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İdris Kardaş 

EPAM Koordinatörü 

Türkiye’nin son yıllarda hayli yoğun 

geçen dış politika gündemi özellikle son 

aylarda çok daha fazla arttı. 15 Temmuz 

sonrası Suriye’nin kuzeyinde 

oluşturulmak istenen “terör koridoru”na 

karşı Türkiye’nin kendi meşru müdafaa 

hakkını kullanarak başlattığı 

operasyonlara şahit oluyor dünya. Önce 

Fırat Kalkanı Operasyonu başarı ile 

tamamlandı. Şimdi de Zeytin Dalı 

Operasyonu aynı şekilde başarıyla 

tamamlandı. Dünya basını da en az 

Türkiye basını kadar bu konuları işliyor. 

Dolayısıyla geçen haftanın gündemine 

baktığımızda Zeytin Dalı Operasyonu 

haberleriyle sıkça karşılaştık.  

Dünyanın diğer gündem maddelerinde 

öne çıkan başlık kuşkusuz Kuzey Kore 

lideri Kim Jong-un, Çin’e bir ziyaret 

gerçekleştirmiş olmasıydı. Büyük bir 

gizlilik içerisinde başlayan ziyaret ancak 

bittikten sonra kamuoyu ile paylaşıldı. Çin 

lideri Şi Cinping ile görüşmeler 

gerçekleştiren Kim Jong-un bilinen ilk 

yurtdışı gezisinde Nisan’da yapılması 

planlanan ABD-Güney Kore zirveleri için 

olumlu açıklamalarda bulundu. Dünya 

yeni bir uluslararası aktör ile daha 

yakından tanışmaya hazır mı bilinmez 

ama Kim Jong-un özellikle nükleer 

silahlanma konusunda dünyanın 

gündemini meşgul edeceği bir gerçek.  

Uluslararası kamuoyunun bir diğer 

önemli gündem maddesi de İngiltere-

Rusya arasında başlayan ve diğer Avrupa 

ülkeleri ile ABD arasına da sıçrayan 

casusluk krizleri. ABD ve Avrupa Birliği 

ülkelerinden birçok devletin Rus 

diplomatları sınır dışı etme kararı bu iki 

blok arasında gerginliğin artmasına yol 

açtı. Esasen bu gibi casusluk olayları daha 

önce de yaşanmasına rağmen, bu kez çok 

daha büyük hacimli bir soruna yol 

açmasını ABD-AB ile Rusya-Çin arasında 

yaşanan gerginliğin bir yansıması olarak 

okumak mümkün. Henüz Rusya’nın 

cevabını görmüş değiliz ancak gerilimin 

artması bölgesel birçok konunun da 

çözümü önünde engel teşkil ediyor 

maalesef. Önümüzdeki günlerde bu 

sorunun başka özel gündem maddelerine 

evrildiğini görebiliriz.  

Türkiye ile AB arasında Varna’da 

gerçekleşen Zirve de, Avrupa medyasının 

ve kamuoyunun gündemini meşgul eden 

bir diğer olay oldu geçen hafta. 

Türkiye’nin AB üyelik sürecinde eşit ilişki 

temelli adil ortaklık talebi bir kez daha 

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile 

getirildi. Türkiye ile AB arasında birçok 

kriz maddesi var hâlihazırda. Bunlar; 

mülteciler konusu, finansal yardım 

paketlerinin gecikmesi, üyelik 

müzakerelerinin donması, PKK-FETÖ ve 

diğer terör örgütlerinin AB ülkeleri 

içerisinde rahatça dolaşmaları, vize 

sözünün yerine getirilmemesi ve 

Türkiye’de yaşanan gelişmelerden AB 

kurumlarının sık sık rahatsızlık bildiren 

açıklamaları. Bu kriz maddelerinin 

Zirve’de çoğunlukla konuşulduğunu 
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görüyoruz. Ancak somut bir gelişmeden 

bahsetmek ne yazık ki pek mümkün değil. 

