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Önsöz

Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI) , demokratik çözümlerin 
gelişmesi için, farklı tarafların biraraya gelip bilgi, fikir, kaygı 
ve önerilerini paylaşabildikleri bir atmosfer oluşturmayı 
amaçlamaktadır. Enstitünün yürüttüğü çalışmalar, hem siyasal 
hem de yerel düzlemde baş gösteren sorunlar konusunda, 
demokratik bir çözümün sağlanması için, kilit özellikteki 
anlaşmazlıklar üzerinde uzlaşma (konsensüs) sağlamaya imkan 
verecek çoğulcu bir siyasal zeminin geliştirilmesini destek sunan  
niteliktedir. Çalışmalarımız kapsamında, güçlü bir kamusal 
tartışmanın gelişmesi için  ihtisasi bilgilerin paylaşımı yanısıra, 
pratik çalışma çerçeveleri de sunmaktayız. Aynı zamanda 
uluslararası anlamda barış ve demokrasinin gelişiminin teşviki 
konusunda da yoğunlaşmaktayız. DPI bu çerçeve dahilinde 
barış ve demokrasinin ilerletilmesi üzerine yapısal bir toplumsal 
diyaloğun oluşumuna katkı sunarken, barış ve demokrasinin 
inşaası üzerine mevcut tartışmaları genişletip, yeni tartışma 
alanlarıda açmaktadır.

 DPI bu amaçla farklı tarafların biraraya gelip, demokrasinin 
inşaası ve geniş zeminde  güçlendirilmesi hakkında bilgi, 
kaygı ve önerilerini, samimi bir katılımcılıkla  tartışma 
ortamına sunmayı teşvik etmektedir. DPI’nın bu sürece dair 
amacı, ortak önceliklerin tespit edilmesini takiben, yaratıcı 
yaklaşımların sergilenmesi yoluyla, demokratik bir çözümün 
sağlanmasına katıkıda bulunmaktır. DPI aynı zamanda projeler 
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aracılığıyla akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve karar alma 
mekanizmalarındaki kesimler arasında işbirliğini güçlendirip 
desteklemeyi amaçlamaktadır.  Benzer sorunların yaşandığı 
ülke örneklerini incelemeye dayalı olarak gerçekleştirilen 
Karşılaştırmalı Çalışma Gezileri, diğer örneklerde görülen 
hataların tekrarnı önlemeyi garantiye almada etkili bir araç olarak 
görülmekte ve değerlendirilmektedir. Barış ve demokrasinin 
inşaasında karşılaştırmalı analiz modelini, bu amaçların 
gerçekleşmesinde merkezi bir çalışma olarak görmekteyiz.

Bu rapor 20 -24 Haziran 2012 tarihleri arasında DPI tarafından 
Galler’in Cardiff şehrine gerçekleştirilen Karşılaştırmalı Çalışma 
Gezisi kapsamında düzenlenen yuvarlak masa toplantılarında 
yapılan tartışmaların detaylarını içermektedir. Karşılaştırmalı 
Çalışma Gezisinde ‘Dil, Kimlik ve Kültürel Haklar ile Galler’de 
Yetki Devri’ konusu üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu gezi ile birlikte, 
DPI tarafından Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyetine 
(Londra, Belfast, Edinburg ve Dublin şehirlerine düzenlenmiştir) 
düzenlenen ve ziyaret edilen bölge hükümetlerinin evsahipliğinde 
gerçekleşen Karşılaştırmalı Çalışma Gezileri de tamamlanmıştır.  
Umut ederiz bu Karşılaştırmalı Çalışma Gezileri serisi hem 
katılımcılar için yararlı olmuş, hemde Türkiye’de devam eden 
tartışmalara olumlu katkı sunmuştur. 

Bu raporun hazırlanmasındaki katkılarından dolayı özellikle 
Heena Shah ve DPI çalışanlarna, ziyaretimize ev sahipliği 
yapan Galler Hükümetine, gezimiz için yaptıkları katkılar için 
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de Birleşik Krallık, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Dışileri 
Bakanlığına çok teşekkür ediyoruz. 

Cengiz Çandar, Yılmaz Ensaroğlu, Prof. Dr. Mithat Sancar, Prof. Dr. Sevtap Yokuş, Bejan Matur, Kerim Yildiz: 
DPI Uzmanlar Konseyi 

Ağustos 2012
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DPI GENEL MERKEZİNDE DÜZENLENEN HOŞGELDİNİZ 
RESEPSİYONU VE NED THOMAS1 TARAFINDAN 
YAPILAN AÇILIŞ KONUŞMASI 

20 Haziran 2012 - Çarşamba 

Sunum ve Yuvarlak Masa Toplantısı: Galler Dilinin Canlı 
Kalması ve Dilde Rönesans

Katılımcı: Ned Thomas

Yer: DPI Genel Merkezi, Londra, Birleşik Krallık

Moderatör: Kerim Yıldız, DPI Direktörü

1   Galler’in oldukça tanınmış bir siması olan Ned Thomas, Galler’de kurulu bulunan  
Aberystwyth Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren  Mercator Institute for Me-
dia,  Languages and Culture, Wales (Medya, Diller ve Kültür için Mercator Enstitüsü, 
Galler) Kurumunun kurucusudur.  Galler PEN başkanlığının yanısıra şimdiki ismi 
Literature Wales olan Academy isimli kurumun yönetim kurulu üyeliği görevlerinde 
bulunmuştur.

Ned Thomas’ın geçmiş görev ve başarıları arasında şunları saymak mümkündür: Av-
rupa Konseyinin Bölgesel ve Azınlık Dilleri Sözleşmesinin hazırlandığı dönemde Az 
Kullanılan Diller Avrupa Bürosu (Board of the European Bureau for Lesser-Used 
Languages) yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.  Azınlık Dilleri Evrensel 
Bildirgesinin yazım komitesi üyeliği görevinde bulunmuştur. University of Wales Press 
isimli akademik yayın organının direktörlüğünün yanısıra Planet- the Welsh Internati-
onalist (Gezegen – Galler’li Enternasyonalist) isimli İngilizce dilindeki kültürel dergi-
nin kurucusudur ve editörlüğünü yapmıştır.  1971 yılında basılan The Welsh Extremist 
– A Culture in Crisis (Galli Radikal – Krizdeki bir Kültür) isimli kitabı 1970’li yıllarda 
süren Gallerce dilinin mücadelesi için oldukça etkileyici bir rol oynamıştır. Yakın dö-
nemde yayınlanan Bydoedd isimli hatıra kitabı 2011 yılında Gallerce dilindeki en iyi 
kitap ödülünü almıştır. Galler’deki Aberystwyth Üniversitesi, İspanyada’ki Salamanca 
Üniversitesi ve Moskova Devlet Üniversitesinde ve Pariste’ki ünlü École des Hautes 
Études en Sciences Sociales isimli okulda dersler vermiştir. İngiltere’de yayınlanan 
günlük Times gazetesinde ve Britanya hükümetinin 3 ayda bir Rusça olarak yayınladığı 
Angliya dergisinde editörlük yapmıştır.
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Katılımcılar DPI Genel Merkezinde Ned Thomas’ı dinlerken

Kerim Yıldız: Sizleri tekrar aramızda görmekten duyduğumuz 
sevinci ifade etmek, Londra’ya hoşgeldiniz demek istiyorum. 
Londra’daki en son görüşmemiz, geçen yaz yapılan karşılaştırmalı 
çalışma gezisi nedeniyle gerçekleşmişti. Sizleri, burada tekrar 
görmekten duyduğum mutluluğu bir kez daha ifade etmek ve 
önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz Galler gezisini 
sabırsızlıkla beklediğimizi belirtmek istiyorum. Yapacağımız 
çalışma gezisinde, Galler hükümeti ile ortaklaşa hazırladığımız 
program  gereğince bir dizi toplantıya katılacağız. Yoğun 
programınız arasında zaman ayırıp bu önemli geziye katıldığınız 
için teşekkür ediyorum. Umut ederim faydalı bir gezi olacaktır

Şimdi sizlere, çalışmalarımıza katılma nezaketi gösteren, 
Galler toplumunda oldukça tanınmış ve önemli bir isim 
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olan sayın Ned Thomas’ı takdim etmek istiyorum. Azınlık 
dilleri alanında çok büyük tecrübelere imza atmış olan Ned 
Thomas’ın bugün sunum yapması, bizler için bir ayrıcalıktır.  

Ned Thomas DPI Genel Merkezinde katılımcılara hitap ederken 

Ned Thomas: Bu sıcak ve içten takdim için teşekkür ediyor, 
hepinize Birleşik Krallığa hoşgeldiniz diyorum. Yarın Cardiff ’e 
gittiğiniz zaman eminim sizlere Galler kültürü ve dili hakkında 
epeyce bir istatistiki bilgi ve ayrıntılar verilecektir.  Ben, sizlere 
Galler’de tarih, siyaset, eğitim ve basın hakkında bilgiler vermek 
istiyorum. Galler ülkesi, dili ve kültürü hakkında önceden bir 
bilginiz olmadığını düşünerek bir sunum yapmak istiyorum. Eğer 
sizin hali hazırda bildiğiniz bazı şeylerden bahsediyor olursam 
şimdiden özür diliyorum.  Öncelikle kişisel bir bilgi sunmak 
istiyorum. Ben Gallercenin konuşulduğu bir aile ortamında 
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yetiştim. Ancak benim ailem de, pek çok Gallerli gibi çalışmak 
için, yaşamının büyük bir bölümünü Galler dışında geçirmek 
zorunda kaldı. Ben ergenlik döneminin bir kısmını Galler’de, 
ancak  önemli bir kısmınıda Galler dışında, hatta Birleşik Krallık 
dışında, babamın savaş sonrasında çalışmak için gittiği Almanya’da 
geçirdim. Eğiğim dili İngilizce olduğu için, Galler’de geçirdiğim 
yıllar dahil olmak üzere, Galler diliyle çok az eğitim alma 
imkanım oldu. Çocuklarım ve torunlarımın tümüyle Gallerce 
eğitim aldığını gördüğüm için, şimdi kendimi şanslı görüyorum.  
Çünkü, 1940’lı ve 50’li yıllardan günümüze kadar pekçok şey 
değişti.  Şimdi Galler’in her tarafında ilkokuldan ortaokula kadar 
Gallerce eğitim veren her türden eğitim kurumuna rastlamak 
mümkündür. İngilizce dilinde eğitim yapılan okullarda Gallerce 
zorunlu olarak öğretilmektedir. Gallerce daha önce Fransızca ve 
Almanca’nın yanında seçmeli ders olarak öğretiliyordu.  

Daha önce Kuzey İrlanda ve İskoçya’ya ziyaretler 
gerçekleştirdiğinizi biliyorum. O açıdan Fransa’nın aksine, 
Birleşik Krallığın asimetrik bir evrim geçirdiğinden, önce 
Galler’in daha sonrada İskoçya ve İrlanda’nın, birbirinden farklı 
koşullarda İngiltere’ye katılımıyla, Birleşik Krallığın oluşmuş 
olduğundan haberdarsınızdır diye düşünüyorum. İrlanda’nın 
bir bölümü 20. yüzyılda bağımsızlığına kavuşurken, yakın 
tarihte yapılan anlaşmalar sayesinde sağlanan yetki devri yoluyla 
İskoçya ve Galler de belli bölgesel otonomiler  kazanmışlardır. 
Birleşik Krallığın İspanya ya da benzeri bir ülke gibi yazılı bir 
anayasası yoktur. Gerçekte, İngilizce’nin Birleşik Krallığın resmi 
dili olduğuna dair hukuki bir belge de yoktur.  Ancak gerçek 
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hayatta bu böyledir. Fransızların dediği gibi Britanya eski usül 
bir rejimdir. Ülkede yazılı bir anayasa yapılmasını sağlayacak, 
Fransız devrimi benzeri bir süreçte yaşanmamıştır. 

Günümüzün Birleşik Krallığı, İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya 
ve Galler’den oluşmaktadır. Britanya devletinin, eski milletler 
konusunda bir sorununun olmaması, Galler gibi bir azınlık 
toplumu için olumlu bir durumdur. Avrupa futbol şampiyonası 
veya Rugby turnuvalara baktığınızda İskoçya ve Galler’in kendi 
milli takımlarının olduğunu görebilirsiniz. Ancak diğer ülkeler, 
mesela İspanya, Katalan yada Bask milli takımlarının kurulmasına 
izin vermemektedir. Bu yıl yapılacak Olimpiyatlarda Britanya, 
Birleşik Krallık adı altında yarışacaktır, ama bunun sebebi, 
Olimpiyat kurallarından kaynaklanmaktadır. 

