel olarak gazete manşetleri destekleyici 
niteliktedir.

Harekât Türkiye’nin milli güvenliğine yönelik tehdit unsurları olan terör ör-
gütlerine yönelik başlatılmış olup, ülkesinden ayrılmak zorunda kalmış resmi 
rakamlarla dört milyona yakın Suriyeli mültecinin kendi ülke sınırlarına dö-
nebilmeleri için güvenli bölge oluşturma zemini hazırlama amacı taşımaktadır. 
Harekâtın Türklerle Kürtler arasında geçiyor gibi sunulması Türkiye’nin iç ve 
dış huzuruna yönelik hedef alındığını ve çok sayıda dünya ülkesi tarafından algı 
operasyonuna dönüştürüldüğü görülmektedir. 

Kaynak:  Evrensel

GÜNDEM

Kaynak:  BirGün Gazetesi

Zehra HOPYAR
DİAM Araştırma Asistanı
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Brexit Efsanesi

23 Haziran 2016’da Birleşik Krallık’ta ülkenin Avrupa Birliği’nin bir parçası 
olup olmayacağına dair referanduma gidilirken büyük olasılıkla kimse sürecin 
bu kadar tıkanacağını beklememişti. Nigel Farage ve UKİP’in körüklediği AB 
karşıtı tepkinin referandumla sonuçlanmasından bu yana geçen üç senenin ar-
dından İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci hala netlik kazanmamış durumda. 
Referandumdan sonraki süreçte Brexit iki muhafazakar liderin başbakanlığını 
bitirirken üçüncüsü de yolda gibi gözüküyor.
Theresa May AB ile vardığı ayrılma anlaşmalarını üçüncü kez parlementodan 
geçirememesi üzerine istifa edeceğinin sinyallerini vermiş ve Muhafazakar Parti 
kongresinin Boris Johnson’u 23 Temmuz 2019’da Genel Başkan olarak seçme-
sinin ardından 24 Temmuz’da istifa etmişti. Theresa May’in AB ile uzlaştığı 535 
sayfalık anlaşmanın üzerinde değişiklikler yapan Johnson’da meclisle sorunlar 
yaşamaya devam etti. Brexit süreci ilk olarak İngiltere’yi ikiye bölmüş, fakat 
daha sonra bununla kalmayarak partileri de anlaşmalı çıkışı destekleyenler ve 
desteklemeyenler, Kuzey İrlanda için özel statü olmasını destekleyenler ve des-
teklemeyenler vb. şekilde daha fazla parçalara böldü. Son olarak Johnson’un 22 
Ekim’de yaptığı oylamada da kendi partisinden bazı vekiller de açık bir şekilde 
red oyu vererek bölünmelerin ne hale geldiğini göstermiştir. 
Ekim ayı sonu itibariyle Brexit süreci büyük gelişmeler kat etmiş olmakla bera-
ber halen belirsizliğini korumaktadır. Birleşik Krallık’ın önünde karar vermesi 
gereken en büyük iki konu Kuzey İrlanda’nın durumu ve Birleşik Krallık’ın AB 
Ortak Pazarı’nda kalmayı isteyip istemediğidir. Theresa May’in vardığı uzlaş-
mada Kuzey İrlanda resmi olarak Birleşik Krallık vize ve gümrük alanında kalsa 
da uygulamada bu kontroller sadece limanlar ve havalimanları ile ülkeye giren 
kişilere ve mallara uygulanarak AB’nin bir parçası gibi devam edecekti. Böylece 
siyasi olarak hassasiyetini koruyan bölgenin iç savaşın anılarını canlandıracak sı-
nır kapıları ve denetimlerden kurtulması öngörülüyordu. Fakat Boris Johnson’un 
önerisinde İrlanda’nın Birleşik Krallık’ın geri kalanıyla beraber aynı şekilde Av-
rupa Birliği’ni terk etmesi öngörülüyor. Öte yandan AB’nin üst kadrolarından bu 
önerinin 1998’de İrlanda’da varılan barış antlaşmasına aykırı olduğu yönünde 
itirazlar da devam ediyor. 

