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Bir Baraj İki Ülke 
One Dam Two Countries 

Seher Tortop/The Guardian-AA

Su yaşam için en önemli kaynakların başında gel-
miştir.  Dünyanın %70’i su ile kaplıdır, fakat sade-
ce %3’ü içilebilir durumdadır. BM verilerine göre 
dünyada her 10 kişiden 3’ünün temiz suya erişimi 
yok. İçme suyunun 50 yıl içerisinde altın kadar 
değerli, petrol kadar stratejik bir konumda olması 
bekleniyor. Bu derece öneme sahip suyun savaşla-
ra neden olması da kaçınılmaz bir gerçektir. 

Orta Doğu’nun en önemli su kaynakları, Fırat, 
Dicle, Asi, Ürdün ve Nil nehri olmuştur. 11 ül-
kenin bulunduğu Nil havzasında, Mısır, Etiyopya 
ve Sudan arasındaki gerginliğin temeli İngiliz sö-
mürgesi döneminde yapılan 1929 ve 1959 anlaş-
malarına dayanmaktadır. Bu anlaşmalar su hak-
kının %75’ini Mısır’a %25’ini Sudan’a vermiştir. 
Etiyopya ise Nil sularının ancak %3’ünden yarar-
lanabilmektedir.  

Etiyopya o dönemde sömürge durumunda oldu-
ğundan anlaşmaların geçersizliğini savunmakta-
dır, çünkü anlaşma Etiyopya’nın Nil nehri üzerin-
deki etkisini ortadan kaldırmaktadır.

Etiyopya ülkeler arası gerginliğe sebep olan ba-
rajın inşasına 2011 yılında başlamıştır. Tamam-
landığında Afrika’nın en büyük hidroelektrik 
santrallerinden biri olacak olan Hedasi Barajı, 73 
milyar küp su tutma kapasitesine sahip olacak. 
Ayrıca baraj milyonlarca Etiyopyalı’nın elektrik 
ihtiyacını karşılayacak. Baraj Sudan’da su seviye-
sinin değişimini dengelemesi ile her ne kadar ta-
rımı desteklese de aynı şey Mısır için geçerli değil.  
Mısır ise su ihtiyacının %95’ini karşıladığı Nil 
havzasında yapılan baraj projesine tepkili.    

Water is one of the most important resources for 
life. 70% of the world is surrounded with water, 
but only 3% is drinkable. According to the UN 
data, 3 out of 10 people in the world do not access 
clean water. Drinking water is expected to be va-
luable as gold and strategic as oil in 50 years. It is 
an inevitable fact that water of such importance 
causes wars.

The most important water resources of the Midd-
le East have been the Euphrates, Tigris, Asi, Jor-
dan River and the Nile. The roots of the tension 
between Egypt, Ethiopia, and Sudan in the Nile, 
where 11 countries are located, is based on 1929 
and 1959 agreements that were made during Bri-
tish colonial period. These agreements gave 75% 
of the water to Egypt and 25% to Sudan. Ethiopia 
can only benefit from 3% of Nile waters. 

Ethiopia advocates the invalidity of the treaties 
because Ethiopia was a colony in that time and 
these treaties eliminate Ethiopia’s influence on the 
Nile. 

Ethiopia has begun the construction of the dam, 
which caused tension among countries in 2011. 
The Hidase Dam, which will be one of Africa’s lar-
gest hydroelectric power plants when it is comp-
leted, will have 73 billion cubic meters of water 
storage capacity. In addition, the dam will satis-
fy the electricity needs of millions of Ethiopians.  
Although the dam promotes agriculture by balan-
cing the change of water level in Sudan, the same 
does not apply to Egypt. Egypt is against the dam 
project in the Nile basin, where it satisfies 95% of 
its water requirements. 
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Mart 2015’te, ABD’nin arabuluculuğu ile hazır-
lanan suyun kullanımı ile ilgili müzakere dü-
zenlenmiş ve üç ülke arasında İlkeler Anlaşması 
imzalanmıştır. Fakat Mısır ile ortak bir konuda 
anlaşılamaması iki ülke arasında gerginliğe sebep 
olmuştur. Asıl soru, bu gerilim su savaşına dönü-
şür mü? 

Anlaşma her ne kadar birtakım çözümler sunmuş 
olsa da ülkeler arasındaki gerginlik hala devam 
ediyor. Suyun insan yaşamı için bu derece önemli 
olması krizlerin kaçınılmaz olduğunu göstermiş-
tir. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Nil’deki 
su krizi de devam edecek. Asıl önemli olan bu tür 
konuların ne şekilde sonuçlanacağı.  Diplomatik 
girişimlerin başarılı olup olmayacağını ise zaman 
gösterecek.