Gallerce, Birleşik Krallık’ta İngilizce’den sonra  en güçlü yerli 
dil olmasına rağmen, göreceli olarak hala küçüktür. Çünkü 
Galler nüfusu, Birleşik Krallık nüfusunun yaklaşık yüzde beşine 
denk gelmektedir. Ayrıca, Galler nüfusunun ancak yüzde 
yirmisi Gallerce’yi konuşmaktadır ki bu, Birleşik Krallık nüfus 
toplamının yüzde birine  denk düşmektedir. 

Bir kaç cümle yukarda, Britanya devletinin eski milletler 
konusunda bir sorununun olmadığından bahsetmiştim.  Evet, 
ama diller ile sorunu vardır. İngilizce’nin, bugün dünyanın ‘ticaret 
dili’ olduğu göz önüne getirildiğinde, bazen insanlar,  kimilerinin 
neden başka dilleri, özellikle de küçük dilleri konuşmak istediğini 
anlamakta zorlanabilir. İşte tam bu mentalite yüzünden, bazı 
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insanlar İngilizceden başka bir dil öğrenme konusunda zorluklar 
yaşamaktadır. 

Ben Gallerce’yi, Birleşik Krallığın belli bir bölgesinde  
konuşulan yerli bir dil olarak tarif ediyorum. Bugün Britanya’da 
aralarında Pencap ve Gujarat dili gibi Güney Asya’da konuşulan 
dillerinde olduğu, pek çok farklı dil konuşulmaktadır. Çünkü 
Birleşik Krallık, göçmenleri başarılı bir şekilde kendi toplumu 
içine sindirirken, aynı zamanda bu toplumların dillerine belli 
oranda serbestlik tanımakta, imkanlar  sağlamaktadır. Örneğin, 
mahkemelerde farklı dillerde çeviri yapmak üzere tercümanlar 
görev yapmaktadır. 

Ancak kabul etmek gerekir ki, göçmen topluluklar ile yerli azınlık 
ulusların talepleri birbirinden farklıdır. Göçmenler, belli bir 
dereceye kadar asimilasyonu kabul ederken,  mesela Galli’ler gibi 
yol tabelalarının kendi dillerinden olması talebinde bulunmazlar.

Size, kendi otobiyografimi Gallerce yazdığım kitabın bir 
kopyasını getirdim. Bu kitaptanda göreceğiniz üzere,  Gallerce 
İngilizce’den çok farklıdır. Gallerce İngilizce gibi bir Hint-
Avrupa dili olmasına rağmen, İngilizce’nin Almanca ile daha 
fazla ortak özellikleri vardır. Çünkü,  İngilizce Hint – Avrupa 
dilinin Almanca ailesine ait bir dildir.

Gallerce ise Kelt diller ailesinin üyesidir. Gallerce’de, Batı 
Avrupa’daki diğer dillerde olduğu gibi Latin harfleri kullanılır. 
Ancak İngilizler, Gallerce’nin okunuşuna alışık olmadıkları gibi 
bunu garip de bulurlar. Çünkü Gallerce’de ‘y’ ve ‘w’ gibi harfler 
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sesli harftirlerdir. Bu harfler, ingilizcede sessiz harflerdir. Bunun 
farkında olmayan insanlar, Gallerce bazı kelimelere baktıklarında 
tümünün sessiz harflerden  oluştuğunu düşünebilirler. 

Birleşik Krallık’ta konuşulan diğer Kelt dilleri ise İrlandaca 
ve İskoçça dilleridir. Gallileri onlardan ayıran ise Romalıların 
etkisidir. Romalılar, İngiltere ve Galler’in büyük bir bölümünü 
işgal ettiklerinde, bu bölgelerde ki Kelt aşiretlerle karma bir 
hayat oluşturdular. Ama İskoçya ve İrlanda’ya ulaşamadılar. O 
nedenle, bugünkü Gallerce, Latince pekçok kelime içermektedir. 
Örneğin, bizim dilimizde pencere kelimesinin karşılığı ‘ffenestr’ 
iken, aynı kelimenin Fransızca karşılığı ‘fenêtre’,  İtalyanca 
karşılığı ise ‘finestra’dır. ‘Yüz’ sayısının Galler dilindeki karşılığı 
ise ‘cant’ kelimesidir. Bu benzerlikler çok şaşırtıcı değildir. 
Çünkü bizim atalarımız, İngilizler bu topraklara gelmeden önce 
400 yıl boyunca, Roma İmparatorluğu’nun kontrolü altında 
yaşamışlardır. Belki ilginizi çeker diye söylüyorum :

 İstanbul isminin Galler dilindeki karşılığı ‘Caer Cystenin’dir. 
Bu, ‘Konstantin Kalesi’  demektir.  ‘Caer’, Latince ‘Castra’ 
kelimesinden gelir ve ‘Kale’ anlamını ifade eder.  Londra’nın 
Latince karşılığı ‘Londinium’dur. Bugünkü modern Gallerce’de, 
biz bunun için, ‘Llundain’ kelimesini kullanırız. 

Bugün İngilizce olarak adlandırılan dil, o dönemde ‘Brythonic’ 
olarak adlandırılmaktaydı. Yani Galler ulusunun ataları ve o 
dönem bu dili konuşan insanlar, Britanya’ya bugünkü ismini 
veren insanlardır. İngiltere’den önce Britanya’nın var olduğunu 
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ve bugünün Galler ulusunun atalarının Britanya’nın kurucusu 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu saptamanın, Britanya fikri konusunda bizi karmaşık bir 
düşünce içine sürüklediğini, sizin de farkettiğinizi düşünüyorum. 

‘Welsh’ , yani ‘Galli’ kelimesi, Almanca kökenli dillerin bazılarında, 
‘yabancı’ kelimesinin İngilizce halidir. Biz kendimizi tanımlarken 
‘Welsh’ kelimesinden ziyade, Galler ülkesinin insanları anlamına 
gelen ‘Cymry’ kelimesini kullanırız. Yaşadığımız ülke için ‘Cymru’, 
dilimiz içinde ‘Cymraeg’ kelimelerini kullanırız. Kati olarak ifade 
etmek gerekirse, ‘Welsh’ kelimesi Alman/İngiliz dillerinde, Roma 
İmparatorluğu sınırlarında yaşayan ‘Yabancıları’ tarif etmek 
için kullanılmıştır. Bugün Kuzey İtalya’nın Almanca konuşulan 
bölgesine gittiğinizde, onların yabancıları ‘Die Wälsche’ olarak 
tanımladıklarını görürsünüz.        

Şimdi sizlere, kısaca Galler tarihinden ve bugün için de geçerli 
bazı durumlardan bahsetmek istiyorum. Normandiyalı İngiliz 
Krallarının Galler’i fethi, 1282 yılında tamamlanmıştır.  Ancak, 
İngilizlerin 15. yüzyılın sonuna kadar Galler’i gerçekten 
fethettiğini söyleyemeyiz. 15. yüzyılın sonunda İngiliz Krallığının 
veliahtları arasında başlayan taht kavgası sonunda, ortada veliaht 
kalmayınca, o zaman kraliyet ailesinden bir dul kadınla evlenen 
Galler’li bir erkek için, tahtın sahibi olma şansı ortaya çıktı. Bunun 
sonucunda, 15. yüzyıldan itibaren İngiltere ve Galler’i yöneten 
Tudor Krallığı bir Galler Krallığıydı. Galli’ler,  tamda bu sebeple, 
zafer kazanan kesimin kendileri olduğunu düşünüyorlardı. 
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Bu örnek, ilginç bir şekilde 20. yüzyılın başında yeniden 
tekrarlandı. Ortadoğuda tartışmalı bir isim olan Galler’li David 
Lloyd George, Birleşik Krallığın başbakanı oldu. Onun Başbakan 
olmasıyla, Galler’liler arasında Britanya’yı yeniden idare ettikleri 
hissi yaygınlaşmaya başladı. Ancak, akılda tutulması gereken 
konu 16. yüzyılın başında, merkezi İngiliz devletini kuran da 
bir Galli’ydi. Gallerce tamda bu sürecin sonucunda büyük bir 
darbe aldı. O dönem Gallerce’nin adalet sisteminde kullanılması 
yasaklandı. Bu süreçle birlikte, Galler Aristokrasisinin 
asimilasyonu başladı.  Yüzyıllar boyunca,  üst sınıflar İngilizce 
konuşurken, Gallerce sıradan insanların konuştuğu bir dil olarak 
kaldı.

Endüstri devrimi döneminde ve 19. yüzyıl boyunca bölgedeki 
maden kömürü ve çelik endüstrisi sebebiyle, pekçok insan 
Galler’in güneyine göç etmeye başladı. Bu bir bakıma Gallerdeki 
nüfusun korunmasına yardımcı oldu. Eğer kömür ve demir  sanayii  
gelişmeseydi, aynen İrlanda’daki gibi Gallerde de dışarıya büyük 
bir bir göç dalgası yaşanırdı.  Sanayi yüzünden insanlar, dışarısı 
yerine Galler’in güneyine göç ettiler. İlk başta bunun Galler’e 
olumlu bir etkisi vardı.  Ancak endüstri geliştikçe İngiltere, 
İrlanda, İskoçya hatta İspanya’dan insanlar çalışmak için, Galler’e 
gelmeye başladılar. Güney, aynen Amerika’nın Şikago şehri gibi 
insanların bir potada kaynaştığı yer haline geldi.  

Britanya 19. yüzyılda eğitimi zorunlu hale getirdiğinde, eğitimde 
tek dil olarak İngilizceyi belirledi. Bu koşularda, başka yerlerden 
Galler’e göç etmiş işçiler, Gallerce öğreneceklerine İngilizceye 
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yöneldiler, Gallerliler de tam tersine İngilizceyle asimile edildiler. 
Okulda Gallerce yasaktı. Kendi dilini konuşan Galli çocuklar 
cezalandırılıyorlardı. 

Galler’i Britanya ile birarada tutan bir başka gerçek ise ağır 
sanayinin gelişmesine paralel olarak, Britanya’da örgütlenmiş işçi 
sendikaları hareketinin yayılıp, oturması olmuştur.

20. yüzyılın başında, Galler’de bir kültürel rönesans yaşanmaya 
başladı. Bu dönemde, en çok sorulan soru, ortaya çıkan 
romantik milliyetçiliğin, neden Orta Avrupa ve Doğu Avrupa’da 
yaşananlardan farklı olarak, siyasal boyutlarının olmadığıydı. 
Bu sorunun yanıtı, Galler’in bir dönem dünyanın yarısını 
kaplayan Britanya İmparatorluğunun kurucu uluslarından birisi 
olması gerçeğinde yatıyordu. Belki bu hakimiyet İskoç,  Galli 
ve İngilizlere dünya ölçeğinde önemli fırsatlar yaratmıştır ancak, 
bunun bedeli olarak Galler geri bırakılmıştır.

İngiltere ile Galler arasındaki dinamikler hakkında 
söylenebilecek bir diğer şey ise Galli’lere karşı kimliklerinden 
dolayı Amerika’da Afrika kökenli Amerikalılara yapıldığı 
gibi bir ayrımcılık yapılmamıştır. Bunun yerine, Galliler 
asimile edilmişlerdir. Gallilerin asimilasyonu için gerekli olan 
Gallerce’nin unutturulması çabasına hız verilmiştir. Galliler, 
buna direndikleri zaman, ayrımcılık ile karşılaşmış, imkanlardan 
yoksun bırakılmışlardır.    

O dönem baskın olan atmosfere bakıldığında, eğer siz evde 
Gallerce konuşur, aynı zamanda İngilizce de öğreniyorsanız, 
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bu hem Gallerce hemde İngilizce konuştuğunuz anlamına 
gelirdi ki,  hem kariyeriniz hem de yaşamınız için yardımcı 
unsurdu.  Ancak, eğitim dilinin sadece ingilizce olduğu karma 
toplum yaşamında çocuklar, ingilizce öğrenerek büyüyorlar, 
evde  ise Gallerce konuşmuyorlardı. Böylece  Galce dili etkisini 
kaybetmeye başladı. 