GÜNDEM

Kaynak: EuroNews
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Ekonomi alanında ise Birleşik Krallık’ın vermesi gereken en büyük karar AB ile 
ortak politikalara devam mı edeceği yoksa kendi başına daha bağımsız bir yön 
mü izleyeceği. Birleşik Krallık’ın ABD ile daha geniş bir ticari anlaşma imza-
laması beklenirken, bu durumun AB ile ortak bir politika izlenmesini imkansız 
kılacaktır. Öte yandan halihazırda ortak vize ve ortak para politikalarına dahil 
olmayan Birleşik Krallık’ın ekonomik olarak ortak pazarda kalması durumunda 
AB’den ayrılma sürecinden ne gibi büyük değişiklikler elde edeceği bir soru 
işaretidir.
Anlaşmasız ayrılık olması durumunda sonuçların ne olacağı ve bundan neler ka-
zanılıp neler kaybedileceği ise Birleşik Krallık’taki siyasal partilerin konu hak-
kındaki duruşlarını belirlemelerinde en büyük etken olmaya devam ediyor. Eğer 
anlaşmaya varılmadan ayrılık gerçekleşirse Birleşik Krallık AB için herhangi 
bir üye olmayan ülkeden farklı olmayacak. Bu durumda Birleşik Krallık’a giren 
ve çıkan bütün ürünlerin gümrük uygulamasına girmesi gerekecek. Bu durumun 
da günlük ihtiyaçların karşılanmasında AB’den yapılan ithalata ihtiyaç duyan 
Birleşik Krallık ekonomisinde gıda sıkıntıları çekilmesine sebep olabilir. Öte 
yandan İrlanda sınırında vize ve gümrük uygulamalarının da tekrar geri gelmesi 
gerekecek. Bu durumun ise yeniden şiddet olaylarının başlamasına sebep olacağı 
düşünülüyor. 
Geçtiğimiz aylarda anlaşma olsun veya olmasın Birleşik Krallık’ı Ekim ayı so-
nunda AB’den çıkartacağı yönünde ısrarcı olan Johnson, meclisi askıya alma-
sının da çözüm getirmemesi üzerine muhalefeti de ikna ederek erken seçime 
gitme kararı aldı. 12 Aralıkta yapılacak seçimlerde ise mecliste İşçi Partisi’nin 
çoğunluğa geçmesi beklenirken, bu durum gerçekleşse bile çıkmak isteyenler ve 
kalmak isteyenler arasında ve anlaşmalı ayrılık taraftarları ile anlaşmasız ayrılık 
taraftarları arasındaki sandalye farkında iki taraftan biri lehine ezici bir değişik-
lik olması beklenmiyor. Fakat sürecin ayrılık taraftarlarının aleyhine işlemesi ha-
linde Birleşik Krallık’ın AB ile görüşerek ikinci bir referanduma giderek Brexit’i 
yeniden oylamaya sunması olasılığı artık dikkate alınabilir bir hale geldi. Dola-
yısıyla Brexit meselesinde önümüzdeki günler bir çok gelişmeye gebe! 

GÜNDEM

Osman ERDOĞDU
DİAM Araştırma Asistanı
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Turkuaz-Yeşiller Koalisyonuna 
Doğru Mu?

Avusturya’da 29 Eylül’de yapılan erken genel seçimlerin galibi yüzde 37,5’lik 
oy oranıyla Avusturya Halk Partisi (ÖVP) oldu. 2017’de yapılan genel seçimler-
den de birinci parti olarak çıkan ÖVP, oy oranını 
%6 arttırmayı başardı. Resmî sonuçların yayım-
lanmasından sonra Cumhurbaşkanı Alexander 
Van der Bellen hükümet kurma yetkisini yeniden 
ÖVP lideri Sebastian Kurz’a  verdi. 
Bir önceki koalisyon hükümetinin ortağı olan 
Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ise erken se-
çimlere yol açan İbiza Skandalının  etkisiyle 
büyük bir kayıp yaşayarak %16,2 oy oranıyla 
üçüncü parti oldu. Strache’nin istifası sonrasında 
erken seçimlere, 2016 yılında Avusturya Cumhur-
başkanlığı seçimlerine FPÖ’nün adayı olarak ka-
tılan ve ikinci tura kalmayı başaran Norbert Hofer 
liderliğinde giren FPÖ, skandalın yol açtığı ka-
yıpları önlemeyi başaramadı. Seçimlerden hemen 
sonra koalisyon seçenekleri için açıklama yapan 
Norbert Hofer koalisyon görüşmelerinde yer al-
mayı düşünmediklerinin ve muhalefette kalacak-
larının izlenimini veren açıklamalarda bulundu. 
Erken genel seçimlerde federal düzeyde tarihindeki en düşük oyunu alan Avus-
turya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) % 21,2 oy oranıyla ikinci parti oldu. Se-
çimlerden sonra yaptığı açıklamalarda başarısızlığı kabul eden SPÖ lideri Pame-
la Rendi-Wagner, alınan kötü sonuca rağmen yola devam edeceklerini belirtti. 
Olası koalisyon hükümetine yönelik açıklamalarında Rendi-Wagner partisinin 
tutumundan çok, ÖVP-FPÖ koalisyonunun kurulamayacağına dikkat çekti.

Yeşiller partisi ise erken genel seçimlerin en bü-
yük kazananı oldu. 2017 yılında yapılan genel 
seçimlerde % 4 barajına takılarak parlamento-
ya girmeye hak kazanamayan Yeşiller, oyların 
% 13,9’unu alarak büyük bir başarı sağlayarak 
dördüncü parti oldu. Seçim sonuçlarının belli 
olmasından sonra açıklamalarda bulunan Yeşil-
ler Partisi’nin lideri Werner Kogler, koalisyon 
görüşmelerine açık olduklarını fakat eski koa-
lisyon hükümetinin sağcı politikalarından bir 
kopuş olması gerektiğini belirtti.
Erken genel seçimlerde yüzde 8,1 oy alarak 
parlamentoya girmeyi hak kazanan beşinci par-
ti ise Yeni Avusturya Partisi (NEOS) oldu. Ka-

tılım oranının % 75,6 olduğu seçimlerde, Avusturya Federal Meclisi’ndeki 183 
sandalyenin 71’ini ÖVP, 40’ını SPÖ, 31’ini FPÖ, 26’sınını Yeşiller ve 15’ini 
NEOS aldı.

