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Kıyamet Günü Buzulu Hızla Eriyor!
 The Doomsday Glacier is rapidly melting!

BBC/The Guardian-Gaye Gürbüz

Devasa boyutlardaki bu buzulun yüz ölçümü ne-
redeyse Büyük Britanya Adası’nın yüz ölçümü 
kadar. Veriler, dünyada deniz suyu seviyesindeki 
yükselişin %4’nün bu buzulun erimesinden kay-
naklandığını belirtmektedir. Buzulun tamamen 
erimesi halinde, deniz seviyesinin yarım metre-
den fazla yükseleceği tahmin ediliyor.  
  
Thwaites buzulu tamamen eridiğinde, Avrupa’da 
birçok şehir sular altında kalacak ve bu da birçok 
sorunu beraberinde getirecek. Şehirler sular al-
tında kaldığında, bu şehirlerden dünyanın diğer 
bölgelerine büyük göç dalgaları başlayacak. Kay-
nakların yetersizliği nedeniyle küresel bir açlık 
başlayacak ve bu da savaşları beraberinde getire-
cek. 

Son olarak, eğer devletler küresel ısınmaya karşı 
harekete geçmezlerse, uygarlığın çöküşü ve dün-
yanın büyük bir kısmının yok oluşunun gerçek-
leşmesi kaçınılmaz. 

This huge glacier area’s surface is almost as big as 
Great Britain’s. Datas show us that the amount 
that has melted already accounts for 4% of world 
sea level rise. There’s enough water locked up in it 
to raise world sea levels by more than half a meter 
if the entire glacier were to melt.  

When Thwaites Glacier is completely melted, lots 
of cities in Europe will be underwater, and this 
will bring many problems. When cities submer-
ged, big migration flows from drowned cities to 
other part of the world will start. Then, with the 
lack of resources global starvation will start and 
finally wars will start.  
  
Finally, if states don’t act against the global war-
ming, the collapse of our civilization and the ex-
tinction of the much of the world is on the hori-
zon. 
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Ömer El Beşir Yargılanacak mı? 
Will Omar El Bashir be Tried? 

Al Jazeera/CNN-Mustafa Avcı

Sudan geçici hükümeti ve Darfur isyancıları, 
Uluslararası Ceza Mahkemesi suçlularını mah-
kemeye teslim etmeyi kabul etmiştir. Bir önceki 
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir Batı Dar-
fur bölgesinde işlediği savaş suçları, soykırım ve 
insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamında suç-
lanmaktadır. Birleşmiş Milletler; savaş, kıtlık ve 
hastalıktan en az 300.000 kişinin öldüğünü dü-
şünmektedir.  

El Beşir hâlâ iddiaları kabul etmemektedir. An-
cak, Ömer el-Beşir artık iktidarda değildir ve 
Sudan geçici hükümeti ile Darfur’daki isyancılar 
suçluları Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne teslim 
etme konusunda el sıkışmıştır.  

Güvenlik riskinden dolayı adı açıklanmayan bir 
kaynağa göre bütün bu çalışmalar, Sudan hükü-
meti ve Darfurlu isyancılar arasındaki anlaşma-
nın bir parçası. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 
sözcülerinden Fadi Al Abdallah CNN’e konuşmuş 
ve “Ömer el-Beşir ile ilgili haberlerin bilincinde-
yiz ve konunun takipçisiyiz. Henüz bizim açımız-
dan alınmış bir karar yok.” demiştir. 

Dünyanın en uzun süre görev yapan liderlerinden 
biri olan Beşir darbe ile yönetime geçmiş ve yine 
bir darbe ile görevinden alınmıştır. CNN’de belir-
tildiği üzere kesin bir yargılama yok, Uluslararası 
Ceza Mahkemesi’nin atacağı adımlar merak ko-
nusu.

Sudan’s transitional government and Darfur re-
bels agree to hand over ICC suspects to the in-
ternational tribunal. Former Sudanese president 
Omar-el Bashir is accused of war crimes, geno-
cide and crimes against the humanity in the wes-
tern Darfur region. The UN believes that fighting, 
famine and disease killed at least 300.000 people.  
 
Al Bashir denies the allegations. However, he is 
no longer in power and Sudan’s transitional go-
vernment and rebels in Darfur have now agreed 
to hand over all suspects wanted by the ICC.  

The move is part of a proposed agreement betwe-
en the Sudanese government and Darfur’s rebel 
movement, according to the source who asked 
not to be named for security reasons. ICC spo-
kesman Fadi El Abdallah told CNN that “We are 
aware and following the news in relation to Mr. Al 
Bashir. We have no official confirmation on our 
side now.” 