Dönüm noktası ise 1926 yılında Galler Ulusal Partisinin 
edebiyatçılardan oluşan bir küçük grup oluşturması oldu. 20. 
yüzyılın en büyük Galli yazarı Saunders Lewis’te bu grupta yer 
alıyordu. Bu girişim, bir yönüyle 1. Dünya savaşına verilen yanıttı.  
Bu dönemde, az önce bahsettiğim Galli politikacı  Lloyd George  
Britanya Başbakanlığı sırasında, Belçika gibi küçük devletlere 
yardım etmek için, Galler’in savaşı desteklemesini talep etmişti. 
Ancak savaşın tam ortasında, İrlanda’da başgösteren bir isyan 
hareketi Britanya tarafından acımasız bir şekilde bastırıldı. Bu 
sırada, Galler’li aydın çevreleri, ‘bizde küçük bir ulusuz peki biz 
ne olacağız?’ demeye başladı. 

Bugün Plaid Cymru adıyla faaliyet gösteren Galler Ulusal 
Partisi, İkinci dünya savaşına kadar  temel olarak Gallerce’yi 
önemseyen bir parti olarak faaliyet yürüttü. 1960’lı yıllarda 
yeni bir parti liderliği oluştu ve bunun sonucunda daha geniş 
politikalar geliştiren bir parti oldular. Avam Kamarasına temsilci 
göndermeye başladılar. Ancak o zamana kadar Gallerce önemli 
oranda zemin kaybetmişti. Az önce bahsettiğim Saunder Lewis, 
o dönem artık politika ile aktif bir şekilde ilgilenmiyordu. 1962 
yılında yaptığı o ünlü radyo programında Galler halkının dilini 
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korumak için, özyönetim imkanı yakalamayı bekleyemeyeceğini, 
dilin öz yönetimden daha önemli olduğunu ifade etti.          

Bunun akabinde bir grup genç insan, Gallerce’yi korumak üzere 
şiddete dayanmayan bir sivil itaatizlik kampanyası başlattı. 
Bu, bir sivil haklar hareketiydi. Kuzey İrlanda’daki sivil haklar 
hareketinin aksine hiç bir zaman şiddete evrilmedi. Galliler, daha 
çok yaptıkları barışçıl eylemlerle diğer insanların hayatlarını 
tehlikeye atmayan Martin Luther King ve Mahatma Ghandi 
gibi isimlerden etkilenmişlerdir. Ben bu genç insanlara ve 
onların destekçisi diğer insanlara şiddet kullanmadan Gallerce’ye 
sağladıkları dönüşüm imkanı için minnettarım. 

Uzun yıllar boyunca, pek çok Avrupalı azınlık kurumuyla 
birlikte çalıştım. Her durumun birbirinden farklı olduğunu 
akılda tutarak, yine de dil haklarının siyasal sorunlardan ayrı 
olarak değerlendirilmesinin bir yolunun bulunması gerektiğine 
inanıyorum. Belki bunu sağlamak, hiçbir zaman mümkün olmaz.  
Çünkü, azınlık dilleri anayasal güvence altına alınmış yerel veya 
bölgesel otonomi altında daha iyi korunurlar. 

Oysa Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin bölgesel bir azınlık 
dilinin korunması için belirlediği üç temel alan eğitim, medya ve 
yerel idare kurumlarıyla kendi dilinde irtibat kurma imkanıdır. 

İkinci Dünya savaşı ile birlikte Galler’de, Galce ilkokul eğitimi,  
1960’lı yıllarda ise Ortaokul eğitimi başlatılmıştır. Elbette 
Galce’nin öğretilmesi, hiç öğretilmemesinden  daha iyidir. Ancak 
bunun dilin korunması noktasında tek başına etkili bir yöntem 
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olmadığını kendi tecrübemizle anlamış bulunmaktayız. 

Çocukların kendi anadillerinde eğitim almaları sonucu 
dile hakimiyetleri gelişmekte, dile olan yoğunlaşmadan bir 
normalleşmeye geçilmekte, böylece çocukların dili hayatın içine 
taşımaları sağlanmaktadır. Bugün Gallerde yaşayan Amerikalı, 
Bangladeşli, İngiliz, Alman veya Tayland’lı ailelerin çocuklarını, 
Galce eğitim veren okullara göndermeleri son derece normal bir 
durumdur. Buna benzer bir süreç İspanya’nın Bask bölgesinde 
yaşanmış, oradaki çocukların yarısından fazlası, Bask diliyle 
eğitimlerini sürdürmeye başlamışlardır.   

Medya’ya özel ilgisi olan birisi olarak, medya’nın özellikle 
televizyonun diğer Avrupa azınlık dilleri ve Galce’ye ilgiyi 
nasıl arttırdığına şahit oldum. İnsanlar bir televizyon dizisinde 
oyuncuların Gallerce konuştuklarını gördüklerinde, bu durumu 
daha normal algılayıp ilgi duymaya başlıyorlar. Görsel yayınlar 
özellikle 1980’li yıllardan itibaren Galce gibi azınlık dillerinin 
teşvik edilmesine yardımcı olmuş, hem bu dili hali hazırda 
konuşanlar hem de dili anlayamayan ancak haber spikerleri 
ve sporcuların bu dili konuştuğunu gören geniş kesimler, dilin 
modern yaşamın bir parçası haline geldiğini farketmiştir.

İzin verirseniz, yetki devrinin yarattığı etkiye değinmek istiyorum:

 1997 yılında yapılan referandumda, Galler halkı çok küçük bir 
farkla kendi parlamentosunun kurulması yönünde oy kullandı. 
2011 yılında yapılan bir diğer referandumda ise açık bir farkla 
parlamentonun yasa çıkarma hakkına sahip olması yönünde oy 
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kullanıldı. Yetki devrinden önce Gallerce’nin geliştirilmesi için, 
elde edilmiş olan zemini sağlayan, ciddi bir dereceyi yakalamış 
olan protestolar oldu. Çünkü o dönemler Galler sorunu, Britanya 
siyasetinde oldukça marjinal bir konumdaydı.  Meseleyi ülke 
gündemine taşıdığınız zaman, Londra’daki komiteler sorunu 
ciddi bir şekilde tartışabilirlerdi. Ama temel mesele, bunu 
gündeme taşıyabilmekti. 

Yetki devrinin sağladığı en büyük avantaj dil sorununun sürekli 
gündemde olmasıdır. Daha önce İngilizce’nin Britanya’da resmi 
dili olduğuna dair bir hukuki düzenlemenin olmadığından 
bahsetmiştim. Bu duruma rağmen, 2011 yılında çıkarılan Galler 
Dil Kanunu (The Welsh Language Act) ile birlikte Gallerce 
Galler’in resmi dili olarak kabul edilmiştir. 

Gallercenin geleceği açısından yasalar çıkarıp, hakları 
düzenlemenin yanısıra, gerekli diğer önlemleri almak da önem 
arzeder. Bebek bekleyen bir anne adayına, çocuğunun gelecekte 
hangi okullarda Gallerce eğitim alacağını söylemek veya Gallerce 
200’ün üzerinde konuda yüksek eğitim verecek hazırlık kolejleri 
açmak gibi küçük sayılabilecek adımlar bile aslında oldukça 
önemlidir. 

Galler’de yaşayan insanların büyük bir bölümü, Gallerce 
konuşamamaktadır. Bunların bir kısmını sonradan Galler’e 
yerleşen insanlardır.  Büyük bir bölümü ise geçmişlerinde, 
Gallercenin bir şekilde yer aldığı insanlardır.  Bu insanların, 
Gallerce ile ilgili verdikleri tepkilere gelince:
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 Dillerini kaybeden insanlar, yaşadıkları suçluluğunda etkisiyle 
dile karşı düşmanca bir his besleyebiliyorlar. Çünkü, bu insanlar 
kendilerini çoğunluğun konuştuğu dilde yetiştiren anne ve 
babalarının, bu davranışını haklı çıkarmaya çalışıyorlar. Bu 
tür durumlarda azınlık dili, sarmaldan aşağıya doğru inen 
bir durumdadır. Eğer dile eğitim, medya ve idare alanlarında 
kurumsal bir destek sunmaya başlarsanız, o zaman dilin sarmalın 
üst kısımlarına doğru yükseldiğini görürsünüz. Bugün Galler’in 
bazı bölgelerinde torunlarıyla Gallerce, ama çocuklarıyla 
İngilizce konuşan yaşlı insanlar görmeniz mümkündür. Çünkü 
bu insanlar, geçmişte çocuklarını İngilizce eğitime göndermek 
zorunda kalmışlardır. 

Özetlemem gerekirse, özellikle sivil itaatsizlik, protesto 
hareketleri döneminde Gallerce için, önemli bir zemin yakalanmış 
ve bu zemin yetki devri ile birlikte geliştirilmiştir. Ancak, her 
zaman ortaya yeni problemler çıkar. Gallerce’ye ilişkin elde 
edilen zaferlerin tümü, kamu sektöründe elde edilmiştir. Ancak 
biz neredeyse herşeyin özelleştirildiği bir ülke ve dönemde 
yaşıyoruz. Örneğin daha önce telefon sistemi devlete bağlıydı. 
Telefon faturanız size, İngilizce’nin yanısıra Gallerce olarak 
gönderilirdi. Ancak şimdilerde Vodafone gibi uluslararası özel 
firmalar bu kurallara uymak zorunda değiller. Bu tür sorunlara 
yanıt olmak için Galler hükümetinin yasalar yoluyla daha etkili 
kurallar ortaya koyması gerekir.  

En çetin sorun ise Galler’e, özelliklede Gallerce’nin yoğun ve 
güçlü olduğu bölgelere  gerçekleşen göç oldu. İngiltere’de göçün 
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anlamı, Doğu Avrupa ve Hindistan gibi bölgelerden alınan 
göçtür. Ancak Galler için göçün anlamı, genelde İngiltere’nin 
hali vakti yerinde olan insanlarının Galler’e yerleşmesidir. Eğer 
bu insanlar az sayıda göç ederlerse onların çocuklarının Gallerce 
eğitimin içine çekilmesi zor olmaz. Eğer büyük oranda bir göç 
olursa bu durumda okullar ve mahallelerde  dil dengesi değişir. 
Ancak elbette sermaye ve işgücünün serbest dolaşımı sadece 
Birleşik Krallığın değil, bir bütün olarak Avrupa Birliğinin 
uyguladığı bir sistemdir. 

Galler ekonomisinin zayıf olmasıda, sorunun büyümesinde 
önemli bir faktör olmuştur. Londra’daki evini satıp Galler’e 
yerleşmek isteyen bir kişi satıştan elde ettiği parayla, Galler’de 
2-3 ev birden alabilir. Bu ekonomik dengesizlik sebebiyle 
Gallerce’nin konuşulduğu yerlerde yaşayan insanlar iş bulmak 
sebebiyle başka yerlere göç etmek zorunda kalmışlardır. Ancak 
şimdilerde en azından bu tür sorunlarla mücadele edip Gallerce’yi 
koruyabilecek önemli kurumlarımız vardır. 

Umut ederim bu sunumla size Galler geziniz öncesi birazda 
olsa temel bazı bilgiler aktarabildim. Beni dinlediğiniz için çok 
teşekkür ediyor, Cardiff gezisinden memnun kalacağınızı umut 
ediyorum.   
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Kerim Yıldız: Oldukça sürükleyici ve bilgilendirici sunumunuz 
için çok teşekkür ediyorum. Şimdi katılımcıların sorularını 
almak isteriz. 

Soru: Sunumunuzda Britanya’nın en son liberal kökenli 
başbakanının Lloyd George olduğundan bahsettiniz. Kendisinin, 
ilk konuştuğu dilin Gallerce olduğunu söylerken neyi kastettiniz? 

Ned Thomas: Lloyd George, benim annemin de büyüdüğü bir 
bölgede, Gallerce’nin konuşulduğu bir ailenin çocuğu olarak 
dünyaya gelmiştir. Zeki bir çocuktu ve İngilizceyi okulda öğrendi. 
Daha sonraları dini sebeplerden dolayı Galler’de daha popüler 
bir parti konumunda olan Liberal Parti’ye katıldı. Galler’liler 
Protestan kökenlidir. Ancak İngiltere Kilisesinden ayrı bir 
mezheptendirler. Lloyd George’un popülaritesi Galler’deki 
İngiltere Kilisesinin ortadan kaldırmasındaki başarısıyla birlikte 
dahada arttı. Bu başarı sonrası, artık Kraliçe Galler Kraliçesi 
olmayacaktı. 

Soru: Gallerlilerin kilisesi hangisidir? 