GÜNDEM

Sebastian Kurz: 1986 do-
ğumlu genç siyasetçi. 
ÖVP’nin gençlik başkanı 
seçilmesiyle Viyana üni-
versitesinde sürdürdüğü 
hukuk eğitimini yarıda bı-
raktı. 2013 yılında ÖVP’den 
milletvekii seçilen Kurz, 
27 yaşındayken Avusturya 
Cumhuriyeti’nin en genç 
bakanı ve Avrupa Birliği’nin 
en genç dışişleri bakanı oldu. 
2017 yılında ÖVP’nin lideri 
olan ve 2017 yılında yapılan 
genel seçimlerde yüzde 31,5 
oy oranıyla başbakan olan 
Kurz, şuanda hükümeti 
kurmak için tekrar yetkilen-
dirildi. 

İbiza Skandalı: FPÖ lideri 
ve başbakan yardımcısı He-
inz-Christian Strache’nin, 
kendisini Rus bir oligarkın ye-
ğeni olarak tanıtan bir kadına 
partisi FPÖ’ye bağış yapması 
karşılığında kamu ihalele-
rinde yardım etme vaadinde 
bulunduğunu gösteren video. 
Görüntülerin yayımlanma-
sından sonra Strache istifa 
etmek zorunda kalmış, hükü-
met SPÖ’nün verdiği gensoru 
önergesiyle düşmüştü.
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-Koalisyon Görüşmeleri

FPÖ lideri Norbert Hofer, 
seçimlerin hemen ardından 
herhangi bir koalisyon gö-
rüşmelerine katılmayacak-
larının sinyalini verdi ve 
muhalefete hazırlandıkla-
rını dile getirdi. FPÖ’nün 
resmi olmayan sonuçların 
ardından takındığı bu tu-
tum, seçim sonuçlarının 
resmi olarak açıklanması 

ve 7 Ekim’de Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in hükümeti kurma gö-
revini Sebastian Kurz’a vermesinin ardından da devam etti. İbiza skandalının 
ortaya çıkmasının ardından istifa eden Strache ile birlikte İç İşleri Bakanı olan 
Herbert Kickl (FPÖ) de görevden alınmıştı. Hükümeti Kickl olmadan kurmak is-
teyen Kurz’a karşı, SPÖ’nün verdiği gensoruyu FPÖ de destekledi ve hükümetin 
düşmesine onay verdi. Kurz’un, Strache sonrası daha da önemli hale gelen Her-
bert Kickl’li bir FPÖ ile herhangi bir koalisyon görüşmesi yapması beklenmiyor. 
Kurz, hükümeti kurma görevini aldıktan sonra görüşmelerini mecliste bulunan 
diğer üç parti ile sürdürüyor. 
ÖVP lideri Kurz ve ekibi, koalisyon görüşmelerine SPÖ lideri Rendi-Wagner ve 
ekibi ile toplanarak başladı. Herhangi bir koalisyon anlaşmasının çıkması bek-
lenmeyen görüşmeler, Rendi-Wagner tarafından çocuk yoksulluğu, uygun fiyatlı 
konutlar ve iklim gibi daha somut tartışmalara dikkat çekilerek yürütüldü. Erken 
seçimlerde alınan kötü sonucun SPÖ içinde tartışmalara yol açmasıyla koalisyon 
görüşmeleri bir sonuca ulaşamadı. Seçimlerden sonra yapılan büyük çaplı anket-
lerle başarısızlığın nedenini bulmaya çalışan SPÖ içinde, Rendi-Wagner’e karşı 
bir liderlik tartışması da sürmektedir. 
SPÖ’den sonra NEOS ve Yeşiller partisi ile koalisyon görüşmelerine devam 
eden ÖVP, NEOS lideri Beate Meinl-Reisinger’in 24 Ekim’de ÖVP ile gerçek-
leştirdiği üç saatlik toplantı ardından koalisyon görüşmelerinin tamamlandığını 
açıklaması ile tamamiyle Yeşiller Partisi’ne odaklandı. Meinl-Reisinger yaptığı 
açıklamada, ÖVP’ye eğitim, anayasa ve adalet alanlarında hedeflerini sundukla-
rını, aynı hedefleri Yeşiller partisine de ilettiklerini belirtti. 
ÖVP lideri Sebastian Kurz, 8 Kasım’da hangi partiyle hükümeti kurmak için 
koalisyon görüşmelerine başlayacağını açıklayacak. Bu süre zarfında SPÖ ve 
NEOS ile görüşmelerini tamamlayan ÖVP ekibi, Yeşiller ile sürdürülen koalis-
yon görüşmelerinden umutlu görünmektedir. Yeşiller partisi lideri Kogler için 
de bu görüşmeler şimdilik sıkıntısız ilerlemektedir. Avusturya hükümeti 2017 
yılında büründüğü sağcı Turkuaz-Mavi koalisyonundan, 2020 itibari ile Turku-
az-Yeşil koalisyonuna doğru geçiş yapabilir.