In March 2015, a negotiation on the use of water 
was organized through the mediation of the USA 
and Declaration of the Principles on the Grand 
Ethiopian Renaissance Dam was signed betwe-
en three countries. However, the inability to ag-
ree in a common issue with Egypt caused tension 
between the two countries. The main question is, 
does this tension turn into a water war? 

Tension between countries persist, although the 
agreement has offered some solutions. The fact 
that water is so important for human life has 
shown that crises are inevitable. The water crisis 
in Nile, as in many places of the world, will conti-
nue. The main thing is how these issues will turn 
out. Time will tell if diplomatic initiatives will be 
successful or not.
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 Peki Ya Penguenler?  
What About Penguins? 

Grönland ve Antarktika’da buz kaybı giderek hız-
lanmaktadır. Dünya’nın en büyük buz tabakaları 
ısınma koşulları sebebiyle 1990’larda olduğundan 
yaklaşık altı kat daha hızlı kütle kaybetmektedir. 
Peki ya tüm bunlar yaşanırken, hayvanlar ne ya-
pıyorlar? 
 
Şiddetli yağışlar ve oluşan sel baskınları sebebiyle 
penguenler şok içindeler. Onlar için buz dengesi 
çok önemlidir. Bu hayvanlar iklim değişikliğine 
karşı savunmasızlardır. Çünkü Kuzey Kutbu’n-
daki kutup ayıları gibi üreme, beslenme ve tüy 
dökme gibi hayati yaşam aktiviteleri için deniz 
buzuna bağımlıdırlar. Antarktika’daki penguen 
kolonilerinin birçoğu iklim değişikliği sonucu 
yok olmuştur. Ayrıca yükselen sıcaklıklar pengu-
enlerin ana besin kaynaklarını azaltmıştır.

Değişen dünya penguenleri yok etmektedir. Açlık-
tan ölmezlerse uyum sağlayamamaktan ölüyorlar. 
Binlerce penguen tehlike altında. Deniz seviyesi 
artıyor. Bebek penguenler için yemek aramaya gi-
den ebeveynler geri dönemiyorlar. Bizler, Antark-
tika’ya kulak vermeliyiz. Onların çıkaramadığı ses 
olmak zorundayız. 

Samiye Yüksel-CNN/BBC 

Ice loss is accelerating in Greenland and Antarcti-
ca. Earth’s great ice sheets are now losing mass six 
times faster than they were in the 1990s because 
of the warming conditions. So, what are animals 
doing when all this is happening?

Penguins are in shock because of the torrential ra-
ins and floods. For them, ice mass balance is very 
important. These animals are vulnerable to clima-
te change because, like polar bears in the Arctic, 
they depend on sea ice for vital life activities like 
breeding, feeding, and molting. Most of the pen-
guin colonies in Antarctica have disappeared be-
cause of climate change. Furthermore, the rising 
temperature reduced the penguins’ nutritional 
source. 
 
The changing world is wiping penguins out. They 
die because they starve and cannot adapt. Thou-
sands of penguins are in danger. Sea level is rising. 
Parents who go to the sea to look for food for the 
baby penguins, cannot return. We must pay at-
tention to Antarctica. We must be the sound that 
they cannot make. 
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Kültürel Soykırım: Kültürel 
Zenginliklere Planlı Saldırı 

Ethnocide: Deliberate Attack on Cultural Wealth 
Sırrı Can Yücel-The New York Times

Dünya üzerinde kültürel zenginlikleri korumayı 
teşvik eden bilinçli liderlere rastladığımız gibi, 
kültürel değerlerin “gözden çıkarılabilir” birikim-
ler olduğunu düşünen liderlere de rastlamaktayız. 
Değerinin maddi olarak ölçülmesi imkânsız olan, 
toplumların tarihinin aynası olan ve çok uzun bir 
süreç içerisinde yaratılan bu birikimlerin bilinçli 
bir şekilde yok edilmesini “güzel olanı yok etme 
çabası” olarak görüyorum.

Tarihin saptırılması ve belirli bir topluma psiko-
lojik olarak aşağılık kompleksinin aşılanması gibi 
faaliyetler kültürel soykırımın işlevleri arasında 
yer almaktadır. Kültürel soykırımın amaçları bir 
toplumun milli değerlerini yok etmek, milli bü-
tünlüğünü bozmak ve milli duygularını körelt-
mektir.  

Diğer etnik dillerin tarih sahnesinden silinmesini 
ve diğer etnik gruplara ait tarihi kalıntıların yok 
edilmesini de kapsayan bu faaliyetlerin haklı bir 
sebebe dayandırılması çok zor olsa da tarihin bir-
çok bölümünde kültürel soykırım uygulamalarıy-
la karşılaşılmıştır. Kültürel soykırıma sebep olan 
yaptırımlar dünyanın en büyük zenginlikleri olan 
kültürlere doğrudan saldırı niteliği taşımaktadır.