Mr. Bashir, one of the longest-serving leaders in 
the world, got the power with the coup, but his 
administration was overthrown with a coup. Ac-
cording to CNN, there is no final decision yet, so 
the next steps and decisions of the International 
Criminal Court are an object of curiosity. 
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Bernie Sanders: “Geri döndüm” 
Bernie Sanders: “I’m back” 

Al Jazeera/The Guardian-Seher Tortop

Demokratik sosyalist olan 78 yaşındaki Sanders, 
Amerikalıları “ülkeyi ekonomik, politik, sosyal ve 
çevresel olarak dönüştürmek” için bir siyasi dev-
rim yapmaya ve ABD siyasetini değiştirmek için 
yardım etmeye çağırmıştır. 

“Sizlere bugün karşı karşıya olduğumuz destansı 
mücadeleye hazır olduğunuzdan çok daha hazır, 
her zamankinden daha hazır olduğumu bildir-
mekten mutluluk duyuyorum.” “Amerika Birleşik 
Devletleri başkanlığını devralmaya hazırım.” 

Asıl konusu sağlık olan Sanders’ın planı, özel sağ-
lık sigortasını etkin bir şekilde ortadan kaldırmak. 
ABD dış politikasını ve yurt dışına askeri müda-
haleyi eleştirmekten de kaçınmamıştır. 

Analize göre, Bernie Sanders, başkanlık seçimle-
rinde ilerleme kaydedeceği yönünde bir izlenim 
yaratmıştır. Fakat son gelişmeler neticesinde Joe 
Biden, Süper Salı’nın kazananı olmuştur. Tüm ve-
riler sonucunda gözler Temmuz ayında yapılacak 
parti kongresindedir. Bu kongrede Demokratlar 
Trump’ın karşısına çıkaracakları başkan adayını 
seçecektir. 

Sanders, 78, democratic socialist, invited Ameri-
cans to make a political revolution to “transform 
the country economically, politically, socially and 
environmentally” and to help to change the US 
politics. 

“I am happy to report to you that I am more than 
ready and more ready than ever to carry on with 
you on the epic struggle that we face today.” “I am 
more than ready to assume the office of president 
of the United States.” 

Sander’s plan, whose main subject is health, is 
to effectively eliminate private health insurance. 
Sanders did not hesitate to criticize US foreign 
policy and military intervention abroad. 

According to the analysis, Bernie Sanders has inc-
reased his ideas that he will gain progress in the 
presidential election.  However, as a result of the 
latest developments, Joe Biden has been the win-
ner of the Super Tuesday.  As a result of all these 
results, the eyes are at the party congress in July.  
The Democrats will choose the candidate for the 
presidency against Trump. 
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Meksika’da Ülke Çapında Feminist 
Protestolar 

Nationwide Feminist Protests in  Mexico City 

Mexico News Daily/AA-Ayşenur Durmaz

Bu ay, Meksika’da, 25 yaşındaki Ingrid Escamilla 
adlı kadının, partneri tarafından bir nefret cina-
yetine kurban gitmesinin ardından tüm ülkede 
feminist protestolar gerçekleştirilmiştir. 

Bu protestolar hakkında, Mexico News Daily ge-
nel olarak yetkililerin açıklamalarına yer vermiş-
tir ve “Başkan Lopez Obrador’un pazartesi günü 
yaptığı basın açıklamasında, kadın cinayetlerinin 
oranının fazla olmasının nedeninin eski hüküme-
tin neoliberal politikasının bir sonucu olduğunu, 
bu politika sonucunda da sosyal bir kırılma ya-
şandığını ve değerlerin kaybolduğu bir kriz ya-
şandığını” aktarmıştır. 

Anadolu Ajansı ise, genel olarak protestolar hak-
kında haberler yapmıştır ve “Feministler, tarihi 
mekânları tahrip etmeye ve sprey boyayla “Bir 
Tane Daha Değil” anlamına gelen Ni Una Mas 
yazmaya başlamıştır Bu ifade “Bu ülkedeki bir ka-
dın daha, erkeklerin nefret cinayetine ve tacizine 
kurban gitmeyecek” anlamına gelmektedir. 

Aslında bu trajik olay Meksika’da gerçekleşen fe-
minist protestoların tek nedeni olarak gösterile-
mez. Ülkedeki kadınlarla erkekler de hükümetin 
bu durumla ilgili hiçbir şey yapmamasını ve bun-
dan dolayı da her gün öldürülen kadın sayısının 
günden güne artıyor olmasını protesto etmekte-
dir. 