GÜNDEM

Kaynak: Kronen Zeitung

Buğra Kadir Koçer
DİAM Araştırma Asistanı
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Küresel Isınma ve Greta Thunberg

Küresel ısınma 21. yüzyılda tüm dünyayı ilgilendiren bir konudur. Yapılan araş-
tırmalar, gerekli önlemler alınmadığı takdirde küresel ısınmaya bağlı olarak ger-
çekleşen felaketlerin gün geçtikçe artacağını göstermektedir. Endüstrileştirme 

süreci ile birlikte 
dünya yaklaşık iki 
yüz yılda %0,8 
oranında ısındı ve 
ısınmaya devam 
etmektedir. Bir-
leşmiş Milletler 
(BM), ilerleyen za-
manlarda %0,8’lik 
oranın daha fazla 
yükselmemesi adı-
na maksimum iki 
derece artış sağla-

yacak % 1,8 oranın-
da iklimsel değişikliğin sağlanabilmesi için dünyadaki bütün ülkelerin önlem 
almasına yönelik karar aldı. Araştırmacılar, ülkelerin gerekli önlemleri almaması 
halinde 2100 yılında dünya ısısının 5 dereceye yükseleceği yönünde açıklamalar 
bulunmaktadır.
Antropojenik iklim değişikliği insanların endüstrileştirmesiyle birlikte ürettik-
leri farklı gazlardan sonuçlanan yüksek değerlerin tümüdür. Endüstrileşmenin 
başlamasıyla birlikte dünyada bulunan karbondioksit, metan ve azot oksitin de-
ğerlerindeki değişim kayıt altına alındı. Karbondioksit %30, metan %150 ve azot 
oksitin değerlerinin yüksek olma sebepleri fosil yakıtlardan kaynaklanmaktadır. 
Doğal enerji kaynakları olarak bilinen; kömür, petrol ve doğal gazın yanmasıyla 
birlikte ortaya çıkan değerlerdir. Fosil yakıtların yanı sıra aynı zamanda orman-
sızlaştırmada % 17’lik bir paya sahip bahsettiğimiz değerler sera gazının yüksel-
mesine neden olmaktadır.  Gelecekte düşüş gerçekleşmediği sürece ekosistemde 
kötü sonuçlara ulaştıracak ve sonuçları kaçınılmaz olacaktır. Ortaya çıkacak olan 
sorunlardan bazıları: 
1. Deniz seviyesinin yükselişi
2. Buzulların erimesi 
3. Sıcaklık yükselmesi 
4. Kuraklık dönemlerin uzaması 
yukarıda saymış olduğumuz sorunlar sadece gerçekleşecek olanlardan birkaçı. 
Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) açıklamasına göre deniz 
seviyesindeki 30-50 cm yükselişin nedeni buzulların erimesidir. Deniz kıyıları 
bölgesi yaşamak için tehlikeli olduğundan buralarda yaşayan insanların yaşam 
yerlerini değiştirmeleri tavsiye edilmektedir. Deniz seviyesinin yükselirken aynı 
zamanda kuraklıktan kaynaklanan tatlı su seviyesinde azalma yaşanacağı da bi-
linmektedir.  % 4’lük derece artışıyla birlikte % 20 - 50 yağışta bir gerileme 
beklenmektedir. 

Kaynak: Hürriyet
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Küresel ısınma hem sosyal hem de ekonomi alanında büyük hasarlara yol aç-
tığı ve açacağı bilinmektedir. 1980 - 2011 yılları arasında, sellerle yaklaşık 5,5 
milyon insan hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 90 milyonluk bir ekonomik hasar 
meydana gelmiştir.  Aynı zamanda tarımla hayatını kazanan insanların sel, su 
yükselişi ve kuraklıktan dolayı iş yerlerini kaybeden kişi sayısı her geçen gün 
yükselmektedir. Ayrıca bu nedenlere bağlı olarak açlıkla mücedele edenlerin sa-
yısı da artmaktadır. Ölümlerin yanı sıra Malaria gibi  farklı birçok hastalıkların 
nedeni haline gelmiştir. Greenpeace tarafından yapılan bir araştırma sonucuna 
göre iklim değişikliğinin en çok artış gösterdiği ülkeler gelişmekte olan ülkeler-
dir. Araştırmaya göre, 2050 yılına kadar, değişen iklim koşulları ülkelerde de-
ğişiklikler meydana getireceğinden yaklaşık 200 milyon insanın ülkelerini terk 
edeceğini öngörmektedir.  
İklim değişikliği insanlar için tehlikeli olmasının yanında hayvan ve bitkiler için 
de büyük bir tehlike getirmektedir. Hayvan ve bitkilerin alıştığı doğal hız yeri-
ni, insanlardan kaynaklanan sebeplerden doğa daha hızlı değişim göstermekte 
ve hayvanlar ve bitkiler adaptasyon sıkıntısı çekmektedir. Aşırı sıcak artışından 
kaynaklı buzulların erimesi ve tatlı su oranında azalmadan dolayıda birçok hay-
van yaşam mücadelesi vermektedir. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma 
Birliği (IUCN); 2017 yılında 91 bin 523 bitki ve hayvanlarda yapmış oldukları 
araştırmada iklim sebeplerinden dolayı nesli tükenebilecek canlı sayısının 2000 
yılına oranla yaklaşık yarısına denk gelirken, 2007 yılındaysa bu sayının 25 bin 
821 olduğunu yayınladı. Her gün yaklaşık 150 hayvanın nesli tükenmektedir. 
Bunun normal orana göre bin kat daha fazla olduğu düşünülmektedir. 
Bu ve bunun gibi birçok sorunun siyasetçiler tarafından yeterince ele alınmadığı-
nı düşünen 16 yaşındaki Asperger sendromlu öğrenci Greta Tintin Eleonora Er-
nman Thunberg, evde başlamış olduğu iklim değişikliğine yönelik önlemlerine;  
20 Ağustos 2018 tarihinde İsveç Parlamentosunun önüne taşıdı. “Skolstrejk för 