Tarih boyunca çeşitli zamanlarda örneklerine 
rastlanan kültürel soykırım, maalesef ki günümüz 
dünyasında da varlığını sürdürmeye devam et-
mektedir. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun 
Amazon yerlilerine yönelik tutumu tepkileri üze-
rine çekmektedir.

Just as we come across conscious leaders who en-
courage the protection of cultural wealth of the 
world, we also come across leaders who think that 
cultural values are “expendable” accumulations. I 
see the deliberate destruction of these accumula-
tions, which are impossible to measure financial-
ly, are the mirror of the history of societies, and 
created over a very long period, as “an effort to 
destroy the beautiful”. 

Activities such as the distortion of history and the 
inculcation of an inferiority complex to a particu-
lar society are among the functions of ethnocide. 
The aims of ethnocide are to destroy the national 
values of a society, to disrupt the national unity, 
and to blunt their national feelings. 

Although it is very difficult to justify these activi-
ties, which include erasing other ethnic langua-
ges from the history and destroying the historical 
remains of other ethnic groups, ethnocide imple-
mentations can be observed in many parts of the 
history. The sanctions that cause ethnocide are a 
direct attack to the cultures, which are the greatest 
wealth of the world.

Ethnocide, which has been encountered at  vari-
ous times throughout history, unfortunately con-
tinues to exist in today’s world. Brazilian President 
Bolsonaro’s attitude towards the Amazon natives 
draws mixed reactions. 
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The law draft proposed by Jair Bolsonaro to the 
National Congress to open up its lands, many of 
which are located in the Amazon Forests, to vari-
ous commercial activities, including mining, agri-
culture and hydroelectric power plants, is called 
“ethnocide proposal” by the natives. According to 
the natives this law draft, which has the potenti-
al to open wounds that cannot be treated on the 
health and culture of the natives, encourages the 
intruders to enter the local regions.  

It is a harsh reality that deliberate destruction of 
cultural accumulations that cannot be produced 
deliberately is possible. Furthermore, it is of gre-
at importance to protect cultural wealth, which is 
the collective work of societies, experiences, and 
time trio, and which is the deposit of future gene-
rations, just like the world that we live in. 

Jair Bolsonaro’nun Ulusal Kongre’ye sunduğu, 
yerli halkın pek çoğu Amazon Ormanları’nda 
bulunan topraklarını madencilik, tarım ve hid-
roelektrik santralleri de dahil olmak üzere çeşitli 
ticari faaliyetlere açmasına yönelik yasa tasarısı, 
yerliler tarafından “soykırım teklifi” olarak adlan-
dırılmaktadır. Yerli halkın sağlığına ve kültürü-
ne tedavisi mümkün olmayan yaralar açabilecek 
potansiyeldeki bu tasarı, yerlilere göre işgalcileri 
yerli bölgelere girmeleri için cesaretlendirir nite-
liktedir. 

Bilinçli olarak üretimi mümkün olmayan kültürel 
birikimlerin bilinçli olarak yok edilebilmesi çok 
acı bir gerçek olmakla birlikte; toplumlar, yaşan-
mışlıklar ve zaman üçlüsünün ortak eseri olan ve 
tıpkı yaşadığımız dünya gibi bize gelecek nesille-
rin emaneti olan kültür hazinelerinin korunması 
büyük önem arz etmektedir. 
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Petrol Krizi 
Petrol Crisis 

Muhammed Ulanmış-BBC/CNN Economics

Negatif fiyat emtia piyasalarında (özellikle do-
ğalgazda) görülse de WTI fiyatı tarihte ilk defa 
negatife inmiştir. Ana sebepler ise petrolün depo-
lanacak yerinin kalmaması ve petrol ihracatının 
korona virüs sebebi ile düşmesi olarak görülmek-
tedir.

Mart ayının başında korona virüsü salgını nede-
niyle petrol talebi yaklaşık üçte bir azalmıştır. An-
cak ilerleyen haftalarda petrol üretimi her zaman-
ki seviyede devam edince stoklar doldurulmuştur. 
Petrol üreten ülkelerin üretimde kesintiye gitmesi 
bile stoklardaki milyonlarca varillik petrolü erit-
mek için yeterince hızlı ve büyük değildir. 
 
CNN Business verilerine göre, bu fiyatlandırma-
lar sebebi ile asıl düşüşten önce ABD’de 500’den 
fazla şirket iflas etmiştir.

Negative prices occur in commodity markets but 
for the first time in the world, we encountered the 
prices in West Texas Intermediate (WTI) to sag to 
minus. Primary reasons are that there is no sto-
rable place for petrol and that oil export decreases 
because of Covid-19. 