This month, in Mexico City, the nationwide fe-
minist protests stroked after the murder of Ingrid 
Escamilla, a 25 years old woman, who was a vic-
tim of a rampant killing that made by her domes-
tic partner. 

About the protests, Mexico News Daily mostly 
wrote about the authorities statements and also 
stated that   “President Lopez Obrador said in a 
press release on Monday that the reason for the 
high rate of female murders was the result of the 
neoliberal policy of the former government, and 
that there was a social crisis  in which the values 
were lost.” 

Anadolu Agency mostly wrote about the protests 
and said that  “The feminists began vandalizing 
and spray painting historical buildings with ph-
rases such as “Ni Una Más”  which means “Not 
One More” The phrase means that “not one more 
woman should fall victim to the rampant killing 
and abuse of men in the country.” 

This tragic event is not the only reason of those 
protests. Women and men are protesting that go-
vernment is not doing anything about those mur-
ders and that the numbers of murders of 
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Birleşmiş Milletler Çekirge 
İstilasından Dolayı Endişeli 

United Nations Worries about Grasshopper 
Invasion 

Gıda ve Tarım Örgütü’nden (FAO) Burgeon, çe-
kirgelerin gıda krizine yol açacağını belirtmiştir. 
Çekirge istilasını kontrol altına alma girişimleri 
şimdiye dek başarılı olmamıştır. FAO, çekirgele-
rin hızla çoğaldığını söylemiş ve etkilenen bölge-
lere böcek ilacı püskürtülmesi amacıyla 76 milyon 
dolar katkı yapması için uluslararası topluma çağ-
rıda bulunmuştur. Çekirge sürülerinin Pakistan, 
Yemen, Suudi Arabistan, Umman ve Sudan’ı da 
etkisi altına aldığı belirtilmiştir. 

Ne gibi önlemler alınıyor? 

 BBC/WHO-Kaan Sabancı

Kriz nedeniyle Somali ülke çapında acil durum 
ilan etmiştir. Etiyopya hükümeti ise ülkenin do-
kuz eyaletinden dördünde “acil eylem” çağrısı 
yapmıştır. Çin ise olayların daha da ciddileşme-
mesi adına Pakistan’a 100 bin ördek vermeye ha-
zırlanmaktadır. Çinli tarım uzmanları, tek bir ör-
değin günde 200’den fazla çekirge yiyebileceğini 
ve kimyasal ilaçlardan daha etkili olduklarını söy-
lüyor. Bu analize göre, çekirge istilasının da Koro-
na virüsü gibi bir salgın hastalık yayıp yaymaya-
cağı ve tarım sektörünü ne kadar çok etkileyeceği 
merak ediliyor. 

Burgeon, who is the member of the Food and 
Agriculture Organization, noted that grasshop-
pers may cause a food crisis. Attempts to control 
the grasshopper invasion have not been succes-
sful so far. Food and Agriculture Organization 
noted that Grasshoppers are growing rapidly and 
invited the international community to contri-
bute $76 million to spray pesticides in the affec-
ted areas. FAO has stated that grasshopper herds 
have also affected Pakistan, Yemen, Saudi Arabia, 
Oman, and Sudan.  

What kinds of measures are being taken?

Due to the crisis, Somalia declared a nationwide 
emergency. The Ethiopian government called for 
“urgent action” in four out of the nine states of 
the country. On the other hand, China is prepa-
ring to give 100 thousand ducks to Pakistan that 
the events do not become more serious. Chinese 
agricultural experts say that a single duck can eat 
more than 200 grasshoppers per day, and they are 
more effective than chemical drugs. According to 
this analysis, the questions of whether grasshop-
per infestation will spread an epidemic disease 
like Corona virus and how much it will affect the 
agriculture sector.
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Hindistan’daki Protestolarda Ölü 
Sayısı 32’ye Ulaştı 

Death Toll Reaches 32 in India Protests 
BBC/T24-Muhammed Ulanmış

Hindistan’da; Pakistan, Afganistan ve Bangla-
deş’ten gelen 6 dini grubun mensuplarının vatan-
daş olmasını kolaylaştıran ancak Müslümanları 
kapsam dışı bırakan “vatandaşlık yasası”nın sebep 
olduğu protestolarda ölü sayısı 32’ye yükselmiştir. 
Delhi polis sözcüsü Anil Mittal yaptığı açıklamda, 
“Ölü sayısı 32’ye yükselmiştir. Protestoların oldu-
ğu yerde şimdi huzur var” demiştir. 