Zira AB’nin niyetinin pek net olmadığı 

farklı kurumlar ve devletlerden gelen 

açıklamalarla ortaya çıkıyor. Hangi kurum 

ya da lider AB’yi temsil ediyor sorusu 

bugünlerde Türkiye için önem arz ediyor. 

Her kafadan bir ses çıkması AB’nin 

güvenilirliğinin azalmasına ve ilişkinin 

yıpranmasına yol açıyor.  

Gün geçmiyor ki Avrupa’dan “aşırı sağ” 

yükseliyor başlıklı bir haber okumayalım. 

Özellikle Avusturya bu konuda oldukça 

istikrarlı bir duruş sergiliyor. Ancak 

geçtiğimiz hafta Avusturya’nın başkenti 

Viyana'da ayrımcılık ve ırkçılığa karşı bir 

gösteri yapıldı. Dondurucu soğuğa 

rağmen sayısı on binlere yaklaşan kişi kent 

merkezinde toplandı. Gösteride ‘FPÖ 

gitsin, sığınmacılar kalsın’, ‘Sağcı 

ilerlemeye hayır’, ‘Irkçılığa karşı 

dayanışma, nefrete karşı yardımlaşma’ 

yazılı pankartlar taşınması önemliydi.  

Suudi Veliaht Prensi Selman'ın ABD 

ziyareti yine geçen haftanın önemli 

gündem maddelerinden biri oldu. 

Özellikle ABD Başkanı Trump’ın Beyaz 

Saray'da yaptığı açıklamada Suudi 

Arabistan’a sattığı ve satmayı planladığı 

silahları/uçakları tek tek anlatması 

uluslararası kamuoyunun dilinden 

düşmedi uzunca bir süre. ABD Başkanı 

Trump’ın bölgeye ve özellikle körfez 

ülkelerini birer para deposu olarak 

gördüğünün en bariz kanıtı olan bu 

görüşme sonrası Veliaht prens 

Muhammed bin Selman krallığına bir 

adım daha yaklaşmış oldu. Daha önce 2. 

veliaht prens olduğu dönemde de yine 

Trump tarafından Beyaz Saray’da 

ağırlanan Muhammed bin Selman’ın bu 

görüşme sonrası Krallık koltuğuna 

oturması bekleniyor.  

 

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ   

 

Kim Yong Un'un İlk Yurt Dışı Teması Çin Oldu 

Kuzey Kore'ye ait yüksek koruma 

sağlanan bir trenin Çin'in başkenti Pekin'e 

gittiği haberlerinin ardından trende Kuzey 

Kore lideri Kim Jong-Un’un olabileceği 

iddia ediliyordu. Günler süren 

spekülasyonların ardından 25 ve 28 Mart 

tarihleri arasında, Kim Jong Un'un 

babasının 2011'deki ölümünden sonra 

liderliği devralmasından bu yana ülke 

dışına yaptığı ilk ziyareti, Çin Devlet 

Başkanı Şi Jinping ile yapıldığı kesin 

olarak doğrulandı. Bu ziyaret Kim'in 

kendine duyduğu güvenin bir işareti 

olarak görülebilir çünkü Kuzey Kore 

rejimini tam olarak denetimi altına alınca, 

ülkesinden ayrılmaya hazır hissetti. 