At the beginning of March, the demand for gaso-
line decreased by about a third due to the corona-
virus outbreak. However, petroleum production 
continued as usual and it caused extreme resto-
cking. Even oil-producing countries’ production 
cuts were not fast enough and big enough to melt 
millions of barrels of oil in stock. 
 
According to CNN Business, 500 companies went 
bankrupt because of this oil rating in the USA be-
fore the oil crisis. 
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Korona pandemisi nedeniyle neredeyse durma 
noktasına gelen hava taşımacılığının da düşen 
petrol fiyatlarından etkilenmesi ve bilet fiyatla-
rının aşağı çekilmesi bekleniyor. Ancak vadeli 
kontratlardaki bu çakılma aynı zamanda piyasada 
yakın dönemde uçuşların başlayabileceğine dair 
beklenti olmadığını da göstermiştir. 

Toparlanma beklentisi hakkında ise ABD’nin New 
York kentindeki Wisdomtree Asset Management 
firmasından sabit getiri uzmanı Kevin Flanagan, 
“Enerji sektörünün bize söylediği şu: Talep yakın 
vadede geri gelmeyecek ve piyasada aşırı arz var”. 

Geçen iki üç ayda günde 30 milyon varil petrol 
depolara kaldırılmıştır. Bu küresel talebin yak-

Furthermore, aviation industry can be affected by 
the oil crisis because aviation industry came to a 
stopping point because of oil crisis and Covid-19 
pandemic. However, this crash in forward contra-
cts also showed that there was no expectation that 
flights might start in the market in near future.

Kevin Flagan who is from Wisdomtree Asset Ma-
nagement Company talked about recovery expec-
tations. Kevin Flagan said that “energy sector says 
that demand will not come back and there is ext-
reme supply in the market.”  

In the last months, 30-million-barrel oil warehou-
sed. It came up to one third of global demand. 
Even if the demand reaches pre-virus levels, it will 

laşık üçte birine denk geliyor. Talep virüs öncesi 
seviyelere gelse dahi depolardaki bu kadar ham 
petrolü tüketmek çok zaman alacak. 

Değerlendirmeye göre, petrol krizinin ana sebep-
lerinden biri ABD’nin korona virüsün yaratacağı 
etkileri tahmin edememesi olmuştur. Sonuç ola-
rak petrol fiyatları tarihinde ilk defa eksi fiyatlara 
inmiştir. 

take a lot of time to consume so much crude oil in 
their warehouses.   

According to evaluation, main reason of oil cri-
sis is that USA could not estimate effects of Co-
vid-19. Finally, oil prices sagged to minus for the 
first time in the history. 
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Gıda Krizi 
Food Crisis

Gaye Gürbüz-The Guardian

Global gıda zincirleri ve uluslararası ticaret saye-
sinde, gıda ürünleri dünyanın bir ucundan diğer 
ucuna birkaç gün içerisinde taşınabilmektedir. 
Süpermarketlerde dünyanın her yerinden ürün-
ler bulmak oldukça kolaydır. Ancak korana virüs 
pandemisinden sonra, gelişmiş ülkelerde dahi 
gıda krizi olasılığı düşündüğümüzden çok uzak 
değildir. 
 
İki milyardan fazla insanın kilit altında kalma-
sıyla tedarik zincirleri bozulmuştur. İktisadi faa-
liyetteki hızlı çöküş, 30 milyondan fazla insanın 
Amerika Birleşik Devletleri’nde işsizlik ödeneği 
başvurusunda bulunmasına ve gıda yardım kuru-
luşlarına göre Amerikan gıda bankalarında talep-
te keskin bir artışa yol açmıştır. 

BM’nin gıda organı, korona virüs krizi sırasında 
ulusal hükümetler tarafından alınan korumacı 
önlemlerin dünya çapında gıda kıtlığına neden 
olabileceği konusunda uyarmıştır. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü baş eko-
nomisti Maximo Torero, olabilecek en kötü şeyin 
hükümetlerin gıda akışını kısıtlaması olduğunu 
belirtmiştir. “Serbest ticarete karşı alınan tüm ön-
lemler zararlı olacaktır. Şimdi kısıtlama ve ticaret 
engelleri koyma zamanı değil, şimdi dünyadaki 
gıda akışını koruma zamanı”.

“Korona virüs işgücünü etkiliyor ve lojistik prob-
lemler çok önemli hale geliyor, işgücünün devamı 
için politikalar oluşturulması gerekiyor” şeklinde 
devam etmiştir.

Thanks to global food chains and international 
trade, we can transport food products across the 
world in just a few days. It is easy to find produ-
cts from all over the world in the supermarket. 
However, after the corona virus pandemic, even 
in developed countries, the possibility of food cri-
ses is not as far away as we think. 