Ned Thomas: Galler’de sadece Galler’e özgü olan bazı Protestan 
mezhepleri vardır. Bunun yanısıra İngiltere’de ki Protestan 
mezhepleriyle aynı olan mezhepler de vardır. Ancak bu 
mezhepler ayinlerini, Gallerce yaparlar. Bunun olumsuz yanı 
ise bu mezheplerin oldukça bağnaz olması, müzik, dans gibi 
popüler kültürden haz etmemesidir. Olumlu yanıysa, kadınları 
ve erkekleri İncil’i hep birlikte Gallerce okumaya ve İncil’in bu 
örneğinin okullarda öğretimesine teşvik etmesidir. Bir diğer 
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olumlu yanı Protestanların herkesin okuma yazma bilmesi 
gerektiği yönündeki inancıdır. Bu sebeple daha devlet eğitimi 
başlatılmadan önce Norveç ve Gallerlilerin okur yazar oranının 
diğer toplumlardan daha yüksek olması olmuştur. 

Soru: Okullarda İngilizce ve Gallercenin eğitim dili olması 
zorunlu mudur? 

Ned Thomas: Bütün okulların ilkokul ve ortaokul seviyesinde 
Gallerce yada İngilizce eğitim verme seçenekleri vardır. 
Çocuklarının Galler dilinde eğitim almasını isteyen aileler 
çocuklarını Gallerce eğitim veren okullara gönderirler.  

Soru ve cevap bölümünü takiben Ned Thomas katılımcılara 
Gallerce yazılmış kitabından pasajlar okumuş, katılımcıların 
yoğun alkışlarını almış, tebriklerini kabul etmiştir. 
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Lincoln’s Inn’de Akşam Yemeği
20 Haziran 2012 - Çarşamba 

Lincoln’s Inn’de verilen akşam yemeğinin ev sahipliğini 
Britanyalı eski diplomat, Birleşik Milletler Siyasal İlişkiler Eski 
Alt Sekreteri ve  Birleşik Krallık Türkiye Eski Büyükelçisi Sir 
Kieran Prendergast2 yapmıştır. 

Yer: Lincoln’s Inn

Diğer Davetli Katılımcılar:

Ned Thomas,  Mercator Institute for Media,  Languages 
and Culture, Wales (Medya, Diller ve Kültür için Mercator 
Enstitüsü, Galler) Kurucusu.

Jonathan Powell, Tony Blair Hükümeti Eski Personel Daire 
Başkanı ve İntermediate Kurumu Direktörü

David Reed, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Türkiye Masası 
Sorumlusu

Simon Chamberlain, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Üst 
Düzey Araştırma Analisti

2   Sir Kieran Prendergast hali hazırda Anglo-Türk Cemiyeti başkanlığı, Beit Trust 
mütevelli heyeti üyeliği, Cenevre’de kurulu bulunan Humanitarian Dialogue isimli 
kurumun baş danışmanlığı, Londra’da kurulu bulunan ve iş istihbaratı üzerine çalışan 
Hakluyt isimli kurumun yöneticiliğinin yanısıra Independent Diplomats (Bağımsız 
Diplomatlar) kurumu Danışma Konseyi üyeliği görevlerini sürdürmektedir. 1995-97 
yılları arasında Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçiliği, 1997 – 2005 yılları arasında Bir-
leşik Milletler Siyasal İlişkiler Eski Alt Sekreteri görevlerinde bulunmuştur.  
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29

Jonathan Ireland, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Türkiye 
Masası Yöneticisi

Katılımcılar Sir Kieran Prendergast’ın evsahipliğinde Lincolns Inn’de verilen 
akşam yemeği sırasında

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Yetkilisi Jonathan Ireland, DPI Uzmanlar 
Konseyi Üyeleri Bejan Matur, Sir Kieran Prendergast ve Cengiz Çandar 

Lincolns Inn’de verilen akşam yemeği sırasında
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CARDIFF ZİYARETİ

St David’s Otelinde Hoşgeldiniz Öğlen Yemeği

21 Haziran 2012 - Perşembe 

Evsahibi: Colette Tumelty, Galler Hükümeti Protokol Bölümü

Karşılaştırmalı Çalışma gezisi katılımcıları Galler’de bulundukları 
bu ilk gün Cardiff körfezinde bulunan St David’s Hotel’de 
Galler Hükümeti resmi protokol bölümü sorumlusu Colette 
Tumelty ve diğer çalışma arkadaşları tarafından sıcak bir şekilde 
karşılanmışlardır.   

Katılımcıların konaklama yaptığı Cardiff Körfezindeki  
St David’s Hoteli
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TANIŞMA 

Katılımcılar:David Richards, Galler Hükümeti Daimi 
Sekreterlik Bürosu Direktörü

Yer: Sneedd (Galler Parlamentosu) Medya Brifing Odası, 
Cardiff Körfezi, Galler

Moderatör: Kerim Yıldız, DPI Direktörü

Katılımcılar Cardiff Körfezinde 

Galler Parlamentosu, 1998 yılında kabul edilen Galler Hükümeti 
Yasası (Government of Wales Act) sonrasında kurulmuştur. 
Parlamento, halk tarafından seçilmiş 60 üyeden oluşmaktadır. 
2006 yılında kabul edilen bir diğer Galler Hükümeti Yasasıyla, 
yasama organı olan Galler Parlamentosundan farklı olarak başka 
bir idari organ olan Galler Hükümeti kurulmuştur. Hükümet 
Birinci Bakan ve diğer kabine üyelerinden oluşur. Galler 
yönetimi, bütün Birleşik Krallığın idaresinden ve bunun yanısıra 
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vergi, savunma, dış politika ile yardımlardan sorumlu olan 
Britanya hükümetinden ayrı bir yönetimdir.  Galler Hükümeti, 
11 bakanlık ve onlara ait alt bakanlıktan oluşmakta ve  temel 
olarak eğitim, sağlık, ulaşım ve yerel yönetim gibi günlük hayatla 
ilgili konular üzerine çalışmaktadır.

Galler Parlamentosu ise Galler yönetiminin görev alanı içindeki 
20 ayrı sahadaki konularda kanunlar yapma yetkisine sahiptir. 
Parlamento, görevlerini yerine getirirken, Birleşik Krallık 
hükümetinden onay alma zorunda değildir. 2006 yılında kabul 
edilen Galler Hükümeti Yasasının 7. programına göre bu 20 
alanlar arasında tarım, eğitim, çevre, konut ve yerel yönetimler 
yer almaktadır.  

Galler Hükümetinde üç siyasi parti yer almaktadır. Bunlar 
Liberal Parti, Muhafazakar Parti ve Plaid Cymru partisidir. Bu 
partiler sırasıyla Birleşik Krallıkta’ki Liberal Parti, Muhafazakar 
Parti ve İşçi Partisi’ne denk düşmekte, onlarla paralel işlev 
görmektedirler. En yüksek oy oranına sahip olan parti yetki devri 
çerçevesindeki konuların idaresini yerine getirmektedir. 
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Galler Hükümeti Daimi Sekreterlik Bürosu Direktörü David Richards, 
Galler’deki siyasi parti liderleri ile gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısı 

öncesinde katılımcıları selamlarken

David Richards: Öncelikle Galler’e hoşgeldiniz demek istiyorum. 
İzin verirseniz öncelikle bugünkü toplantının konuşmacılarını 
tanıtmak istiyorum. Kirsty Williams Liberal Partinin lideridir. 
Andrew RT Davies, Muhafazakar Partinin liderliğini 
yapmaktadır. Bethan Jenkins ise Plaid Cymru Partisinin 
Parlamentodaki üyelerinden biridir. Sizleri burada konuk 
ettiğimiz için çok sevinçliyiz. Umarız geziniz verimli geçer. Şimdi 
sözü Galler Parlametosunda yeralan siyasi partilerin liderlerine 
vermek istiyorum. 
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BİRİNCİ BÖLÜM   

Siyasi Parti Liderleri İle Yuvarlak Masa Toplantısı 

21 Haziran 2012 – Perşembe 

Yer: Senedd (Galler Parlamentosu) Medya Brifing Odası, 
Cardiff Körfezi

Katılımcılar: 

Kirsty Williams,3 Liberal Demokrat Parti Lideri

Andrew RT Davies,4 Muhafazakar Parti Lideri

Bethan Jenkins,5 Plaid Cymru Partisi Milletvekili
3   Galler Liberal Demokrat Partisinin lideri olan Kirsty Williams, Galler’in Brecon 
and Radnorshire bölgesinden seçilmiş bir milletvekili olarak Galler Parlamentosunda 
milletvekili olarak görev yapmaktadır. Parlamentoda görevi sırasında hem seçim böl-
gesinin sorunları hemde Liberal Demokrat Parti’nin parlameto grubu çalışmalarına 
aktif bir katkı sunmaktadır. Geçmişte partisinin sağlık, finans, tarım ve köyişleri ile 
çevre konularında sözcülüğünü yapmış, 2008 yılında Parti genel başkanlığı için ya-
pılan seçimde oyların yüzde 60’ını alarak genel başkan seçilmiştir. Ayrıca 1998-2000 
yılları arasında partinin genel başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 

4   Andrew Robert Tudor Davies 2007 yılından buyana Galler Ulusal Meclisinde 
Muhafazakar Parti milletvekili olarak görev yapan Britanyalı bir Parlamenterdir. 14 
Temmuz 2011 tarihinde Galler Muhafazakar Partisi Genel Başkanı olarak seçilmiştir. 
Halihazırda Parlamento Dilekçe Komisyonu üyesi olarak görev yapmaktadır. 2009 
yılının Şubat ayı ile 2010 yılının Kasım ayları arasında Gölge kabinenin Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevinde bulunmuştur. Haziran 2008 – Şubat 2009 arası 
gölge kabine Eğitim Bakanı, Temmuz 2007 – Haziran 2008 arası gölge kabine Ulaşım 
Bakanı görevlerinde bulunmuştur.

5   Bethan Jenkins 2007 yılında Plaid Cymru Partisinden milletvekili olarak Par-
lamentoya seçilmiştir. Parlamento Dilekçe Komisyonu üyeliği, Denetleme Komisyo-
nu üyeliği, Toplumlar ve Kültürler Komisyonu üyeliğinin yanısıra Partisinin Çocuk 
Yoksulluğu ve Kültürel Sorunlar konusunda sözcülüğünü yapmaktadır. Aynı zamanda 
Yeme Bozukluğu ve İnsan Hakları üzerine Partilerarası Grubun kurucusudur ve hali 
hazırda başkanlığını yapmaktadır.  
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Moderatör: Kerim Yıldız, DPI Direktörü

Andrew RT Davies, Kirsty Williams ve Bethan Jenkins Cardiff Körfezindeki 
Senedd (Galler Parlamentosu) Medya Brifing Odasında düzenlenen yuvarlak 

masa toplantısı sırasında katılımcılara hitap ederken

Andrew RT Davies: Merhaba. Benim adım Andrew Davies, 
Galler parlamentosunda grubu bulunan Muhafazakar Partinin 
Genel Başkanıyım.  Galler’deki tek merkez sağ partiyiz ve 
ülkedeki ikinci parti olarak İşçi Partisi karşısında muhalefet 
görevi görüyoruz. Ben 2007 yılında parlamento’ya seçildim. 
Nispi temsil sitemine göre seçildiğim bölgede, aile mesleğimiz 
olan çiftçilikle  geçinmekteyim. Sorularınızı elimden geldiğince 
doyurucu bir biçimde yanıtlayıp, sizleri bilgilendirmeyi umut 
ediyorum. 

Kirsty Williams: Merhaba. Ben Kirsty Williams, Galler 
Parlamentosunda en küçük parti grubu olan Liberal Demokrat 
partinin genel başkanıyım. 1997 yılında Parlamento için yapılan 
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referandum’dan sonra, Galler Devlet Bakanlığı tarafından Ulusal 
Parlamento Danışma Grubu üyeliğine atandım. 1999 yılında 
parlamentonun kurulmasıyla birliktede Parlamenter olarak 
seçildim. Bracken ve Radnorshire isimli çok geniş tarımsal 
alanları içeren seçim bölgesini temsil ediyorum. Temsil alanımda 
koyun sayısı insandan fazla dolayısıyla fazlasıyla onları temsil 
ediyorum diyebilirim. Bundan 1,5 yıl önce Liberal Parti genel 
başkanlığına seçildim. Partinin ilk kadın genel başkanıyım. Yetki 
devri konusuna gelirsek, Liberal Demokratlar 200 yıldan fazla 
bir süreyle Galler’e Parlamento yetkisi verilmesi için kampanya 
yürütmüşlerdir. Biz oldukça faal bir partiyiz. Galler’de yetki 
devri konusunda  yapılacak muhtemel referandumda, ‘evet’ oyu 
kullanılması için şimdiden siyasi kampanya yürütmekteyiz. 2011 
yılında parlamentonun kanun yapma yetkisi edinmesini sağladık. 
Ancak biz bu yetkinin daha ileri bir aşamaya taşınmasını, Galler’e 
finansman konusunda, daha fazla yetki verilmesini istiyoruz.  
Gallerce ile ilgili olarak da parlamento bünyesinde daha fazla 
güç toplanmasını ve Gallerce konuşma oranının artmasını talep 
ediyoruz.