Ülkeden ayrılacak kadar kendine 

güvenmenin ötesinde, kendisi de bir 

nükleer gücün ve BM Güvenlik 

Konseyi'nin daimi bir üyesinin lideri olan 

Xi Jingping'in yanı başında devlet adamı 

rolünü oynarken görüldü. Kim Jong-

Un’un Çin lideri Jinping'e “nükleer 

silahsızlanma sözüne bağlı kalacağı” 

konusunda güvence verdiği aktarılarak şu 

sözlerine yer verildi: “Güney Kore ve ABD 

bizim iyi niyetimize olumlu yanıt verirse 

ve bölgede bir barış ve istikrar atmosferi 

oluşması için kararlı adımlar atarsa, Kore 

Yarımadası nükleer silahlardan 

arındırılabilir” açıklamasını yaptı. Kim 

Jong Un gibi Xi de Çin anayasasında 
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yaptığı değişikliğin ardından çok büyük 

ihtimalle ölene kadar Çin lideri olarak 

kalacak. Dolayısıyla, ikilinin kişisel 

ilişkileri önemli. Nisan ayında Güney 

Koreli mevkidaşı Moon Jae-in ile görüşme 

yapacak Kim Jong-Un’un Mayıs ayında ise 

ABD Başkanı Donald Trump ile Kore 

Yarımadası'nın nükleer silahlardan 

arındırılmasının ele alınacağı bir görüşme 

planlanıyor. 

 

Varna'da Kritik Türkiye-AB Zirvesi 

Avrupa Birliği Dönem Başkanı 

Bulgaristan, AB - Türkiye zirvesine ev 

sahipliği yaptı. Varna kentinde 26 Mart 

Pazartesi günü düzenlenen zirvede, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude 

Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald 

Tusk ile bir araya geldi. Varna kentinde 

bir araya gelen liderler toplantıların 

ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 

Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi vesilesiyle 

Varna'da bulunmaktan memnuniyet 

duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, Borisov'a zirveye ev sahipliği 

yaptığı ve misafirperverliği için teşekkür 

ederek, Borisov ile zirve öncesinde çok 

verimli bir ikili görüşme 

gerçekleştirdiklerini bildirdi. Erdoğan 

zamanda, Türkiye ve AB'nin uzun süreli 

stratejik ortaklar olduğunu vurgulayarak, 

"Küresel bir güç olma iddiasındaki 

Avrupa'nın Türkiye'yi genişleme 

politikalarının dışına itmesi vahim bir hata 

olacaktır. Türkiye bölgede kilit aktör, 

jeostratejik öneme haiz bir müttefik, genç 

nüfusa sahip dinamik bir ülkedir." 

yorumunu yaptı. Bu ve diğer konularda ki 

görüş ve beklentilerini Avrupa Birliği 

tarafına yazılı olarak ilettikleri söylerken 

şu açıklamada bulundu “Avrupa 

Birliği'nden bu kâğıdı kendi içinde 

değerlendirmesini ve ardından konuların 

takibi için teknik düzeyde ortak bir 

çalışma yapılmasını bekliyoruz. 

Geçtiğimiz dönemdeki olumsuzluklara 

rağmen biz Türkiye olarak diyalog 

kanallarını hep açık tutmaktan yana 

olduk. Avrupa Birliği ile aramızdaki 

güvenin yeniden tesisinin ilk adımını 

bugün burada hep beraber atmış 

olduğumuzu umuyorum. Ancak bu adımı 

attık demek yeterli değil, somut olarak 

atmak gerekiyor. Ben Varna'dan Avrupa 

Birliği ülkelerine bir kez de seslenmek 

istiyorum, gelin ortak coğrafyamız olan 

Balkanlarda istikrar ve refahın sağlanması 

yönünde birlikte çalışalım. Gelin Suriye, 

Irak, Filistin, Kudüs, Yemen, Rohingya, 

Afrika gibi uluslararası konularda 

işbirliğimizi derinleştirelim. Gelin güçlü, 

müreffeh ve istikrar abidesi Avrupa'yı hep 

birlikte inşa edelim. Biz bu çağrılarımızda 

dün olduğu gibi bugün de 

samimiyiz” dedi. AB Komisyonu Başkanı 

Juncker, Ankara ile yürütülen üyelik 

müzakerelerinin devam edeceği 

hususunda Erdoğan'a güvence verdi.