With more than two billion people under lock-
down, supply chains have been disrupted. The ra-
pid collapse of economic activity has led to more 
than 30 million people applying for unemploy-
ment benefits in the United States and a sharp 
increase in demand at American food banks, ac-
cording to food charities.  

Protectionist measures by national governments 
during the coronavirus crisis could provoke food 
shortages around the world, the UN’s food body 
has warned. 

Maximo Torero, chief economist of the UN Food 
and Agriculture Organization, told that the worst 
that can happen is that governments restrict the 
flow of food. He said that “All measures against 
free trade will be counterproductive. Now, it is 
not the time for restrictions or putting in place 
trade barriers. Now, it is the time to protect the 
flow of food around the world.” 

“Coronavirus is affecting the labor force and the 
logistical problems are becoming very important,” 
said Torero. “We need to have policies in place so 
the labor force can keep doing their job.” 
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Torero’ya göre hükümetlerin en önemli rolü, gıda 
tedarik zincirini çalışır durumda tutmak, yeterli 
işçi olmasını sağlamak için müdahalede bulun-
mak ve küresel gıda pazarlarının telaşını engelle-
mektir.

Son olarak, bireyler gereğinden fazla alım ve yiye-
cek biriktirmekten kaçınarak ve gıda israfını azal-
tarak önemli bir rol oynayabilirler. 

Bu analize göre, dünyada hızla yayılan pandemi 
krizi, iktisadi faaliyetlerde de çöküşe yol açmıştır. 
Uzmanlar, korona virüs pandemisine bağlı olarak, 
ekonomik düzenin kesintiye uğramasında birçok 
faktörün rolünün olduğunu söylemektedir. Bun-
lardan bazılarına, milyonlarca işçinin ani gelir 
kaybı, turizmden elde edilen gelirin sıfırlanması, 
iklim değişikliği ve devam eden sorunlar örnek 
olarak verilebilir. 

Ekonomik düzenin yeniden sağlanması, devlet-
lerin önlem politikalarının gıda krizine neden 
olmaması için işgücünün devamı ve gıda tedarik 
zincirinin çalışır durumda tutulmasına yönelik 
hükümetlerin ve bireylerin üzerine düşeni yap-
ması oldukça önemlidir. 

The most important role governments can play 
is to keep the food supply chain operating, inter-
vening in order to ensure that there are enough 
workers, and keep the global food markets from 
panicking, according to Torero. 

Finally, individuals can also play an important 
role by avoiding panic buying and hoarding of 
food and cutting down on food waste. 

According to this analysis, the pandemic crisis 
which is spreading rapidly in the world has also 
caused a collapse in economic activities. Experts 
say that due to the coronavirus pandemic, lots of 
factor play a role in interrupting economic order. 
The sudden loss in income for millions of worker-
s,collapse in tourism income,climate change,and 
ongoing problems can be given as examples to 
some of these. 

For the economic order to be restored and the pre-
caution policies of the states do not cause a food 
crisis, the workforce should continue, and the 
food supply chain should be kept running. Furt-
hermore, governments and individuals should 
work for it.
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Yunanistan’daki Mülteciler 
Refugees in Greece 

Ayşenur Durmaz-Al Monitor/Times

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
27 Şubat’ta, artık Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek 
isteyen mültecileri durdurmayacağını açıklamış-
tır. Bunun nedeni ise Suriye hükümetinin İdlib’de 
yaptığı hava saldırısında 33 Türk askerini şehit 
etmesidir. Yapılan açıklamadan sonra, kısa bir 
zaman içinde, 100,000’den fazla Suriyeli mülteci 
Avrupa’ya gitmek için Türkiye sınırından geçmiş-
tir. Fakat Yunanistan mültecilerin ülke sınırını 
geçmemesi için sert önlemler uygulamıştır ve Av-
rupa’dan yardım istemiştir. Bu süreçte Almanya, 
Yunanistan’a yardım göndererek ve Türkiye’yle 
görüşerek durumu yumuşatmak istemiştir. Yine 
de bu durum o zaman için bir çözüme ulaşma-
mıştır. Çünkü ülkelerin gündemi pandemi olma-
ya başlamıştır. 

Belki de tüm bunlar zamanında yapılmış olan 
haberlerden dolayı birçok kişi tarafından bilini-
yordur. Ama asıl bilinmeyen şey ise iki ülkenin 
gündemi pandemi olduktan sonra oradaki mülte-
cilere ne olduğudur. 