klimatet” (İklim 
için okul grevi) 
cümlesini taşıyan 
pankartıyla okulu-
nun ilk günü siya-
setçileri ve iklim 
hakkında alınan 
yetersiz önlemleri 
protesto etmeye 
başlamıştı. Greta 
tarafından başla-
tılan bu protesto 
dünyanın dört bir 
yanında yankı bul-

du.  Okula gitmek yerine Greta Thunberg sokaklara çıkıp “Fridays for Future” 
(Gelecek/İklim için Cumalar) adı altında iklim değişikliğini protesto eden bin-
lerce öğrenciye öncü olmuştur. Bir yıldan fazla siyasetçileri protesto eden Greta 
protestosununa doğmuş olduğu ülke İsviçre‘nin sera gazı emisyonları seviyesini 
iklimi koruyabilmek için gerekli orana düşene kadar protesto edeceğini açıkladı.

Kaynak: Spiegel Online
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Birçok ülkede önemli kişiler önünde konuşmalar yapan Greta yetkilileri suçlayıp 
onların yapmış oldukları hatalardan dolayı onun ve binlerce çocuğun geleceğinin 
mahvolmakta olduğunu, yetkililer tarafından alınması gereken önlemlerin genç-
ler tarafından hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyerek siyasetçileri suçladı. 
2018 yılında Katowice’de gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’nda, 
Davos’ta gerçekleşen Dünya İklim Konferansı’nda sonrasında ise Dünya Eko-
nomik Forumu’nda konuşma yapan Greta‘ya neleri değiştirmek istediği soruldu-
ğunda “her şeyi” cevabını vermişti. 21 Şubat 2019 tarihinde Avrupa Meclisinde 
konuşma yapan genç kız Avrupa‘nın 2030 yılına kadar karbon salınımını en az 
%80 oranında azaltması  gerektiğini söyledi. Bu yapılmadığı takdirde küresel 
ısınmanın 3 - 4 dereceye kadar ulaşacağını vurguladı. Birleşmiş Milletler İklim 
Buluşması‘nda konuşma yapıp farklı ülkelerden gelen 60 siyasetçiye sert çıkışta 
bulunan Greta, siyasetçilere “geleceğini ve çocukluğunu çaldıklarına” ifade etti. 
Genç kız siyasetçilerin hala konunun önemini ve tehlikesini anlamayıp gençleri 
bu sorunlarla tek başına bıraktılarını dile getirdi. Greta‘nın bahsettiği sorunlar 
için çözümler bulunmakta fakat bunun için farklı önlem paketlerinin hayata ge-
çirilmesi gerekmektedir. Siyasetçiler 1997 yılında Japonya‘da gerçekleşen bu-
luşma sonucunda ortaya çıkan Kyoto Protokolü ile 39 ülkenin 2008 - 2012 yılları 
arası sera gaz emisyon değerini en az % 5,2 azaltması kararı almıştı. Burada Av-
rupa’ya düşen ise % 8’di. Kyoto Anlaşması aynı zamanda gelişmekte olan ülkeler 
tarafından imzalansa da onların emisyon değerinde bir kısıtlamaya gidilmemiş-
tir. 1997 yılında imzalanan Kyoto protokolü, 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. 
Çünkü yeryüzünde bulunan toplam emisyon oranın % 55 olması gerekmekteydi. 
2021 yılında Kyoto Protokolun yerine geçecek olan Paris Anlaşması 12 Aralık 
2015 tarihinde 196 ülkenin kararıyla iklim değişikliğini durdurmak için karar-
laştırılmış ve dünyada bulunan sera gaz emisyonun % 55’i için sorumlu olan 
55 ülke tarafından onaylandıktan sonra Paris Anlaşması olarak kabul edilmiştir.  