 

Eski Ajan Skripal Ve Kızı Yuliya Londra’da Ölü Bulundu 

Eski ajan Skripal ile kızı Yuliya 4 Mart'ta  

Londra'nın Salisbury semtindeki bir 

alışveriş merkezindeki bankta bilinçlerini 

kaybetmiş halde bulunmuş, İngiliz 

uzmanların olay mahallindeki 

incelemesinde Skripal ile kızının Rusya 

yapımı askeri düzeydeki sinir gazı 

Noviçok'a maruz kaldığı öne sürülmüştü. 
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BM Güvenlik Konseyi toplantısında söz 

alan ABD Daimi Temsilcisi Nikki Haley 

ülkesinin eski Rus ajanı ve kızının 

kimyasal silahla zehirlenmesinden 

Rusya'nın sorumlu olduğuna inandığını 

belirtti. Haley Konsey'de yaptığı 

konuşmada " Kimyasal silahların hiçbir 

şartta kullanılmamasının gerektiğinin 

defalarca altını çizdik. Ancak şu anda bir 

üye ülke başka bir üye ülkede kimyasal 

silah kullanmakla suçlanıyor. ABD 

Rusya'nın sinir gazı kullandığına inanıyor. 

Güvenlik Konseyi eğer Rusya'yı sorumlu 

tutamazsa inanılırlığını kaybeder" dedi. 

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily 

Nebenzia ise ülkesine yöneltilen 

suçlamaları reddetti ve ABD temsilcisini 

iddiasını kanıtlamaya davet etti. İngiltere 

de cinayetlerde kullanılan kimyasal silahın 

Rus yapımı olduğunu iddia ederek 

Rusya'yı suçladı. İngiltere olayın ardından 

cinayetle ilgisi olduğu düşünülen 23 Rus 

diplomatın bir hafta içinde sınır dışı 

edilmesine karar vermişti. Ardından ABD 

ve Avrupa ülkeleri de harekete geçerek 

Rusya'ya karşı toplu sınır dışı kararı aldı. 

ABD Başkanı Trump 60 Rus diplomatı 

sınır dışı etme ve Rusya'nın Seattle 

konsolosluğunu kapatma kararı alırken, 

Ukrayna 13, Litvanya 3, Çek Cumhuriyeti 

3 Fransa 4, Almanya 4, Hollanda 3, 

Estonya 3, Polonya ve Letonya 1'er Rus 

diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. 

Amerika ve Avrupa ülkeleri İngiltere ile 

dayanışma adına çok sayıda Rus 

diplomatı istenmeyen adam ilan etti. Rus 

diplomatların 1 Nisan'a kadar 

bulundukları ülkeleri terk etmeleri 

gerekiyor. 

 

Çin'de İkinci Şi Cinping Dönemi Başladı 

Başkent Pekin'deki Büyük Halk 

Salonu'nda yapılan Çin Ulusal Halk 

Kongresi'nde (ÇUHK) devlet başkanlığı ve 

başkan yardımcılığı seçimi oylamaya 

sunuldu. Ülkede en üst düzey yasama 

organı olan ÇUHK'de 2 bin 970 delegenin 

katıldığı oylamada Şi Cinping oyların 

tamamını alarak, yeniden ülkenin Devlet 

Başkanı ve Çin Merkezi Askeri 

Komisyonu Başkanı oldu. Cinping bir eli 

anayasa üzerinde ve yumruğu havada 

şekilde yemin etti. 2018-2023 döneminde 

başkanlık yapacak olan Cinping, 

anayasada yapılan değişiklikle ikinci 

dönem görev süresinin dolmasından sonra 

da koltuğunda kalabilecek. Devlet 

Başkanlığını Mart 2013'te Hu Cintao'dan 

devralan Cinping, Çin Komünist Partisi 

Genel Sekreteri ve Merkez Askeri 

Komisyon Başkanı görevlerini de 

yürütüyor. Yolsuzlukla mücadele 

kampanyası sorumlusu Vang Çişan yeni 

devlet başkan yardımcısı seçildi. Ayrıca 

Çin Devlet Konseyi'nin, ÇUHK'de 13. 