BBC’ye göre eleştirmenlerin Müslüman karşıtı 
olduğunu söylediği Vatandaşlık Değişiklik Yasası 
(CAA) geçen yıl onaylanmasından bu yana kit-
lesel protestolara yol açmış ve bunlardan bazıları 
şiddete dönüşmüştür. Fakat Delhi’deki protestolar 
şimdiye kadar barışçıl yollarla yürütülmüştür.

Değerlendirmeye göre, haberde de belirtildi-
ği üzere, Hindistan hükümet politikaları kökten 
dinci akımları körüklemektedir. Ayrıca ırkçılık ve 
ayrımcılık terörizme sebep olabilir. Hali hazırda 
Hindistan çok kültürlü bir halka ev sahipliği yap-
maktadır. Hindistan’ın barış ortamını tesis etmesi 
gerekmektedir.

The death toll rises to 32 in protests in India ca-
used by the “citizenship law”, which makes it ea-
sier for members of six religious’ groups from 
Pakistan, Afghanistan and Bangladesh to become 
citizens but exclude Muslims. Delhi police spo-
kesman Anil Mittal said in a statement that: “The 
death toll has risen to 32. Where there are pro-
tests, there is now peace,” 

According to BBC, The Citizenship Amendment 
Act (CAA) - which critics say is anti-Muslim - 
has sparked massive protests since it was passed 
last year, and some of those have turned violent. 
However, the demonstrations in Delhi have been 
peaceful until now.

According to the evaluation, as already indicated 
in the news, Indian government policies fuel the 
fundamentalist groups. Also, racism and discri-
mination can cause terrorism. Currently, India 
has a multicultural structure. They need to estab-
lish an environment of peace.
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Almanya’da Irkçı Saldırı 
Racist Attack in Germany 

Al Jazeera/Euro News-Samiye Yüksel

Euro News’in haberine göre, Almanya’nın Hanau 
kentinde yapılan saldırıda 9 kişi öldürülmüştür. 
Davayı federal savcılar devralmış ve saldırının 
ırkçı bir düşünce ile yapıldığını söylemiştir. 

Al Jazeera’ye göre, Almanya son yıllarda art arda 
gerçekleşen ırkçı saldırılarla boğuşmaktadır. 2016 
yılında, Berlin’in göbeğinde, IŞİD terör örgütü 
tarafından gerçekleştirilen saldırıda 12 vatandaş 
hayatını kaybetmiştir. Aşırı sağ hareketler gittikçe 
korkutucu bir hale gelmeye başlamaktadır. Al-
manya’da korku duygusu hâkim olmaktadır. İn-
sanlar, “Dışarı çıkarsam birisi beni incitir mi?” 
diye düşünmektedir. Polis, Hanau trajedisinden 
sonra denetimlerini arttırmıştır. Alman Dışişleri 
Bakanı, masum sivillere yönelik güvenlik önlem-
lerinin arttırıldığını dile getirmiştir.

According to Euro News report, nine people have 
been killed in an attack in German city of Hanau. 
Federal prosecutors have taken over the case and 
they said that the attack was for racist reasons.

According to the Al Jazeera, Germany has been 
struggling with racist attacks in recent years. In 
2016, 12 citizens died in the attack carried out 
by the ISIS terrorist organization in the heart of 
Berlin. Far-right movements began to become 
increasingly scary. A sense of fear is dominant in 
Germany. People have started to think that “Will 
someone hurt me, if I go out?” Police increased 
their inspections after the Hanau tragedy. The 
German Foreign Minister expressed that security 
measures for innocent civilians have been incre-
ased.

Değerlendirmeye göre, Nazi ruhu giderek büyü-
meye devam etmektedir. İnsanlar başka ülkelerde 
yaşamaktan korkmaktadır. Hanau kentinde yapı-
lan bu saldırıda her kurbanın bir göçmen geçmişi 
vardır. Alman makamların bu saldırıyı bir aydın-
lanma olarak görmeleri ve aşırı sağ düşüncelerini 
değiştirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde yerli 
halk ve göçmenler arasındaki savaş asla bitmeye-
cektir.