On 27 February, President of Turkey, Recep Tay-
yip Erdoğan, announced that Turkey will not stop 
the refugees who wants to go Europe after 33 sol-
diers of Turkey were martyred at Syrian govern-
ment’s airstrike in Idlib. After the announcement, 
in a sort amount of time, more than 100,000 Sy-
rian refugees crossed out of Turkey’s border to go 
Europe. However, Greece used some harsh preca-
utions against refugees to keep them away from 
entering Greece and asked for help from other 
European countries. In this process, Germany 
tried to lighten the situation at border by sending 
help to Greece and trying to negotiate with Tur-
key. Nevertheless, this problem was not solved, 
because agenda of both countries changed into 
pandemic. 

Maybe all of this could be known by a lot of pe-
ople because of the news that made in that time. 
However the thing that is unknown is what hap-
pened to those refugees after two countries’ agen-
da changed to the pandemic. 
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1 Mart’ta Yunanistan artık Suriyeli mültecilerin 
sığınma taleplerini, her ne kadar bu karar ulus-
lararası hukuku ihlal etse de kabul etmeyeceğini 
duyurmuştur. O zamanlar Yunanistan çoktan ül-
kedeki ilk Covid-19 vakasını açıklamıştır. Fakat 
Yunanistan Mültecilerin sığınma kampındaki ilk 
Covid-19 vakasını 31 Mart’ta açıklamış ve zaman-
la bu sayı giderek artmıştır.  

İki sınır arasında sıkışan mültecilerle ilgili kesin 
bir karar yokken, Almanya kimsesiz 47 çocuğu 
Yunanistan’dan ülkesine getirdi ve Türkiye, Yuna-
nistan sınırında bekleyen yaklaşık 6,000 mülte-
ciyi, korona virüs yayılması endişesinden dolayı, 
9 farklı ildeki geri kabul merkezlerine yerleştirdi. 
Ayrıca Türkiye bu salgının bitmesinden sonra sı-
nırdaki mültecilerin ülkeye geri dönebileceğini 
açıkladı. Bu krizle ilgili olarak, Avrupa ve Yuna-
nistan, Türkiye’nin aynı tutumu tekrarlaması du-
rumunda bunu düşmanca bir hareket olarak gö-
receklerini duyurmuştur. 
 
Sonuç olarak bu zor günlerde, tüm ülkeler ve ör-
gütler sadece kendilerini düşünüyorlar ve insan 
hakları çiğneniyor. Mültecilerin insan hakları 
önceden ihlal edilmiş olsa da bu salgın zamanın-
da, Birleşmiş Milletler ya da Avrupa Birliği onlar 
için bir şeyler yapmalıydı. Ülkelerin ve insanla-
rın gündemi pandemiye dönmüştür ama orada-
ki insanlar görmezden gelinmemeli ve birden iyi 
oldukları düşünülmemeli. Çünkü o insanlar hala 
tehlikedeler. 

On March 1, Greece announced that they will not 
accept asylum applications for a while even thou-
gh it is a violation of international law. In that time 
Greece already had announced its first Covid-19 
case. But Greece announced first case in Syrian 
asylum seeker shelter in March 31 and its number 
increased in times. 

While there were still no clear decision about the 
people that got stuck between two borders, Ger-
many announced and brought 47 unaccompa-
nied children from Greece to Germany on April 
18 and Turkey announced that they settled nearly 
6,000 Syrian refugees waiting on the Greek border 
to repatriation center across nine provinces beca-
use they were afraid there could be separation of 
Covid-19 between those refugees. Furthermore, 
they added that when this outbreak ends then 
those refugees can come back. Regarding this cri-
sis between Europe/Greece and Turkey, Europe 
and Greece said that if Turkey does a similar thing 
again, then it will be considered this as a hostile 
act. 

As a conclusion, in these hard times, I think all 
countries and organizations only think about 
themselves and human rights are getting violated. 
Even though human rights of those refugees were 
violated back then, in this pandemic, the UN or 
the EU should have done something for them. Pe-
ople’s and states’ agendas changed into pandemic, 
but those Syrian refugees should not be overseen 
and thought that they are okay now. They still are 
in danger.

6 Mart’ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, mültecilerin. Ege Denizi ulaşımını kul-
lanarak Avrupa’ya geçemedeklerini açıkladı. Bun-
dan 4 gün sonra ise Türkiye, ülkedeki ilk Covid-19 
vakasını duyurdu. Türkiye pandemiden dolayı sı-
nır kapılarını kapatmadan önce geri dönmek iste-
yen mültecileri ülkeye kabul etti. Ama Türkiye’nin 
de sınır kapıları kapanınca, Suriyeli mülteciler iki 
ülkenin sınırı arasında kaldı. 