Dönem 1. Genel Kurul Toplantıları 

kapsamında kabul etmesiyle kanunlaşan 

"Kurumsal Reform Taslağı"na göre, yeni 

kabine 26 bakanlık ve komisyondan 

oluşacak şekilde yeniden yapılandırıldı. 

Yapılan reformla hükümet hizmet odaklı, 

daha etkili ve etkin yapıda olacak. Reform 

çevresinde kabineden 15 bakan veya 

bakan yardımcısı seviyesinde birim 

çıkarılacak ve reform ile yetkililer risk 

önleme, fakirlikle mücadele, kirliliğin 

kontrol altına alınması gibi konulara 

öncelik verdi. 
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Avusturya'da Halk Irkçılığa Karşı Yürüdü 

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 

ayrımcılık ve ırkçılığa karşı gösteri yapıldı. 

Dondurucu soğuğa rağmen binlerce kişi 

kent merkezinde toplandı. Protestocular 

geçtiğimiz Aralık ayında yönetime gelen 

Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı 

sağcı Özgürlük Partisi’ni (FPÖ) 

eleştirmişlerdi. Avusturya Halk Yardımı 

Başkanı Erich Fenninger, burada yaptığı 

açıklamada, gelir dağılımındaki eşitsizlik 

ve fakirlerle zenginler arasındaki 

uçurumun her geçen gün artarak 

büyümesinin yegâne sorumlusunun sağcı 

popülist politikacılar olduğunu söyledi. 

Aşırı sağcı popülist siyasetçilerin 

toplumda güvenlik ve gelecek korkusu 

yarattıklarına işaret eden Fenninger, 

“Kendi kusurlarını örtbas etmek isteyen 

bu siyasetçiler, topluma, yabancıları ve 

sığınmacıları suçlu olarak gösteriyor. Asıl 

suçlu kendileri” dedi. Ayrıca gösteride 

‘FPÖ gitsin, sığınmacılar kalsın’, ‘Sağcı 

ilerlemeye hayır’, ‘Irkçılığa karşı 

dayanışma, nefrete karşı yardımlaşma’ 

yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, 

kentin önemli caddelerinden 

Ringstrasse’yi trafiğe kapatarak, şehrin 

sembollerinden Karls Kilisesi’ne kadar 

yürüdü. Polis kaynakları gösteriye 3 bin 

500 kişinin katıldığını duyurdu. 

Organizatörlere göre bu rakam 10 bin. 

Göreve gelir gelmez sığınma politikasını 

değiştiren yeni hükümet, mültecilerin sınır 

dışı edilme sürecini hızlandıran adımlar 

attı. Sol ve ırkçılık karşıtı grupların 

organize ettiği yürüyüşte, yabancıların 

sosyal problemlerde hedef gösterildiğine 

dikkat çekildi. 

 

Trump Uyuşturucu Tacirleri İçin İdam Cezası İstedi 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 

Donald Trump uyuşturucu tacirleri için 

idam cezası istedi. New Hampshire 

eyaletinde düzenlenen uyuşturucu karşıtı 

bir etkinlikte konuşma yapan Trump, 

uyuşturucu ile mücadeleye dair planlarını 

açıkladı. “Eğer uyuşturucu tacirlerine 

karşı yeterince sert tedbirler almıyorsak 

vaktimizi boşa harcıyoruz demektir. 

Unutmayın, vaktimizi boşa harcıyoruz ve 

ölüm cezası da bu bahsettiğim sert 

önlemlere dâhil.” Uyuşturucuyla 

mücadeleyi “çok zor bir sorunun çözümü 

için çalışma” şeklinde niteleyen Trump, 

bugüne kadar yeterince sert tedbirler 

alınmadığı için sorunun çözümüne 

yönelik bir adım atılamadığını savundu. 