According to all these evaluations, The Nazi spirit 
continues to grow increasingly. People became af-
raid to live in other countries. In attack in the city 
of Hanau, every victim had a migrant background. 
The German authorities should see this attack 
as an enlightenment and change their far-right 
thoughts. Otherwise, the war between indigenous 
people and immigrants will never end.
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Presidential elections will be held in Georgia, USA/
ABD’nin Georgia eyaletindeki ön seçimler. (24 March 
2020-24 Mart 2020)

Falkland Islands (Malvinas) A referendum: on refor-
ming the electoral system/ Seçim sistemi üzerine bir 
referandum (26 March 2020-26 Mart 2020)

Republic of Tajikistan Referendum (27 March 2020-
27 Mart 2020) 

Mali Election for assembly national/ parlamento seçi-
mi (29 March 2020-29 Mart 2020)

Republic of Vanuatu election for NıVanuatu Parlia-
ment -Parlamento Seçimleri (31 March 2020-31 Mart 
2020)

Armenia a referendum on the powers of the members 
of the Constitutional Court. Anayasa mahkemesinin 
üyelerinin yetkileri için referandum (5 April 2020-5 
Nisan 2020)

Republic of North Macedonia- Election to identify 
new members of the Northern Macedonian Assemb-
ly-Kuzey Makedonya Milletvekili Seçimi (12 April 
2020-12 Nisan 2020) 

Countries in the World
Latvia

Flag of Latvia

Date of Establishment/Kuruluş Tarihi: August 
21, 1991 – 21 Ağustos 1991 

Capital/Başkent: Riga 

Official Language/Resmi Dil: Latvian 

Government  Type/Yönetim Şekli: Parliamen-
tary Democracy/Parlamenter Demokrasi 

Population/Nüfus: 1.92 Million 

Currency/Para Birimi: Euro 

Sectarians/Dini Çeşitlilik: Lutherists, Russian 
Orthodox, Rome Catholics 

International Organization Membership/Üye 
Olduğu Örgütler: European Union/Avrupa 
Birliği, NATO  

Current Elections
Seçimler
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NEWS FROM IR DEPARTMENT 

Foreign Policy Briefs
Korona Virüsü-Almira Göktaş 
Korona’dan korunmak için alınabilecek önlem-
lerden bahsedilmektedir. Ayrıca Korona virüsü-
nün ekonomik etkileri konuşulmuştur.  

Corona Virus
In the brief, presenter mentioned about avoiding 
Corona Virus, and presenter talked about econo-
mic effects of Corona Virus. 

Kıyamet Buzulu-Gaye Gürbüz
Küresel ısınma sonucu erimeye başlayan Thwaites 
buzulunun erimesi halinde oluşabilecek tehlike-
lerden bahsedilmektedir

Doomsday Glacier is Rapidly Melting
The brief was related potential danger about mel-
ting of Thwaites Glacier.

İdlib Bağlamında Türk Rus İlişkileri-Fı-
rat Yavuz
İdlib özelinde Türk askerlerinin şehit edilmesi 
üzerine gerilen Türk-Rus ilişkilerinden bahsedil-
miştir.

Turkish-Russian Relations Under the 
Context of Idlib
The Turkish-Russian relations which were stret-
ched upon the martyrdom of Turkish soldiers in 
Idlib were mentioned.

Orta Doğu Planı-Ceyda Alakaya
Yüzyılın planı antlaşmasının maddeleri ve muhte-
mel sonucu üzerinde durulmuştur.

Middle East Plan
The articles and possible outcome of the deal of 
the century were emphasized.

Mülteci Krizi-Talip Doğan
Mültecilerin araçsallaştırılıp, politize edilmesi 
noktasında değerlendirmeler yapılmıştır.

Refugee Crisis
Evaluations have been made in terms of instru-
mentalizing and politicizing refugees.
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CONVERSATION on IDLIB

Suriye’de Çatışmasızlık Bölgeleri ve 
İdlib’deki Gelişmeler

Bölümümüz hocaları tarafından gerçekleşen 
söyleşide, İdlib çatışmasızlık bölgesine tarafların 
yaklaşımlarının neden ve sonuçları değerlendi-
rilmiştir. Muhtemel hareket tarzlarının fayda ve 
zararları ile muhtemel gelişmeler konuşulmuştur. 
İdlib’deki gözlem noktaları etrafında oluşan so-
runların öngörülen çözümü ve çözüme yönelik 
olası hareket tarzları önerileri alınmıştır.

De-Conflict Zones and Developments in 
Idlib in Syria

In the interview held by the professors of our de-
partment, the causes and consequences of the ap-
proaches of the parties to the conflict zones, the 
benefits and harms of the possible actions, the 
possible developments, the problems occurring 
within the framework of the Idlib and around the 
observation points, and the possible action styles 
were discussed.
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