Elanur KAYMAK
DİAM Araştırma Asistanı

Kaynak: BBC
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Annegret Kramp Karrenbauer ve 
2018 CDU Genel Başkanlık Seçimi

CDU (Hristiyan Demokrat Partisi) Genel Başkanlık seçimleri 2018 yılının Ara-
lık ayında Hamburg’ta gerçekleşti. Almanya Başbakanı Angela Merkel seçim-
den iki hafta önce 18 yıllık parti liderliğinin ardından ilk kez Genel Başkanlık 
seçimlerine aday olmayacağını açıkladı. Merkel’in bu açıklamasıyla birlikte 12 
parti üyesi seçime katılacaklarının sinyallerini verdi. Fakat bu kişiler arasından 
sadece üç parti üyesi Genel Başkanlık seçimine adaylığını tam anlamıyla koy-
mayı başardı. Bunlardan biri 18 yıl Saarland eyaletinde çeşitli parti ve hükü-
met görevlerinde bulunan ve Merkel’e yakınlığıyla gündeme gelen Annegret 
Kramp-Karrenbauer, diğeri Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ve bir diğeri ise 
eski Birlik Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz’di.
Annegret Kramp-Karrenbauer, yapılan iki oturum sonucu rakiplerinden daha 
fazla oy alarak CDU Genel Başkanlığı koltuğuna oturmaya hak kazandı. Fried-
rich Merz daha ilk oturumda yeterli oya ulaşamayarak seçim yarışından düş-
tü. Jens Spahn ise yapılan ikinci oturumda rakibi Annegret Kramp-Karrenbau-
er karşısında üstünlüğü sağlayamadı. Karrenbauer, ikinci oturumda 999 delege 
oyunun 517’sini (%52) alarak Jens Spahn karşısındaki galibiyetini ilan etti ve 18 
yıllık Angela Merkel döneminden sonra CDU’nun yeni Genel Başkanı seçildi. 

-Diğer Adayların Seçim Profili
Friedrich Merz seçim yarışına eski Birlik Meclis Grup Başkanı olarak girdi. Do-
kuz yıllık siyasi bir duraklamanın ardından partinin Genel Başkanlığına aday 
olması parti içerisindeki belli bir kesimi harekete geçirdi. AfD’yi (Almanya İçin 
Alternatif) “nasyonal sosyalist” olarak tanımlayan ve Yeşiller ile olası bir koa-
lisyonu her zaman mümkün gören Merz seçim sürecinde partideki çalışma ar-
kadaşları tarafından finans endüstrisinin destekçisi olduğu ve onlar için lobicilik 
yapacağı iddialarıyla tepki çekti. Bunun yanı sıra konuşmalarında Almanya’nın 
Avrupa Birliği’yle iletişiminin önemini vurgulayan Merz bu seçime “Devrim 
değil, harekete geçme”, (Aufbruch, kein Umsturz) sloganıyla katıldı.

Kaynak: TRT Türk
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Seçimin ilk oturumunda elenen Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise daha 
çok mülteci politikasıyla gündeme gelmişti. Merkel’in mülteci politikasını be-
nimsemediğine ve yıllık 200.000 mülteci ve göçmen kabulünü fazla bulduğuna 
konuşmalarında yer verdi. Macaristan’ın sert mülteci politikasına desteği, Avus-
turya Başbakanı Sebastian Kurz’a yakınlığıyla bilinen Spahn “zararlı olabilecek 
göçmenlere karşı” önlem alınması gerektiğini de dile getirmişti. Seçim sürecin-
de “Gerçek bir yeni duruş”, (Ein echter Neustand) sloganını kullanan politikacı 
aynı zamanda dijitalleşmeye de önem vermektedir. 

-Annegret Kramp-Karrenbauer

Seçim zamanında “Merkel’in varisi”, “Küçük Merkel” gibi takma isimlerle 
gündeme gelen Kramp-Karrenbauer’in 2018 yılının Şubat ayında Saarland eya-
letindeki görevini bırakıp CDU Genel Sekreteri olması ve bundan sonra CDU 
için çalışmak istediğini açıklaması, onun bir sonraki Genel Başkanlık seçimleri-
ne aday olup olmayacağına dair soru işaretlerini de ortadan kaldırır nitelikteydi. 

Kramp-Karrenbauer 18 yıllık Saarland dönemi boyunca Aile ve Kültür Bakan-
lığından Saarland Başbakanlığına kadar birçok görevde yer aldı ve CDU’nun 
Saarland’daki en büyük politikacısı oldu. 1999 yılından partisinin Genel Baş-
kanı olduğu güne kadar Almanya Parlamentosu’nda CDU’yu temsil eden 57 
yaşındaki politikacı yapılan eyalet oylamalarından hiçbir zaman %40’ın altında 
oy almadı. Hem çeşitli devlet makamlarında görev yapmış olması hem de Sa-
arland eyaletinde yapılan seçimlerde göz ardı edilemeyecek derecede yüksek 
oylar alması da ona CDU’nun yeni Genel Başkanı olma yolunda fazlasıyla yar-
dımcı oldu. 
Muhafazakâr ve katı bir Katolik olarak yetiştirilen Kramp-Karrenbauer kendi-
sini “modern muhafazakâr” olarak tanımlıyor. Sosyal politika bağlamında sol 
kanatta yer alan politikacı, toplum siyaseti bakımından daha çok sağ kanatta 
kendine yer buluyor. Almanya’da yaşayan Türkler için çifte vatandaşlığı tekrar 
gündeme getirmesi, mülteci politikası konusunda Merkel’in çizgisinden ayrıl-
maması ve Avrupa Birliği’nin daha da güçlendirilmesini desteklemesi seçim 
döneminde Kramp-Karrenbauer hakkında gündeme gelen konular arasındaydı. 
Bunun yanı sıra 18 yaşından beri Kadınlar Birliği (FU) üyesi olan politikacı, 
eşcinsel evliliğe de şüpheci yaklaşıyor.