Bu dönem, Liberal Parti için oldukça ilginç bir süreç.  Çünkü biz 
bu dönem muhalefet konumundayız. Buna karşılık, Londra’daki 
arkadaşlarımız, iktidardaki koalisyon hükümetinde Muhafazakar 
Partinin ortağı durumundadırlar. Bu işimizi kolaylaştıran 
birşey değil. Az sonra bunu daha geniş değerlendiririz diye 
düşünüyorum. 
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37

Bethan Jenkins: Merhaba benim adım, Bethan Jenkins. 
Galler’deki Plaid Cymru partisini temsilen buradayım. 2007 
yılında seçimle parlamento’ya girdik. Ben şu anda Parlamentonun 
en genç üyesi durumundayım. Mensup olduğum parti, Galler 
dilinin özgürleşmesi için baskı yapmak üzere kurulmuştur. 
Ama biz, aynı zamanda Galler’in bağımsızlığına kavuşması 
gerektiğine inanan bir partiyiz. Kirsty Williams’ın da ifade ettiği 
gibi, biz Galler parlamentosunun daha fazla yetkiye sahip olması, 
kurumların daha da güçlendirmesi gerekdiğini savunmaktayız. 
Galler parlamentosunda 11 üyemiz bulunmaktadır. Londra’daki 
Westminster Parlamentosunda6 3 parlamenter ile temsil 
edilmekteyiz. Son 4 yıl Galler Parlamentosunda, İşçi Partisi 
ile koalisyon hükümetindeydik.  Ancak değişen siyasi tablo 
yüzünden, şu anda muhalefetteyiz. Yetki devri ve Galler 
konusundaki sorularınızı mümkün olduğunca ayrıntılı 
yanıtlamaya çalışacağım. Bu arada, gezinizin verimli geçmesini 
diliyorum. 

Katılımcılar ve Galler’deki siyasi partilerin liderleri Cardiff Körfezindeki  
Senedd (Galler Parlamentosu) Medya Brifing Odasında düzenlenen  

yuvarlak masa toplantısı sonrasında

6   Birleşik Krallık Parlamentosu, Avam Kamarası
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Bu kısa konuşmalardan sonra DPI Direktörü Kerim Yıldız soru 
ve cevap bölümünü açmıştır: 

Soru: Galler’deki genel durum nasıldır? Galler Parlamentosunun 
gündemindeki temel konular, partiler arasındaki çelişkiler 
nelerdir? 

Andrew RT Davies: Galler parlamentosunda, 60 milletvekili 
bulunmaktadır. Bunların 40 tanesi tek tür oylama sitemi ile 
20 tanesi ise nispi temsil sistemi ile seçilir. İşçi Partisi 1999 
yılından buyana, yani yetki devri süreci boyunca ya tek başına 
yada koalisyonlar yoluyla iktidardadır.  1999 yılından 2007 yılına 
kadar olan dönemde,  siyasal sistem şimdikinden çok farklıydı. O 
zaman Galler Parlamentosu ve hükümeti tek bir vücut halindeydi. 
Herhangi bir kanun yapma yetkisi olmadığı gibi, Westminster 
Parlamentosu tarafından  gönderilen bütçeyle yetiniyordu. 2007 
yılından bu yana, üçüncü dönem parlamentomuz  kanun yapma 
yetkisine kavuşmuş, hükümetten ayrı bir kurumlaşmaya sahip 
olmuştur.   2011 yılındaki seçimlere kadar böyle devam etmiştir. 

Soru: Üçüncü dönem Parlamentosundan kastınız nedir? 

Andrew RT Davies: 2011 yılındaki seçimler ile parlamentomuz 
dördüncü döneme girmiştir.  Bu parlamento, halk oylamasından 
sonra kurulmuş olan ve kanun yapma yetkisi bulunan ilk 
parlamentodur. Kanunlar yetki alanlarımızla ilgili konularda 
yapılabilir.     

Kirsty Williams: Bizim yasalar yapabileceğimiz konular arasında 
sağlık, ekonomik kalkınma, eğitim ve turizm gibi alanlar 
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bulunmaktadır. Ancak vergilendirme, dış ilişkiler, sosyal yardım 
ve güvenlik sistemi gibi konularda karar yetkisi hala Westminster 
parlamentosundadır. Bizim yani Liberal partinin savunduğu 
görüşe göre, Galler’in görece zayıf bir ekonomisi olduğu için 
eğitim ve sağlık sistemi gibi alanlarda ekonomik yetkinin bizde 
olması gerekir. 

Bethan Jenkins: Bizim partimizin görüşü, özellikle vergilendirme, 
ceza adalet sitemi ve doğal kaynaklar konusunda yetkilerin 
genişletilmesi gerektiği yönündedir. 

Kirsty Williams: Westminster hükümeti, Galler Parlamentosuna 
daha fazla yetki verilip verilmemesi gerektiği konusunu incelemek 
üzere, Silk Commission isminde bir komisyon kurmuştur. 
Komisyon, hangi alanlarda yetki arttırımı yapılması gerektiği 
konusunda bir rapor hazırlayacaktır. 

Soru: Bu komisyonun üyeleri kimlerdir? 

Kirsty Williams: Komisyon, Galler’deki Liberal Demokrat Partinin 
Galler’e daha fazla yetki verilmesi yönündeki kampanyasının 
sonucu olarak Londra’da bulunan Muhafazakar Parti ve Liberal 
Demokrat Parti koalisyon hükümetinin kararıyla kurulmuştur. 
Bu partiler arası bir komisyondur. Gallerdeki her siyasi parti, 
birer kişi ile temsil edilmektedir. Ayrıca, herhangi bir partiye 
bağlı olmayan bağımsız bireyler de komisyonda yer almaktadır.   

Andrew RT Davies: Bu konuya birşey daha eklemek isterim. Yönetim 
yetkilerinin Galler parlamentosu ve hükümetine devri, Birleşik 
Krallık için oldukça yeni bir kavramdır. Biz şimdi burada oturup, 
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daha fazla yetki verilmesini konuşuyoruz. Ama çözülmemiş en 
temel sorun İngiltere’nin yetki devri ve İngiltere’nin kendi siyasal 
kaderine nasıl karar vereceği sorunudur. İngiltere Westminster 
Parlametosundan yönetilmektedir. Bu parlamentoda, kendisine 
yetki devri verilmiş bölgelerden yani İskoçya, Galler ve Kuzey 
İrlanda’dan milletvekilleri de yer almaktadır. Bu milletvekilleri, 
İngilizlerin yaşadığı seçim bölgeleriyle  ilgili diyelim ki sağlık 
sistemi ile ilgili kararlarda da söz ve oy sahibi durumundadırlar. 
Birlik yanlısı bir parti olarak bizim bu tartışmada yer almamızda 
oldukça güçtür. Galler Muhafazakar Partisi olarak İngilteredeki 
Muhafazakar Partiden belli bir oranda otonomimiz de var.    

Soru: Yetki devri sürecinden beklentileriniz nelerdir? 

Kirsty Williams: Liberal Demokrat’lar, Andrew Davies’in 
bahsettiği sorunlarda dahil olmak üzere, pekçok sorunun çözüm 
yolunun federalizmden geçtiğine inanmaktadır. Bu çözümle, 
Galler Birleşik Krallığın bir parçası olarak kalmaya devam 
ederken, Galler’e daha fazla yetki verilmiş olacaktır.  Ancak bu 
tabloda insanlar, kendilerini, Galler’e bağımsızlık isteyen Plaid 
Cymru Partisi ile, yetki devrinin durması gerektiğini savunan 
Muhafazakar Parti arasında sıkışmış bulacaklardır. Liberal Parti 
ise yetki devrinin ilerlemesi ve daha fazla yetki devri yapılmasını 
savunmaktadır. 

Soru: Siz yetki devrinin daha fazla genişlemesini mi 
savunuyorsunuz? 
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41

Kirsty Williams: Biz, Galler için daha geniş bir otonomi istiyoruz. 
Kanun yapma yetkimiz olan konulardan ziyade, üzerinde 
çalışmayacağımız konulara dair daha kısa bir listemiz olsun 
isteriz. Birleşik Krallığın parçası olarak kalmak, ancak daha geniş 
bir otonomiye sahip olmak istiyoruz.

Soru: Dil haklarına tekrar dönersek bize biraz Galler’de eğitim 
ve Gallerce dilinde eğitimden bahsedebilir misiniz?

Bethan Jenkins: Mevcut durumda, eğitimin her aşamasında 
Gallerce eğitim yapılmasına olanak sağlayan bir sistem vardır. 
Ailelerin çocuklarını Gallerce eğitim veren okullara gönderme 
seçeneğinin yanısıra, İngilizce eğitim veren okullara gönderme 
şansıda vardır ki, bu okullarda Gallerce ikinci dil olarak 
öğretilmektedir. 

Soru: Peki ya üniversiteler?

Bethan Jenkins: Gallerce üniversite eğitimi her yıl daha 
artmaktadır. Çünkü insanlar üniversite seviyesi ve sonrasında 
iki dilli eğitim sürdürmenin olumlu olduğuna daha fazla 
inanmaktadılar.  Üniversitelerde Gallerce kursları vardır. Ayrıca, 
Galler federal kolejleride, Galler dilinde üniversite eğitimi 
sağlamak için, imkanlar sunmaktadır. Bu bahsettiğim federal 
kolej kurumu, yeni oluşturulmuş bir yapıdır ve amacını başarılı 
bir şekilde yerine getirmektedir. 

Soru: Ancak İrlanda’daki gibi öğrencilerin İrlanda dil sınavında 
başarılı olması gibi bir zorunluluk yoktur değilmi? 
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Andrew RT Davies: Ortaokul düzeyinde, Gallerce dil sınavını 
geçmek zorunludur. Ayrıca GCSE düzeyinde, Gallerce 
zorunlu bir derstir. 16 yaşına geldiğinizde, kamu sektörü ile 
ilgili yapılandırılmış sınava Gallerce ile girersiniz. Ancak özel 
okullarda bu şartlar yoktur. 

Bethan Jenkins:  Buna bir ekleme yapmak istiyorum. Ne yazıkki 
GSCE düzeyindeki sınavlar, bütünüyle Gallerce değildir. Çünkü, 
hem uzun hemde kısa süreli kurslar vardır.  Pek çok insan yüksek 
derece almak için, genellikle kısa süreli kursları seçmektedirler. 

Kirsty Williams: Galler’in bazı bölgelerinde, eğitimin bütünüyle 
Gallerce  olmadığı gerçektir. Her yerde bu imkan yoktur. Mesela 
benim temsil ettiğim bölgede, Gallerce konuşan insan sayısı 
azdır. Talep olmadığı için, Gallerce eğitim imkanı yoktur. Ancak 
biz eğitim imkanı için, bir kampanya yürütmekteyiz. Örnek 
vermem gerekirse, benim çocuklarım, Gallerce eğitim veren bir 
ilkokula gittiler. Ancak bölgemizde ortaokul düzeyinde, Gallerce 
eğitim veren bir okul yok. İşte bu amaçla bir kampanya başlattık.

Soru: Basın ve yayın alanında Gallerce kullanılıyormu? 

Bethan Jenkins: Bizim partimiz, 1960’lı yıllarda ilk kurulduğunda, 
Gallerce yayın yapan bir televizyon kanalı yoktu. O zaman, bunu 
gerçekleştirmek için, siyasi kampanya yapmaya başlamıştı. Siyasi 
ve doğrudan bir kampanya yürüttük ve adı S4C olan Gallerce bir 
kanal kurduk. 

Andrew RT Davies: Bizim bu konuya ilişkin görüşümüz, SC4 
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kanalının Margaret Thatcher’in Başbakanlığı sırasında, yani 
onun tarafından kurulduğu yönündedir. 

Bethan Jenkins: Bizim ‘Golwg’ adında bir haftalık bir dergimiz 
var. Bunun yanısıra ‘Y Cymro’ adında düzenli çıkan bir gazetemiz 
ve diğer bazı yayınlarımız daha var.  BBC radyo ve internet 
üzerinden Gallerce yayın yapmakta, Gallerce çevrimiçi yayın 
teknolojileri her geçen gün gelişim göstermektedir.   