ABD'nin henüz bu tür idam cezasına hazır 

olmadığını bildiğini söyleyen Trump, bu 

süreçte konuyla ilgili planlar yapıldığını 

ve tüm tedbirleri alacaklarını belirtti. 

Yapılan planda eğitim, tedavi, iyileştirme 

ve ıslah programları için 6 milyar dolarlık 

ek bütçe öngörüyor. Amerika'nın en 

büyük sorunlarından biri olan uyuşturucu 

yüzünden her gün ortalama 116 kişi aşırı 

dozdan hayatını kaybediyor. 

 

Afganistan'da Nevruz Kutlamaları Kana Bulandı 

21 Mart’ta Kabil'in Kartei Sahi semtinde 

Nevruz kutlamalarının yapıldığı alana 

gelen saldırganın kalabalığa yakın bir 

noktada üzerindeki patlayıcıları infilak 

ettirdiği bildirildi. Afganistan'ın başkenti 

Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 

en az 29 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de 

yaralandı. Bir görgü tanığı, "Patlamanın 
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sesi çok güçlüydü. Burada bulunan 

insanlar da kaçışıyordu" şeklinde konuştu. 

Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi. 

Kabil polisi saldırının ardından bölgeyi 

kordon altına alırken ölü ve yaralılar 

ambulanslarla hastanelere nakledildi. 

Afganistan'da son yıllarda zemin kazanan 

IŞİD, sık sık Şii vatandaşların yoğun 

olduğu bölgelerde intihar saldırıları 

düzenliyor. 

 

Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman Beyaz Saray'ın Konuğu 

Suudi Veliaht Prensi Selman'ı Beyaz 

Saray'da ağırlayan Trump, Oval Ofis'te 

basın mensuplarına ikili ve bölgesel 

ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde 

bulundu. Önceki ABD Başkanı Barack 

Obama döneminde ABD-Suudi Arabistan 

ilişkilerinin gerildiğini anlatan Trump, 

“Obama döneminde ilişkilerimiz oldukça 

gergin bir noktadaydı. Şu anda ise harika 

bir ilişkimiz var ve daha da iyiye gidiyor.” 

şeklinde konuştu. Diğer yandan iki ülke 

arasındaki görüşmelerin vazgeçilmez ismi 

olan Trump'ın damadı ve başdanışmanı 

Jared Kushner ‘in ziyaret boyunca tüm 

görüşmelere katıldığı bilgisi Amerikan 

medyasında yer aldı. Suudi Arabistan'ın 

ABD'den son dönemde milyarlarca 

dolarlık silah aldığını ve almaya devam 

ettiğini söyleyen Başkan Trump, basın 

mensuplarına, üzerinde Suudi Arabistan'a 

son dönemde satılan 12,5 milyar dolarlık 

silahların olduğu karton bir panoyu da 

gösterdi. Trump, silah üretimlerinden 

dolayı ABD'de ilave 40 bin istihdam 

oluşturulacağını kaydetti. Ayrıca genç 

veliaht prensin, ülkesinin petrole dayalı 

ekonomisini çeşitlendirme, yolsuzlukla 

mücadele ve reform çalışmaları batılı 

ülkelerce desteklenirken, geçtiğimiz 

aylarda yolsuzlukla mücadeledeki sert ve 

gizli yaklaşımı bazı yatırımcıların 

güvenini sarsmıştı. 