Ömer YEĞEN
DİAM Araştırma Asistanı

Kaynak: www.cdu.de
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NSU ANITINA SALDIRI

NSU terör örgütünün iki üyesi Uwe Böhn-
hardt ve Uwe Mundlos tarafından 9 Eylül 
2000 tarihinde düzenlenen saldırıda sekiz 
kurşunun isabet etmesi sonucu Enver Şim-
şek hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayları 
unutmayan halk, Enver Şimşek’in anısına 
8 Eylül 2019 tarihinde Zwickau şehrine 
küçük bir meşe ağacı dikmişti ancak diki-
len meşe ağacının dalları kimliği belirle-

nemeyen kişiler tarafından testereyle kesildi.

ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER’İN SURİYE’DE 
GÜVENLİ BÖLGE TALEBİ

Almanya Savunma Bakanı Annegret 
Kramp-Karrenbauer, Şansölye Angela 
Merkel ile yapmış olduğu görüşme sonu-
cunda Almanya’nın Suriye’de güvenli böl-
ge oluşturmasını ve bölgeye Avrupa’dan as-
keri destek gönderilmesi talebini açıkladı. 
Daha önce Amerikan’ın isteği ile Kosova 
ve Afganistan’a; Fransa’nın isteğiyle ise 
DAEŞ’le mücadele kapsamında Suriye’ye askeri destekte bulunan Almanya ilk 
kez bölgede kendi adına bir hamlede bulunmak istiyor. CDU Dış İlişkileri Siya-
setçisi Roderich Kiesewetter güvenli bölgeye 30 ila 40 bin kadar askerin Avru-
pa’nın farklı ülkelerinden gönderilmesinin önemine dikkat çekerken SPD üyesi 
Heiko Maas ise böyle bir karar için erken olduğu ifade edilmiştir.

AVRUPA’NIN BARIŞ PINARI HAREKÂTINA TEPKİSİ
Avrupa Birliği (AB) üyeleri Türkiye’nin 
Suriye’ye girmesinin hatalı olduğunu be-
lirtti. 28 ülkenin Dış İşleri Bakanı Türki-
ye’nin en hızlı şekilde Suriye’den çıkıp 
operasyona son vermesini istiyor. Ha-
rekâtın ardından aynı ülkeler gelecekte 
Türkiye’yle ‘silah sevkiyat’ anlaşmaları 
yapılmayacağını söyledi. Avrupa Parla-

mento üyesi İtalyan siyasetçi Angelo Ciocca, Türk siyasetçilerinden gelen, Türk 
bayrağı bulunan hediyeyi, Türkiye’nin Suriye’ye girmesini protesto etmek ama-
cıyla parlamentoda yere fırlattı. Aynı zamanda Fransa Cumhurbaşkanı Emma-
nuel Macron ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Paris’teki buluşmalarının 
ardından Türkiye’nin Suriye operasyonunu sonlandırması gerektiğini vurguladı-
lar. CSU partisinden Florian Hahn Avrupa’nın tepkisinde geç ve yeterinde sert 
olmadığını söylerken CDU parti üyesi Roderich Kiesewetter Avrupa gelecekte 
olacak sorunlara tepkilerinde daha hızlı olmalarını ve sorunları büyümeden önce 
çözmesinin önemli olduğunu söyledi. Yeşiller Partisi başkanıysa Türkiye’ye ya-
pılan silah sevkiyatının durdurulması gerektiğini söyledi.

MEDYADAN

Kaynak: Sueddeutsche

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: Spiegel Online
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KİMDİR? NEDİR? 

Annegret Kramp-Karrenbauer Kimdir?

Annegret Kramp-Karrenbauer 1962 yı-
lında Almanya’nın Völkingen şehrin-
de doğdu. Annesi ve babası tarafından 
muhafazakâr ve Katolik olarak yetiştiri-
len Kramp-Karrenbauer daha 18 yaşın-
dayken CDU’ya (Hristiyan Demokrat 
Partisi) ve Kadınlar Birliği’ne(FU) ka-
tıldı. Hukuk ve Siyaset Bilimi mezunu 
Kramp-Karrenbauer 18 yıl Saarland’da, 
Aile ve Kültür Bakanlığından eyalet 
Başbakanlığına kadar birçok görevde 
bulundu ve CDU’nun Saarland’daki en 
büyük politikacısı oldu. Daha çok kadın 
hakları savunuculuğu ve Merkel’e ya-
kınlığıyla gündeme gelen Kramp-Kar-

renbauer 2018 yılında 18 yıllık Saarland’daki serüvenine son verip, sonrasın-
da CDU için daha çok çalışmaya karar verdikten sonra aynı sene içerisinde 
CDU’nun yeni Genel Başkanı oldu. Annegret Kramp-Karrenbauer 2019’un 
Temmuz ayından beri Almanya’nın Savunma Bakanı olarak görev yapmakta.