Andrew RT Davies: Galler’de medya konusuna ilişkin olarak, bir 
kaç görüş ifade etmek isterim. Gallerle ilgili sorunların medyada 
yer almasını sağlamak, ciddi bir sorundur. Çünkü küçük bir 
medya ortamının yanısıra, güncel durumla ilgili haber sayısı da 
oldukça sınırlıdır. Ayrıca vurgulamak istediğim iki konu var: Bu 
konuya dair bir araştırma yapıldığında, Galler’deki insanların 
yüzde 89’u haber aldıkları kaynakların Londra’da olduğunu 
ifade etmişlerdir. Demekki Gallerlilerin  sadece yüzde 11’i kendi 
ülkelerindeki haber kaynaklarını kullanmaktadır.  İkinci konu ise 
Galler’de yayınlanan ve ulusal gazete olarak adlandırılabilecek 
bir gazetenin günlük toplam tirajı, 20.000 civarındadır. Bu, 
Gallerce gazetelerin geniş kesimler tarafından okunmadığını 
göstermektedir. 

Soru: Neden böyle ifade ettiğinizi merak ettim doğrusu?

Andrew RT Davies: Bu gazete Kuzey Galler’de fazlasıyla okunmaz. 
Üzülerek ifade etmeliyim ki, bu durumda bu gazete, benim için 
ulusal gazete konumunda değildir. 
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Soru: Kuzey Galler ve Güney Galler ifadelendirmelerinin 
arkasında siyasi bir anlam varmıdır? 

Andrew RT Davies: Hayır sadece coğrafi bir tanımlamadır. 
Herhangi siyasi bir anlamı yoktur. 

Kirsty Williams: Herhangi bir kültürel, ya da etnik farklılık 
olmasa da insanlar, kendilerinin Kuzey Galler’den geldiklerini 
belirtebiliyorlar. Dünyanın bütün ülkelerinde insanlar nereden 
geldiklerine bağlı olarak, geldikleri yeri coğrafi olarak tarif 
edebilmektedirler. Ama herhalde, herkesin üzerinde hemfikir 
olduğu bir gerçek vardı ki, o da başkent sözkonusu olunca 
şüpheyle bakılmasıdır.

Bethan Jenkins: Kuzey ile Güney arasında herhangi bir etnik 
fark olmadığını, bizim farklı din ve insanlardan oluşan bir ulus 
olduğumuza vurgu yapmak istiyorum.  

Soru: Dil siyaseti ile ilgili çalışmalarınızda ulusal kimliğe daha 
fazla vurgu yapıyor musunuz? Bunun sonucunda partinizin üye 
sayısının artması sözkonusu mu?

Bethan Jenkins: Çok da gerek yok. Çünkü, zaten bu konular 
birbiriyle ilişkilidir. Şu anda İskoçya’nın içinde bulunduğu 
duruma baktığınız zaman, onların daha fazla otonomi için, 
büyük bir heyecan içinde olduğunu görebilirsiniz. Bana göre, 
eğer İskoçya bağımsızlık için referanduma giderse ve sonucunda 
bağımsızlığına kavuşursa, bu gelişme sonrasında, bizim de 
Britanya’nın nasıl bir durumda olacağına dair, bir tartışmanın 
içine gireceğimizi düşünüyorum.
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Soru: ilk sorum şu: Galler’in bağımsızlığından yana mısınız? 
Eğer öyleyse, Birleşik Krallık’tan ayrı, bağımsız bir devlet olmanız 
ne kadar gerçekçi olur? Bu sizin aynı zamanda Avrupa’dan 
ayrılmanız anlamına mı gelir? İkinci sorum ise İşçi Partisinin 
bağımsızlık konusundaki duruşu nedir? 

Kirsty Williams: İşçi Partisinden başlarsak, Galler’deki İşçi 
Partisi Westminster Parlamentosunda siyaset yapan İşçi Partisi 
siyasetçilerine oranla, Galler için daha fazla yetki verilmesini 
savunmaktadır. Ancak bence bu soruya en doğru yanıtı İşçi 
Partisinin kendisi verebilir.  

Bağımsızlık sorusuna dönersek: Aynen İskoçya’nın bir kaç yıl 
içinde, bu sorunun yanıtını İskoç halkına soracağı gerçeği gibi, 
bizim için de bu sorunun gerçek muhattabı Galler halkıdır. 
Ben, bu tür bir referandumda halka bağımsızlığı destekleyip 
desteklemediğinin sorulması gerektiğine inanıyorum. Benim 
temsil ettiğim partinin de bu tür bir referandumu önermesi 
gerektiğine inanıyorum. Ancak, biz bu tür bir referandum için 
bastırmaktan ziyade, önümüzdeki bir kaç yılda daha fazla yetki 
verilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Avrupa Birliği konusuna 
gelirsek, biz kendimizi Avrupa Birliğinin parçası olarak 
görüyoruz. 

Soru: Galler Euro bölgesinin üyesimidir? 

Bethan Jenkins: Silk Komisyonu hali hazırda Euro’ya dahil olma 
ve Avrupa Birliği ile daha derin ve yakın ilişkilerde bulunma 
konusunu incelemektedir. 
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Andrew RT Davies: Bugüne kadar, referandum yapılıp yapılmaması 
hakkında yapılan kamuoyu araştırmaları, referandum yapılmasına 
verilen desteğin Galler nüfusunun ancak yüzde 7 ile 12 arasında 
değişen bir oranda olduğu görülmektedir.  

Soru: Çocukların ilkokul eğitimine başlama yaşı nedir? 

Andrew RT Davies: 4 yaş

Soru: İlkokul, Ortaokul ve Üniversite düzeyinde Gallerce eğitim 
konusunda ifade ettiklerinizi tekrarlamanızı rica edebilir miyim? 
Öğrencilerin eğitimlerinin herhangi bir aşamasında eğitim dilini 
Gallerce’den İngilizce’ye değiştirmeleri mümkün olur? Eğitimleri 
bittiğinde öğrencilerin kaç dil konuştuğunu söyleyebiliriz?

Andrew RT Davies: Çocukların okulda olmaları gereken zorunlu 
dönem 4 ile 16 yaş aralığıdır. Bu süreç İlkokul ve ortaokul olarak 
iki ayrı döneme ayrılır. 11 yaşına geldiğinizde yani İlkokul 
aşamasından ortaokul aşamasına geçtiğiniz zaman, 16 yaşına 
kadar devam edecek bir sonraki eğitim sürecinin hangi dilde 
olduğunu ifade etmeniz gerekiyor. Her iki dil de temel konudur. 

Kirsty Williams: Eğer bir çocuk, Gallerce eğitim veren bir okula 
gidiyorsa 7 yaşına kadar ingilizce derslerine başlamaz. Bunun 
sebebi, Gallerce eğitime devam eden çocuğun, bu dili yeterince 
içselleştirmesini sağlamak, ileriki yaşlarda iki dilde eğitim 
almasını sağlamaktır.      

Soru: Bu durum İngilizce eğitim veren okullar içinde geçerli 
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midir? Çocuklar hangi yaştan itibaren üçüncü bir dil öğrenmeye 
başlarlar?

Kirsty Williams: Ortaokula kadar üçüncü dili öğrenmeye 
başlamazlar.  

Andrew RT Davies: Gallerce öğrendikleri için Fransızca, 
İspanyolca ve Almanca öğrenmek gibi bir zorunlukları yoktur. 

Soru: Kuzey ve Güney Galler arasında lehçe farkı varmıdır? 

Andrew RT Davies: Vardır ancak birbirlerini anlayabilirler. 

Soru: Westminster, toplanan vergilerin ne kadarını, Galler’e 
bütçe olarak vermektedir?

Kirsty Williams: Bizim vergi toplama hakkımız yok

Andrew RT Davies: ‘456’ rakamlarını aklınıza getirin. Biz Birleşik 
Krallığın yıllık gelirinin yüzde 4’ünü toplarız, bizim nüfusumuz 
ise Birleşik Krallığın yüzde 5’ine denk gelir ve biz Galler olarak 
bütçenin yüzde 6’sını alırız.   

Soru: Galler’in üniversite eğitimi için popüler bir yer olduğunu 
biliyoruz. Gallerce eğitim veren üniversiteler var mıdır? Eğer 
varsa hangi oranda İngilizce ders verirler? Bu durumda Galler 
dışından gelen öğrencilerin durumu nedir? 

Kirsty Williams: Gallerce eğitim veren üniversite 
bulunmamaktadır. Ancak bazı üniversitelerde Gallerce eğitim 
veren kurslar mevcuttur. 
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Soru: Gallerce’nin yüksek eğitimde kullanlmamasının bir sebebi 
varmıdır? 

Kirsty Williams: Bunun gerekçeleri Galler’in tarihinde 
yatmaktadır. Daha fazla sayıda çocuk Gallerce eğitim görmeye 
başlayıp, 18 yaşına vardıklarında Gallerce üniversite konusundaki 
talep artacaktır. Ancak yakın döneme kadar çok ciddi oranda bir 
talep olmamıştır. 

Bethan Jenkins: Bu önemli bir noktadır. Çünkü, Gallerce eğitim 
veren bir orta okula gittim. Üniversiteye başladığımda, Gallerce 
dilinde eğitim için çok fazla seçenek olmadığını gördüm. Buna 
karşın bir kampanya başlatıp, Gallerce daha fazla kurs verilmesi 
talebinde bulundum. 

Soru: Devrim yapma çabası içinde olan ve Galler’i savunmak 
için şiddet kullanan büyük, yada küçük ölçekte bir örgüt var 
mıydı? İrlanda Cumhuriyetçiler Ordusu (IRA) hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

Andrew RT Davies: Bana göre onlar , teröristtir.   

Soru: Daha önce İskoçya ve Kuzey İrlanda’ya yapılan ziyaretlerde 
yer almıştım. Ancak Galller’deki yetki devri, daha çok dil ve dil 
haklarına dayalı. Bize yetki devri sürecine varana kadar, gelişen 
siyasal süreçten bahsedebilirmisiniz? 

Kirsty Williams: Galler’de yaşayan insanların büyük bir bölümü, 
uzun süre için yetki devri taraftarı değillerdi diye tahmin ediyorum.  
Mesela, 1979 yılında Galler’de yapılan referandumda, bu karara 
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karşı ‘hayır’ oyu çıkmıştı. Ancak yakın dönemde, toplumun geniş 
kesimlerinde yetki devri yönünde bir talep gelişmeye başladı. 
1997 yılında yapılan referandum sonucunda ancak bir kaç bin oy 
sonrası Galler Parlamentosu kurulması kararı alınmıştır. 

Andrew RT Davies: Aradaki oy farklı yaklaşık 6.000 civarındaydı. 

Kirsty Williams: Dil hakkı, sorun olarak ülkeyi bölecek ve şiddete 
yol verecek bir aşamaya ulaşmamıştır. Galler yönetimine yetki 
devri süreci, ağır işlemiştir. Bu sürecin sonucunda parlamento 
oluşmuş ve  varlığını korumaktadır. Siyasi partiler arasında, 
parlamentonun varlığını sürdürmesi konusunda  bir konsensüs 
(fikir birliği) olduğunu söyleyebilirim. Geçmişte, Galler 
Parlamentosu fikrine karşı çıkan Muhafazakarlar bile bugün, 
bu parlamentoya ciddi oranda destek vermektedirler.  Galler bir 
bütün olarak, kendi parlamentosunu koruma arzusundadır. 

Andrew RT Davies: Kirsty’nin bahsettiği konuyla ilgili birşey 
eklemek isterim. Hem parlamento üyesi, hemde bir demokrat 
olarak, bugüne kadar parlamento için yapılan seçimlerde, 
nüfusun sadece yüzde 42 veya 43’ünün  oy kullanmasını sıkıntılı 
bir durum olduğunu düşünüyorum. Bu, nüfusun çoğunluğunun 
seçimlerimizde oy kullanmadığını gösteriyor. Geçen yıl anayasal 
sistemde yapılan değişiklikle, parlamentoya kanun yapma 
yetkisi verilmesi hakkında yapılan referanduma, seçmenlerin 
sadece yüzde 33’ü katılıp oy kullanmışlardır. Bu söylediklerimin 
Galler’i,  ya da ona verilen yetki devrini hafife aldığım şeklinde 
algılanmasını istemem. Galler’deki bütün siyasetçilere düşen 
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görev, halkın daha fazla katılımı ve Parlamentonun ekonomi, 
tarım ve köyişleri, medya ve eğitim gibi alanlar üzerinde de 
çalışmasını sağlamak olmalıdır. 