On March 6, Turkish President Recep Tayyip Er-
doğan announced that refugees cannot pass to 
Europe by using transportation in Aegean Sea. 
And only 4 days later, Turkey announced first Co-
vid-19 case in Turkey.  Before Turkey closed its 
border due to pandemic, it accepted the refugees 
that wanted to come back. However, after Turkey 
closed its border, refugees got stuck between two 
countries. 
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Mülteci Krizi 
Refugee Crisis  

Kaan Sabancı-Hürriyet

Due to its geographical location, Turkey is the 
first entry and transit point for many refugees and 
immigrants. In Turkey, there are currently four 
million registered refugees, and Turkey ensures 
humanitarian aid and support to them. 

Geneva Convention was accepted on 28 July 
1951, and it describes refugee as a person who 
rightly fears that will be persecuted because of 
religion, nationality, membership of a particular 
social group or political thoughts, and who lea-
ves his country. The European Union also signed 
this contract rightly fears that will be persecuted 
because of religion, nationality, membership of a 
particular social group or political thoughts, and 
who leaves his country. The European Union also 

Türkiye coğrafi konumu nedeniyle birçok mülteci 
ve göçmen için ilk giriş ve geçiş noktasıdır. Türki-
ye’de şu anda yaklaşık dört milyon kayıtlı mülteci 
bulunmakta ve Türkiye, onlara insani yardım ve 
destek sağlamaktadır.

28 Temmuz 1951 yılında kabul edilen Birleşmiş 
Milletler Cenevre Mülteci Sözleşmesi, mülteci 
kavramını; ırkı, dini tabiiyeti belirli bir toplum-
sal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yü-
zünden zulme uğrayacağından korkup ülkesini 
ya da yaşadığı yeri geçici veya devamlı olarak terk 
eden kişi diye tanımlanmaktadır. Bu sözleşmenin 
altında Avrupa Birliği’nin de imzası bulunmakta-
dır. Ancak başta AB olmak üzere, birçok Avrupa 
ülkesi bu sözleşmeye uymamaktadır.
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Eylül 2015’te başlayan mülteci akını, Mart 2016’ya 
kadar devam etmiştir ve iki milyonu aşkın mül-
teci Avrupa’ya girmiştir. Ağır bir mülteci kriziyle 
karşılaşan Avrupa, Türkiye ve Ege Denizi üzerin-
den mülteci göçünü durdurmak için Türkiye’yi 
çıkış yolu olarak görmektedir. Türkiye 18 Mart 
2016’da AB ile göçmen mutabakatı imzalamıştır. 
Bu anlaşma Türkiye’ye büyük avantajlar sağlasa 
da AB bugüne kadar söz verdiği yükümlülüklerin 
çok azını yerine getirmiştir ve Türkiye mülteciler 
konusunda yalnız bırakılmıştır. 

Avrupa nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan 
göçmenler, Avrupa’da yükselen aşırı sağdan olum-
suz etkilenmektedir. Göçmenlerin yeni dünya 
düzeninde güvenlik sorunu olarak algılanmaları 
Avrupa’da son dönemde yaşanan bazı olaylarla da 
benimsenmektedir.Yaşanan krizin başlangıcın-
dan bu yana sorumluluk alma noktasında isteksiz 
davranan çoğu AB ülkesinin mülteci politikasını 
imzalamasına rağmen tüm sorumluluğu Türki-
ye’ye yüklemesi ve Türkiye’yi mülteci krizini kötü 
yönetmekten sorumlu tutması AB ile Türkiye’nin 
arasını açmaktadır. 

Bu araştırmaya göre, AB ve Türkiye’nin yeni bir 
mülteci mutabakatında anlaşması sorunun çözü-
müne yetmez. Mülteci sorununun başında Suri-
ye İç Savaşı ve İdlib geliyor. Bölgede bir milyonu 
aşkın Suriyeli zor koşullar altında yaşıyor. AB’nin 
Suriye’de iç savaşın durması için daha aktif bir 
politika izlemesi, Rusya’ya karşı Türkiye’ye destek 
çıkması gerekiyor ve tüm sorumluluklarını yerine 
getirmesi gerekiyor. Türkiye zaten bir ekonomik 
krizin içinde ve bir kez daha göç dalgasını kal-
dıramaz. Buna rağmen güçlü bir göç politikası 
oluşturamayan AB, mülteciler ve ülkeler arasında 
yaşanan krizi arttırmaktadır.

signed this contract. The European Union also 
signed this contract. However, many European 
countries and especially the EU do not keep to the 
agreement.

The influx of refugees started in September 2015 
and continued until March 2016 and more than 
two million refugees entered into Europe. Euro-
pe was faced with a severe refugee crisis. And the 
EU evaluates that Turkey has a critical location to 
stop the immigration to Europe via Aegean Sea. 
Turkey and the EU signed a memorandum of im-
migrants on March 18, 2016. Although this agree-
ment also brought great advantages to Turkey, the 
EU provided very few of the obligations promised 
in this agreement so far. And, Turkey was left alo-
ne about refugees. 