Göçmen Edebiyatı Nedir?

Göçmen Edebiyatı ya da diğer adlarıyla; Diaspora Edebiyatı, Göç Edebiyatı, 
Muhacerat Edebiyatı, Mehcer Edebiyatı, Sürgün Edebiyatı; bir toplumdan başka 
topluma göç etmiş insanların orada yaşadıkları bilgi, duygu ve zorlukları kaleme 
aldıkları edebiyat türüdür. Göç ettikleri ülkenin diliyle eser verenler ve anadil-
leriyle eser verenler olmak üzere iki alt başlığa ayrılmıştır. Günümüz Türk Ede-
biyatındaki örnekleri daha çok Almanya’ya giden Türklerin orada yaşadıkları 
zorluklar ve memleket hasretleriyle ilgili olmuştur. Göçmen Edebiyatında gü-
nümüzde en bilinen temsilcileri; Nevzat Üstün (1924-1979), Yüksel Pazarkaya, 
Aras Ören, Güney Dal, Habib Bektaş ve Fakir Baykurt’tur.

Kaynak: Welt
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KİTAPLIK 

Psikopolitika Neoliberalizm ve Yeni İktidar Teknikler
(Yazar: Byung-Chul Han, Yayınevi: Metis Yayınları, Çevirmen: Haluk Barışcan)

Byung-Chul Han bu kitapta, oldukça akıcı bir üslupla 
neoliberalizmi ve günümüzün neoliberal öznesini de-
ğerlendirmeye alıyor. Disiplin toplumu ve biyopolitika 
gibi kavramları tartışmaya açmanın yanında, klasik psi-
kanalitik yaklaşımların günümüz öznesinin anlaşılması 
için yeterli olmayacağının altını çiziyor.  Depresyonu 
analizinin merkezine koyan Byung-Chul Han, dış zor-
lamalardan kurtulan öznenin performans baskısı altında 
ezilen bir özgürlük yanılsaması içinde olduğunu savu-
nuyor. İnternet çağının ve dataların bir ‘’dijital panopti-
kon’’ yarattığını ve panoptikon sakinlerinin kendilerini 

gönüllü olarak sergilediğini vurgulayan Han, bu yolla özgürlüğün sömürüldü-
ğünü belirtiyor. Yaşadığımız dünyayı anlamamıza yardımcı olabilecek bu kitap, 
eleştiriye açık ve tartışmayı derinleştirebilecek niteliği ile dikkat çekiyor. 

Kapımızdaki Yabancılar
(Yazar: Zymgunt Bauman, Yayınevi: Aurıntı Yayınları, Çevirmen: Emre Barca)

 
Bauman bu kitapta son senelerde tüm dünya gündemini 
meşgul eden ve en önemli meselelerden biri haline gelen 
göç ve mültecilik konusunu eleştirel bir bakış açısıyla 
ele almıştır. Kitap altı bölümden oluşmaktadır. Kitap-
ta modern dünyanın biz ve öteki dikotomisi temelinde 
göç meselesinde medyanın gücüne ve kullandığı dile, 
insanların duyarsızlaşmasına ve bu duyarsızlaşmasının 
küreselleşmesine, politikacılar ve medya tarafından ko-
nunun güvenlikleştirme perspektifinden sunulduğuna 
işaret etmiştir. Kendisi de göçmen kökenli olan yazar 
konunun insani yanının öne çıkarılması gerekliliğini 
hepimize hatırlatmaktadır.

 
Göç Sosyoloji 

(Yazar: Yusuf Adıgüzel, Yayınevi:Nobel Yayınları)

Son yıllarda öne çıkan konulardan biri olan göç mese-
lesinde çok sayıda eser ortaya konmuştur. Farklı disip-
linlerce çalışılan göç, sosyoloji perspektifiyle toplumsal 
hareketleri ve toplumu anlamayı kolaylaştıran bir alan 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kitap da tüm sosyal 
bilimler alanındaki öğrenciler ve konuyla ilgilenenler 
için temel başvuru kaynağı olma niteliği taşımaktadır. 
Kitap temel olarak göçün sosyolojik boyutuna ve top-
lumsal etkilerine değinmiştir.  Göçe dair temel kavram-
lar, göç kuramları, Türkiye’deki yerel göç hareketle-
riyle küresel göç hareketleri, göç politikaları, birlikte 

yaşama modelleri, diasporalar, geri dönüş göçleri ve göçmen dayanışma ağlarını 
ele almıştır.
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TERMİNOLOJİ

TÜRKÇE ALMANCA İNGİLİZCE

Uyum Anpassung Harmonization

Çalışma İzni Arbeitserlaubnis Work Permit

İltica Asly Asylum

Yabancı Ausländer Foreigners

Yabancı Düşmanlığı Ausländerfeindlichkeit Xenophobia

Mülteci Politikası Flüchtlingspolitik Refugee Policy

İnsan Ticareti Menschenhandel Human Trafficking

Göç   Migration Migration

Düzenli Göç Reguläre Migration Regular Immigration

Geçici Koruma Vorübergehender Schutz Temporary Protection

Bu köşemizde her ay bir tema üzerinden üç farklı dilde kavramları bulacaksınız.
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