Bethan Jenkins: Kuzey İrlanda sorusuna dönersek, Galler’i, güçlü 
pasifist tarihi sebebiyle, Kuzey İrlanda ile kıyaslayamayız. Akılda 
tutulması gereken bir diğer gerçek de, İrlanda’da birlik içinde bir 
ülke olmadığıdır. Ülkenin 6 eyaleti, bütünlükten ayrıdır ve bu 
sebeple yıllar boyu bir gerginlik ortaya çıkmıştır. 

Soru: Kamu idaresinde Gallerce’nin kullanılması yönünde 
herhangi bir engel var mıdır? 

Andrew RT Davies: Yasalara göre Gallerce İngilizce ile eşit statüye 
sahiptir. 

Soru: Birleşik Krallık’ta, Gallerce konuşan insanların oranı nedir?

Andrew RT Davies: Yüzde 20 civarında diyebilirim. 

Soru: Galler’de yaşayan Galliler ile Galler dışında yaşayan 
Gallilerin oranı ne kadardır? 

Andrew RT Davies: İngiltere ve Galler bir birlik içinde oldukları 
için, bu anlamda bir ayrım yapamayız.  

Soru: Galler nüfusunun hepsi Gallilerden mi oluşmaktadır? 

Bethan Jenkins: Galler’de, dünyanın her tarafından insanlar 
yaşamaktadır. 
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Andrew RT Davies: Galler nüfusu, Birleşik Krallık nüfusunun 
yüzde 5’ini oluşturmaktadır. 

Soru: Gallerce konuşan bir kişi, mahkemelerde ve ülkenin diğer 
bölgelerinde bu dili kullanabilir mi? 

Andrew RT Davies: Hayır, ingilizce konuşmaları gerekmektedir. 

Kirsty Williams: Galler dili, sadece Galler’deki mahkemelerde 
konuşuluyor. 

Kerim Yıldız: Çok teşekkür ediyoruz. 
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Galler Parlamentosunda (Senedd) Özel Gezi

21 Haziran 2012 Perşembe 

Galler Parlamentosu (Senedd)

Katılımcılar hazırlanmış özel bir program çerçevesinde Senedd adını taşıyan 
Galler Parlamentosunu gezmişlerdir. 

Amerikan Senatosu veya Birleşik Krallık Parlamentosunun karşılığı olan The 
Senedd, Galler Ulusal Parlamentosudur. Galler’in Cardiff şehrinde bulunan 
Parlamento binasında oturum salonu, tartışma odaları ve üç ayrı komite odası 
bulunmaktadır.  

5 bin 308 metrekare alana kurulmuş olan Parlamento binası, 1 Mart 2006 
tarihinde Kraliçe II. Elizabeth tarafından kullanıma açılmıştır. Binanın 
inşaa maliyeti 49.7 Milyon Britanya Sterlinidir. İnşaat gideri dahil, olmak 
üzere parlamentonun toplam maaliyeti 69.6 milyon İngiliz Sterlin tutmuştur. 
Parlamento’nun yer aldığı arazide,  The Senedd dışında, Tŷ Hywel ve Pierhead 
İsimli iki bina daha bulunmaktadır. 
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İKİNCİ BÖLÜM

Parlamento Üyesi Edwina Hart İle Yuvarlak Masa Toplantısı 

21 Haziran 2012 Perşembe 

Sunum ve Yuvarlak Masa Toplantısı 

Katılımcı :  Edwina Hart7, Ticaret, Girişim, Teknoloji ve 
Bilim Bakanı

Yer  :  Medya Brifing Odası, Senedd (Galler 
Parlamentosu), Cardiff Körfezi, Cardiff

Moderatör : Kerim Yıldız, DPI Direktörü 

7   Gower bölgesini temsilen parlamentoda milletvekili olarak görev yapmaktadır. 
Uzun yıllar boyunca Sendika çalışmalarına yaptığı katkılardan dolayı 1998 yılında en 
yüksek kraliyet nişanlarından biri olan MBE ile ödüllendirilmiştir. Galler Yayıncılık 
Konseyi ve Galler Milenyum Merkezi üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. İlk kez 
1999 yılında parlamentoya seçilen Edwine Hart, parlamentonun ilk Maliye sekreteri 
olmuştur. 2000 yılında sorumluluk alanlarına yerel yönetimler eklenmesi ile birlikte 
Maliye ve Yerel Yönetimler Bakanı olmuştur. 2003 yılında yapılan Parlamento se-
çimleri sonrası yeni kurulan sosyal adalet makamı sonrası Parlamentonun ilk Sosyal 
Adalet ve Yenileme Bakanı olmuştur. 2007 yılında 3. Dönem için milletvekili olarak 
seçildikten sonra Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı görevine getirilmiş, 2011 yılında 
yeniden milletvekili seçildikten sonrada Ticaret, Girişim, Teknoloji ve Bilim Bakanı 
olarak görev yapmaya başlamıştır. 
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Galler Hükümeti Ticaret, Girişim, Teknoloji ve  
Bilim Bakanı Edwina Hart, DPI Direktörü Kerim Yıldız  
ve Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Van Milletvekili ve  

Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Gür

Kerim Yıldız : Yuvarlak masa toplantımıza katıldığınız için, 
hepinize ve  Cardiff ’te bize yaptığı evsahipliği için de Galler 
Hükümetine çok teşekkür etmek istiyorum. Bu gezi bizim 
gerçekleştirdiğimiz  dördüncü kapsamlı çalışmadır. İlkini 
Londra’ya gerçekleştirdiğimiz çalışma gezimiz, daha sonra 
Belfast ve Edinburgh şehirlerine gerçekleştirilen gezilerle devam 
etmiş, yakın bir dönem de İrlanda hükümetinin evsahipliğinde 
Dublin’e bir gezi gerçekleştirilmiştir. Bu Galler gezisi, bizim 
Birleşik Krallığa düzenlediğimiz çalışma gezilerinin en son 
ayağını oluşturmaktadır. Katıldığınız ve Galler hükümeti adına 
bizimle tecrübelerinizi paylaştığınız için çok teşekkür etmek 
istiyorum. 
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Edwina Hart: Bana bu fırsatı verdiğiniz için size çok teşekkür 
ediyor, Galler Ulusal Meclisine hoşgeldiniz diyorum. Diğer 
ülkelerden insanlarla tanışmak ve tecrübe paylaşımında bulunmak, 
her zaman için keyif vericidir. Ben hep insanları birbirine 
yakınlaştıran ve birleştiren sebeplerin, onları ayıranlardan daha 
fazla olduğuna inanırım. 

Size yapacağım sunumda, bugün  Galler’de mevcut olan 
yetki devri düzenlemesine hangi yoldan ve nasıl eriştiğimizi 
tartışacağım. Çünkü, yetki devri bir anda yapılmış bir anlaşma ile 
sağlanmamıştır. Düzenlemenin tarihsel süreci açısından,  evrim 
geçiren bir süreçten bahsediyoruz. 1998 yılında yapılan Galler 
Hükümeti Anlaşması ile Galler Ulusal Meclisine daha ileri 
düzeyde düzenleme yapma yetkisi verilmiş, bunun sonucunda 
1999 yılında Ulusal Meclis kurulmuştur. O süreçten buyana, 
Galler yönetimine farklı yetkiler verilmiş, en son 2011 yılında 
yapılan referandumla Ulusal Meclise kanun yapma yetkisi de 
tanınmıştır. Şu anda, Ulusal Meclise Mali ve Finansal konularda 
daha fazla yetki verilmesi konusunu tartışmaktayız. Bu amaçla 
kurulan komisyon  konuyla ilgilenmektedir. 

Yetki Devri, Galler’de yaşayan pek çok insanın istediği ve 1999 
yılında kurulan Ulusal Meclis ile kendisini daha açıktan gösteren 
bir gelişmedir. Galler’in yetki devri için kendisi ehil görmesi ve 
belli alanlarda Westminster parlamentosundan yetki talebinde 
bulunması, oldukça uzun bir zaman almıştır. Geçmişte pek çok 
insan, yetki devri sürecinin başarılı olmayacağına inanırken, 
pekçok siyasetçi de başarılı olmaması umudunu taşımışlardır. 
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Ancak, Galler’de bulunan siyasi partiler, aralarındaki farklılıkları 
bir yana bırakarak, temsil ettikleri Galler halkının gerçekte ne 
istediğinin ortaya çıkması için kararlı bir tavır segilemişlerdir. 
2011 yılında yapılan referandumun en ilginç yanı, bütün partilerin 
Ulusal Meclise daha fazla yetki verilmesi taraftarı olmasıydı. 
Sonuçta, bu yönde bir eğilimin kaçınılmaz olduğu görüldü. 
Galler olarak, Westminster Parlamentosunun bize para ve vergi 
konusunda, daha fazla yetki vermesi beklentisi içindeyiz. Ulusal 
Meclisin çalışma şeklini, yetki devrini nasıl tartışıp işlettiğimizi 
görmeniz durumunda, mesela eğitim ve sağlık konusunda nasıl 
farklı görüşlere ve anlaşmazlıklara düştüğümüzü de görme 
imkanınız olacaktır. Biz, açık bir forum olarak işlemekteyiz. 
Bütün tartışmalar ve fikirler kendisini Ulusal Mecliste rahatlıkla 
ifade edebilir. 

Galler’in yetki devri süreci, aynı zamanda, her bir parçası 
farklı şekilde yetki devri yaşayan Birleşik Krallık’taki benzer 
sürecin, aslında bir bütün olarak ne kadar karışık olduğunu 
göstermektedir. Sizler de, İskoçya’nın çok ileri ölçekte bir yetki 
devri düzenlemesine sahip olduğunun farkına varmışsınızdır 
diye düşünüyorum. Galler ile kıyaslandığında, Kuzey İrlanda için 
yapılan yetki devri düzenlemesi daha farklıdır. Bu düzenlemelerin 
hepsi farklı bir ilerleme hızıyla gelişmişlerdir. Ayrıca, her biri 
için sürecin nasıl işletilmesi gerektiğine dair, farklı müzakereler 
yapılmıştır. Buradaki en ilginç durum, İngiltere’nin kendi 
içindeki bölgelerin yetki devri isteyip istemediği üzerine çok az 
tartışma yapılmasıdır. İngiltere’nin Kuzeydoğu bölgesinde böyle 
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bir tartışma başlamış, ancak kısa sürede eriyip gitmiştir. Çünkü 
İngiltere’nin önerdikleri yeterli gelmemiştir. 

Galler için eğitim ve aile yaşamıyla ilgili konular üzerinde 
kontrolümüz olduğu için, göğsümüzün kabardığını söyleyebiliriz. 
Bu sebepten dolayı, Galler’de yaşayan insanlarla daha çok 
yakınlaştığımızı söyleyebilirim. Daha öteye giderek ifade 
edebilirim ki, seçmenler, İngiltere sistemine kıyasla, Galler 
Ulusal Meclisi üyelerine daha kolay erişebilmektedirler. Ben, 
Galler Ulusal Meclisinde Ticaret ve Ekonomiden sorumlu bakan 
olarak görev yapmaktayım. Galler’deki şirketler bana, şimdi, 
geçmişe oranla ekonomi ve personel eğitimi gibi konularda 
bakan seviyesinde makamlarla, daha rahat ilişki kurduklarını 
ifade etmişlerdir. Westminster Parlamentosu günlük hayatı 
ilgilendiren konularda Galler’i idare etmediği için, yetki devrinin 
Galler’de demokrasinin anlamını geliştirdiğini düşünüyorum. 

Bugün tartıştığımız yetki devri konusunda ve genel anlamda 
Galler’de siyaset konusunda, herhangi bir sorunuz varsa lütfen 
çekinmeden bana sormanızı rica ediyorum.  
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Katılımcılar Senedd (Galler Parlamentosu) binasında

Sunum sonrası DPI Direktörü Kerim Yıldız soru ve cevap 
bölümünü açmıştır. 

Soru: Yetki devri anlaşması Polis ve askerlerinde Galler tarafından 
kontrol edilmesini içermekte midir? 

Edwina Hart: Savunma ve Polis kuvvetleri yetki devrine dahil 
değildir. Bu sebeple, Galler’in bu alanlarda kontrolü yoktur. 
Ancak, geçmişte polis kuvvetlerinin yerel yönetimlere bağlı olması 
yönünde demokratik kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Bu 
sistem, şimdiki Birleşik Krallık yönetimi tarafından yeniden 
değiştirilmiştir. Buna göre, üst düzey polis yetkililerinin seçimle 
göreve gelmesi kararı alınmıştır.  Bu karar, İngiltere ve Galler 
için geçerlidir. Düzenleme, polis sisteminde köklü bir değişiklik 
getirmektedir. Westminster parlamentosunda, sosyalist görüşlere 
yakın olan İşçi Partisi, bu düzenlemeye polis hizmetlerine siyaset 
karışacağı gerekçesiyle karşı çıkmıştır. Ama genel olarak bizim 
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polis kuvvetleriyle iyi bir ilişkimiz vardır. Çünkü Birleşik Krallık 
hükümetinin kontrolü altında bulunan bütçenin, nasıl daha iyi 
harcanabileceği gibi konuları içeren ortak sorunlarımız vardır. 