 

AB Zirvesinde Gündem: Brexit 

23 Haziran 2016'da yapılan referandumda 

halkın yüzde 52'si AB'den ayrılma 

yönünde oy kullanmıştı. Geçen süre 

zarfında, AB sık sık İngiltere 

yönetiminden 50. maddeyi bir an önce 

işletmesini istemişti ve sonrasında 

İngiltere, Lizbon Anlaşmasının 50. 

maddesini işleme koyarak, 44 yıllık 

üyeliğin ardından Avrupa Birliği'nden 

(AB) ayrılma (Brexit) sürecini resmen 

başlatmıştı. 22 Mart 2018’de yapılan son 

açıklamada Avrupa Birliği Konseyi 

Başkanı Donald Tusk, üye ülke 

liderlerinden, İngiltere ile Brexit sonrası 21 

aylık geçiş süreci konusunda varılan 

anlaşmaya destek verilmesini istedi. Tusk, 

Avrupa Birliği zirvesi öncesi şunları 

söyledi; “İngiltere Başbakanı Theresa 

May'e iyi haberlerim var. Londra bu 

haberi uzun zamandır bekliyor, Avrupa 

Birliği başkentlerine de ayrıca iyi 

haberlerim olacak. Bütün üye ülke 

başkentlerine geçiş süreci konusunda 

vardığımız uzlaşmaya destek vermelerini 

tavsiye ediyorum.” Taslak anlaşmaya 

göre, İngiltere 2020 sonuna kadar AB 

kurallarına ve Avrupa Adalet Divanı 

yargısına bağlı kalacak. İrlanda sınır 

sorununa hala çözüm aranıyor. İngiltere 

toprakları içinde bulunan Kuzey İrlanda 

ile Avrupa Birliği üyesi olan İrlanda 

Cumhuriyeti arasında sınır sorununun 

çözüme kavuşturulması en tartışmalı 

konu. Taslak metne göre, Kuzey İrlanda, 
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Avrupa Birliği'nin ortak mevzuat alanı 

içerisinde kalmaya devam edecek. Ancak 

İngiltere başbakanı bu maddeye karşı 

çıkmıştı. Brexit yetkilileri ayrılık faturası 

ve vatandaşlık hakları konusunda da 

önemli ölçüde ilerleme sağladı. Taslak 

anlaşmanın Brüksel'de yapılacak zirvede 

Avrupalı liderler tarafından onaylanması 

bekleniyor. 

 

Araştırma: Dine Sırt Çeviren Avrupalı Gençlerin Oranı Artıyor 

Avrupa ülkelerinde yapılan bir araştırma 

dine sırt çeviren gençlerin oranındaki 

artışın devam ettiğini ortaya koydu. 

Araştırmaya göre Avrupa'nın birçok 

ülkesinde gençlerin yarısından fazlası 

hiçbir dine mensup olmadıklarını söyledi. 

Belçika ve Hollanda gibi dini kültürün 

güçlü olduğu ülkelerde de gençlerin 

çoğunluğunun dine bir ilgisinin olmadığı 

ortaya çıktı. St. Mary's Üniversitesi 

tarafından yayınlanan raporda 

Hristiyanlık inancının Avrupa'da erimekte 

olduğu tezini güçlendiriyor. Pew 

Araştırma Merkezinin 2015 yılında yaptığı 

benzer bir anket Avrupa'daki Hristiyan 

nüfusunun 10 yıl sonra yaklaşık 100 

milyonluk bir erime yaşayacağını 

göstermişti. Pew raporu Hristiyanlığın 

gelecek 10 yılda Avrupa'da en büyük din 

olarak kalmaya devam edeceğini ancak 

2010 yılında Avrupa'daki oranı yüzde 6 

civarı olan Müslümanların yüzde 10'a 

ulaşacağına dikkat çekmişti. Teologlar 

tarafından yapılan gözlemlere göre 16-29 

yaş arası gençler dine inanan ve 

inanmayanlar alanında ilgi çekici sonuçlar 

ortaya çıkardığını düşünüyor. Buna örnek 

olarak, İrlanda'da gençlerin büyük 

çoğunluğunun son dönemki 

araştırmaların aksine hala dine 

inandıklarını ortaya koyduğunu 

gösteriyor. 