Immigrants, which make up the large majority of 
the European population, are affected negatively 
by the extreme right-wings. The perception of im-
migrants as a security problem in the new wor-
ld order is also adopted by some recent events in 
Europe. Since the beginning of the crisis, althou-
gh European countries signed refugee policy, they 
are unwilling to take responsibility about refu-
gee crisis. Also, they hold Turkey responsible for 
badly managing refugee crisis. It leads to conflict 
between Turkey and the EU.

According to this analysis, the new agreement 
about the refugee crisis is not enough to solve the 
problem between the EU and Turkey. The Syrian 
civil war and Idlib are at the top of the refugee cri-
sis. More than one million Syrians live in the regi-
on under very difficult conditions. The EU should 
pursue a policy to stop the civil war in Syria more 
actively, support Turkey against Russia, and ful-
fill all their responsibilities. Turkey is already in 
economic crisis. And once again Turkey cannot 
overcome one more wave of immigration. Ne-
vertheless, the EU, which cannot follow a strong 
immigration policy, increases the crisis between 
refugees and countries.



Arel IR Monthly / May 2020

14

Countries in the World
Current Elections

Seçimler

Uganda (04/03/2020) Elections of Special Interest 
Groups postponed because of Covid-19
Özel çıkar grupları seçimleri korona virüs sebebi ile ip-
tal edildi.

Romania (04/06/2020) Local elections postponed be-
cause of Covid-19
Yerel seçimler korona virüs sebebi ile iptal edildi.

United  States of America (04/08/2020) Virgina Cong-
ressional Primaries elections postponed because of 
Covid-19
Virginia Kongre seçimleri korona virüs sebebi ile iptal 
edildi.

United  States of America (04/08/2020) New Jersey 
Congressional Primaries elections postponed because 
of Covid-19
New Jersey Kongre seçimleri korona virüs sebebi ile ip-
tal edildi.

Domican Republic (04/13/2020) Presidential electi-
ons postponed because of Covid-19
Başkanlık seçimleri korona virüs sebebi ile iptal edildi. 

Ghana (4/14/2020) New Patriotic Party primary elec-
tions postponed because of Covid-19
Yeni Vatansever Partisi ön seçimleri korona virüs sebe-
bi ile iptal edildi.

Luxemburg

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

Capital/Başkent: Luxemburg

Official Language/Resmi Dil: German, French, 
Luxemburg

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

Population/Nüfus: 605.405

Currency/Para Birimi: Euro

Sectarians/Dini Çeşitlilik: Anglicanism, Russian 
Orthodox, Greek Catholics

International Organization Membership/Üye 
Olduğu Örgütler: European Union/Avrupa Bir-
liği, NATO, OECD
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NEWS FROM IR DEPARTMENT 

Bölümümüz 4. Sınıf öğrencileri İlknur Köse, 
Esra Eralp, Merve Küçük ve Betül Büyükaydın, 
Tuğba Sevencan Ticaret Bakanlığı’nın Sanal Ti-
caret Akademisi Girişimcilik Kursunu başarıyla 
tamamlayıp, sanal girişimcilik sertifikası almaya 
hak kazandılar.  Aynı zamanda mezun öğrenci-
miz Rümeysa Özkan da sanal girişimcilik sertifi-
kası almaya hak kazandı. 

The fourth-grade students in our department, 
İlknur Köse, Esra Eralp, Merve Küçük,Betül Bü-
yükaydın, Tuğba Sevencan were entitled to get 
the virtual entrepreneurship certificate through 
completing the Online Trade Academy Entrepre-
neurship Course at the Ministry of Trade. Furt-
hermore, Rümeysa Özkan who is grad student 
succeeded at this course and deserved virtual ent-
repreneurship certificate. 
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Covid-19

Sırrı Can Yücel-John Hopkins University 

Total number of cases: 4.387.438 
Total number of recovered patients: 1.565.606 
Total number of deaths: 298.392 
Top three countries with highest number of 
cases: 

1. US (1.390.890) 
2. Russia (252.245) 
3. United Kingdom (234.431) 

For updated information, please visit https://co-
ronavirus.jhu.edu/map.html  

Toplam vaka sayısı: 4.387.438 
Toplam iyileşen hasta sayısı: 1.565.606 
Toplam ölü sayısı: 298.392 
En çok vaka sayısına sahip üç ülke: 

1. ABD (1.390.890) 
2. Rusya (252.245) 
3. Birleşik Krallık (234.431) 

Güncel bilgi için https://coronavirus.jhu.edu/
map.html adresini ziyaret ediniz 
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