 

Fransa'da Terör Saldırısı: 3 Ölü 

Fransa'nın Güneyindeki Trebes kentinde 

silahlı bir şahıs üç ayrı saldırı düzenledi. 3 

kişiyi öldürüp, 16 kişiyi de yaralayan 

saldırgan ölü olarak ele geçirildi. Olay 

yerinde incelemelerde bulunan Fransa 

İçişleri Bakanı Gerard Collomb, 

saldırganın ilk olarak Trebes’e otomobille 

15 dakika uzaklıktaki Carcassonne’da bir 

aracı çaldığını, araçtaki iki kişiden birini 

öldürdüğünü, diğerini de yaralandığını 

söyledi. Collomb, saldırganın ardından 

Carcassonne’da polislere düzenlediği 

saldırıda bir polisi ağır yaraladığını da 

söyledi. IŞİD adına eylem düzenlediğini 

öne süren Fas asıllı Rıdvan Lakdim, Paris 

ve Brüksel saldırılarının hayatta kalan tek 

faili Salah Abdussalam'ın serbest 

bırakılmasını istiyor. 

 

İspanya: Katalonya Parlamentosu Başkanlık Seçimini Erteledi 

İspanya'da Katalonya Bölgesel Yönetimi 

başkan adayı Jordi Turull, cuma günü 

tutuklandığı için yerel parlamentoda 

yapılan başkanlık seçimine katılamadı. 

Bunun üzerine parlamento başkanı 

Turull'un yasa gereği katılması gereken 

seçiminin yapıldığı oturumu erteledi. 

Perşembe günü yapılan ilk turda 

seçilebilmek için yeterli çoğunluğa 

ulaşamamış olan Turull, bu gelişmeyle 

başkan seçilme şansını kaybetti. 

Katalonya’ da başkanlık için 2 ay içinde 
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başka bir aday üzerinde anlaşılamazsa 

erken seçime gidilecek. Ayrıca İspanya 

Yüksek Mahkemesi, yasa dışı bağımsızlık 

ilanı nedeniyle aralarında Katalonya 

Özerk Yönetimi başkan adayı Jordi 

Turull'un da olduğu 5 ayrılıkçı Katalan 

siyasetçinin daha tutuklanmasına karar 

verdi. Aralarında bölgesel yönetimin eski 

başkanı Carles Puigdemont'un da olduğu 

"devlete isyan" suçlamasıyla yargılanan 

ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin suçlu 

bulunmaları durumunda 30 yıla kadar 

hapis cezası verilebileceği belirtiliyor. 

 

Mısır’da Halk Cumhurbaşkanını Seçmek İçin Sandık Başına Gidiyor 

Mısır’da halk yeni cumhurbaşkanını 

seçmek için üç gün boyunca sandık başına 

gidecek. Yaptığı darbe ile iktidarı ele 

geçiren Cumhurbaşkanı Abdül Fettah es-

Sisi’nin seçimi kazanarak ikinci dört yıllık 

dönemi garantilemesine kesin gözüyle 

bakılırken iki tur olarak yapılan seçimde 

yaklaşık 60 milyon Mısırlının oy 

kullanması bekleniyor. 28 Mart’a kadar 

sürecek seçimlerin ilk tur sonuçları ise 2 

Nisan’da açıklanacak. Seçimlerde Sisi’nin 

tek rakibi ise halk nezdinde fazla 

tanınmayan ve Sisi’ye destek verdiğini de 

açıklamış olan Ghad Partisi lideri Musa 

Mustafa Musa seçim öncesi verdiği bir 

röportajda, "Cumhurbaşkanına meydan 

okumak için aday olmadığını" ifade 

etmişti. Ayrıca, adaylığını açıklamadan 

önce Facebook sayfasında 23 Ocak tarihli 

paylaşımında "Cumhurbaşkanı 

Abdulfettah El Sisi'yi desteklediğini" 

duyurmuştu. Seçimin meşruiyetiyle ilgili 

kaygılar artarak devam ediyorken Sisi de 

seçim öncesinde katılımın az olmasından 

endişe duyduğunu belirtmişti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