Soru: Polis memurları Galler hükümeti tarafından mı seçilip 
göreve getirilir, yoksa sadece üst düzey emniyet görevlilerimi 
hükümetçe seçilir? 

Edwina Hart: Polis memurları, yerel bölgelerce atanır. Emniyet 
müdürleri ise seçimle göreve gelir. Üst düzey emniyet müdürleri 
aday gösterilme ve seçim yoluyla seçilirler. 

Soru: Galler’de, hükümete bağlı polis kuvvetleri dışında ayrıca 
polis kuvveti var mıdır? 

Edwina Hart: Hayır, bizim yerel yönetime bağlı polis kuvvetimiz 
yoktur. Sadece bir tane polis kuvvetimiz vardır. Elbette ordumuz 
da var. Ama, Avrupanın bazı bölgelerinde mevcut olan bölgesel 
polis kuvveti benzeri, bir polis kuvvetimiz yoktur. 

Soru: Gördüğüm kadarıyla, Galler’de ki yetki devri daha çok dil 
haklarına dayalıdır. Önceki toplantılarda ve daha önceki çalışma 
gezilerinde bize nüfusun sadece yüzde 7 ile 12’si arasında ki bir 
kesimin bağımsızlık yanlısı olduğu ifade edildi. Bunun nedeni 
nedir? Bu oranın arkasında ekonomik kaygılar mı vardır? 

Edwina Hart: Dil haklarıyla ilgili bir sorun olduğunu sanmıyorum. 
Dil sorununun, parti siyasetinin dışında tutulması gerektiğini 
düşünüyorum. Bugüne kadar Galler’de dil hakkı ile ilgili önemli 
adımların çok önemli bir bölümü İşçi Partisi tarafından atılmıştır. 
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Benim mensup olduğum parti, bir Galler partisidir ve sürekli 
olarak dil haklarını desteklemiştir. Sınırlar anlamında bakarsak, 
bizim İngiltere ile iyi ekonomik ilişkilerimiz olduğunu söylemek 
gerekir. Ama Galler’in Rugby takımının, İngiltere’yi yenmesi her 
zaman bize sınırsız bir haz verir. İngiltere ile oldukça uyumlu 
bir ilişkimiz olduğunu söyleyebilirim. Ekonomik ilişkilerimizin 
birbiriyle bağlantılı olduğunu aklımıza getirdiğimizde, 
İngiltere’den ayrılmanın ekonomik etkilerinin olacağı kesindir.  
İnsanların istediği iyi bir iş, sağlıklı bir hayat ve mutlu bir aile 
yaşamıdır ki, bizim de Ulusal Mecliste üzerinde çalıştığımız 
konular bunlardan ibarettir. 

Ancak ifade etmeliyim ki, İskoçya’daki yetki devri düzenlemesinde 
bir değişiklik meydana gelir de İskoçlar bağımsızlık yönünde 
oy kullanırsa, o zaman bunun Galler’e etkisi olacaktır. Bu etki, 
tartışmanın yeniden alevlenmesi şeklinde olacaktır.  Yine akılda 
tutmamız gereken bir diğer konu, dünyanın şu anda içinde 
bulunduğu ekonomik iklim ve Avrupa’nın mevcut durumu, 
küçük ulusların ekonomik açıdan ayakta kalmasını oldukça 
zorlaştırmaktadır. 

Soru: Sayın Hart siz Galler İşçi Partisinin bir üyesisiniz. Galler’de 
hangi alanda değişimi görmek istiyorsunuz? 

Edwina Hart: Biz parti olarak, ekonominin endüstriyel bir 
tabanı olması gerektiğine inanıyoruz. Birleşik Krallığa yönelik 
eleştirilerden birisi, endüstriye dayalı politikalarının olmamasıdır. 
Ülke imalat sanayinden ziyade, daha çok finansal sektörle 
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ilgilenmekte, geleceğini orada görmektedir. Biz, Galler hükümeti 
olarak karma bir ekonomiye sahip olarak, ekonomik kriz sonrası 
işletmeleri, finansal olarak desteklemek konusunda kararlıyız. 
Dokuz ana sektör arasından, ticari geleceğe sahip olanları seçip 
mesleki eğitimleri geliştirebiliriz. Bankaların işletmelere borç 
verme konusundaki isteksiz davranışları sebebiyle, iş sahiplerine 
fon ve geri ödemeli finansal yardım verme konusunda bazı 
çalışmalar yapıyoruz. Ekonomi açısından ise Birleşik Krallık 
hükümetinin, finansal sektör üzerine yaptığı yeni düzenlemeler 
sebebiyle, ana projelerin mali kaynağından yüzde 40 oranında 
bir kesinti yapılmıştır. Bu sebeple endüstriyel gelişme ile paralel 
bir ilerleme yapmaya çalışıyoruz. Endüstri derken aynı zamanda 
sendikalarıda kastediyorum. 

Soru: İlk sorum 1999 öncesi süreçte Birleşik Krallık hükümetinin 
Galler halkına yönelik herhangi bir ayrımcı uygulaması olup 
olmadığına ilişkin. İkinci sorum ise Galler Ulusal Meclisini ilk 
kurduğunuzda gündeme aldığınız birinci konu neydi? 

Edwina Hart: Öncelikle Ulusal Meclisin, bir Parlamento 
olmadığını söylemek istiyorum. Galler’in İngiltere ile olan tarihi 
ilişkisinin farkında olmanın önemli olduğuna inanıyorum. Yetki 
devri öncesi dönemde aileler, çocukları İngilizce konuşurlarsa 
onların hayatta daha başarılı olacağına inandıkları için, Gallerce 
son yüzyılda ciddi sıkıntılar içine düşmüştür. Dilden dolayı 
herhangi bir soruşturma yada baskı olduğunu sanmıyorum. 
Ancak bir sınıf meselesi olduğunu düşünüyorum. Akılda 
tutulması gereken bir diğer  konu  da, ‘Demokrasi’ kelimesinin 
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farklı insanlar için farklı anlamlarının olmasıdır. Özelliklede 
Batı Avrupa’da bir kadın iseniz... Galler Ulusal Meclisinin 
kurduğumuzda fırsat eşitliği ve süreklilik gibi bütün alanları 
etkileyen temel sorunları gündemize aldık. 

İkinci sorunuzu yanıtlamam gerekirse, o dönem ben Maliye 
Bakanıydım ve o dönem özellikle bütçe dağılımı, kalkınma 
politikaları gibi pek çok konuda tartışma yürüttüğümüzü, sadece 
tek bir konu üzerine yoğunlaşmadığımızı ifade edebilirim. 

Soru: Bir İngiliz ile Galli arasında ki fark nedir? 

Edwina Hart: Biz oldukça tutkulu, maneviyatlı ve kendi 
toplumuna bağlı bir halkız. Galler toplumu, değişimler geçirse 
de hala insanlar komşuluklarını bilirler.  Bu çoğu toplumda artık 
sıklıkla rastlanan bir durum değildir. Galler’de kollektivizmin 
rolünün bu açıdan daha iyi anlaşıldığını ve bu düzlemde daha az 
bireycilik olduğunu düşünüyorum. 

Soru: Westminster’daki İşçi Partisi ile Galler’deki İşçi Partisi 
arasındaki ilişkiyi tarif edebilirmisiniz? 

Edwina Hart: Ulusal ölçekte tek bir partiyiz. Ancak Galler’de 
yetki devriyle ilgili alanlarda kararları kendimiz alırız. Birleşik 
Krallık ile ilgili alınan kararlarda, parti yapısı gereği, biz  de 
yerimizi alırız. Ancak, bunun çok kolay olduğunu söyleyemem. 
Çünkü parlamento üyelerinin ana görevleri vardır. Onun için, 
zaman zaman apartmana yeni taşınmış çocuk gibi ne yaptığımızı 
bilmediğimiz şeklinde görüldüğümüzde olur. Ancak aradan 
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geçen 13 yıllık sürede, daha önce bizi desteklemeyenleri de bir 
anlamda eğitiyoruz.  Onlara, bizim de en az onlar kadar ehil 
olduğumuzu gösteriyoruz. 

Buna ek olarak, 1999 yılında toplumsal cinsiyet dengesinin 
sağlanması üzerine tartışmalarda yaptık. Galler Ulusal Meclisinde 
uyguladığımız sistem, Westminster Parlamentosuna kıyasla 
toplumsal cinsiyet eşitliğini daha fazla temsil etmektedir. Bana 
göre, kadınlar daha farklı iş çıkarıyorlar. Bunun bir farkındalık 
yarattığını düşünüyorum. Unutmayın ki, Galler Ulusal 
Meclisinde Westminster Parlamentosundaki kadar milletvekili 
yoktur. Galler siyasetine ve 1999 yılında Galler Ulusal Meclisine 
gelen ilk insanlara baktığımızda, çok sayıda  farklı tecrübelerden 
gelen insan vardı. Mesela Galler’de Fırsat Eşitliği Yöneticisi 
pozisyonu vardı. Bunlar önemli. Çünkü, bana daha önce çocuk 
bakımı konusu sorulduğunda, bunun Galler’de siyasal yaşamda 
önemli bir konu haline geldiğinden bahsetmiştim. Çocuk bakımı 
sorunu ve bunun ekonomi için ne kadar önemli olduğu anlaşılırsa 
tartışmaya bir katkı sunar diye düşünüyorum. 

Soru: Türkiye konusundaki algılamanız ve erişmesi gereken 
hangi alanlarda başarısız kaldığı üzerine düşüncelerinizi merak 
ediyorum. 

Edwina Hart: Başka ulusların hangi alanlarda yetersiz kaldığı 
konusunda yorum yapacak kadar, küstahca davranmayacağım. 
Türkiye ile iyi bir ilişkimiz var ve yakın dönemde bir 
delegasyonumuz Londra Belediye Başkanının ortak heyetiyle 
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birlikte ülkenize bir iş gezisinde bulundu. Kültürel ve ekonomik 
bağları koruma konusunda istekli olduğumuzu ifade etmek 
isterim. 

Her biri farklı tarihlere sahip uluslar olarak, birbirimizi anlamak 
önemlidir. Ben kişisel olarak, başka yerlerde neler yaşandığını 
bilmenin iyi olduğunu, ancak sizin sorunlarınıza ilişkin kararların 
size uygun şekilde, yine sizin tarafınızdan alınması gerektiğine 
inanıyorum. Burada önemli olan sürecin adil ve fırsat eşitliğine 
dayalı olmasıdır. 

Soru: Birleşik Krallığın dış politikasına ilgi duyuyor musunuz? 

Edwina Hart: Evet, ancak bir hükümet bakanı olarak bu konuya 
dair, sadece parti tartışmalarında veya özel görüşmelerde 
konuşabilirim. Ticaret, kültür ve eğitim boyutlarında ilişkilerimiz 
var ancak dış politika alanı Westminster Parlamentosunun 
sorumlu olduğu bir alandır. 

Soru: Avrupa’da ekonomik krizin arttığı oranda yetki devri 
taleplerinin artacağı buna karşılık bağımsızlık taleplerinin 
azalacağını söylemek doğru olur mu? 

Edwina Hart: Bundan çok emin değilim. Bugün Katalunya’dan 
döndüm ve oradayken Katalunya hükümetinin yürüttüğü bazı 
ilginç tartışmalara tanık oldum. Katalunya hükümetinin İspanya 
ile sorunları var. Çünkü Katalunya İspanya’nın en zengin 
bölgelerinden birisi. Tartışmalardan bir kısmı ekonomik kriz 
sebebiyle Katalunya hükümetine verilen yetkilerin durdurulup 
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durdurulmaması üzerineydi.  Bu kriz döneminde, bu tür bir 
tartışmanın İskoçya’da nasıl algılanacağını görmek gerçekten 
ilginç olur. Ancak samimi bir görüş ifade etmem gerekirse, 
alışveriş için sokağa çıktığımda, gördüklerimle kimsenin siyasal 
düzenlemeyi konuşmak için can atmadığını söylemem gerekir. 
İnsanların üzerinde en fazla düşündükleri konu fabrikalarının 
açık kalmasıdır. Bu tartışmaya farklı yerlerden bakmanın ilginç 
olduğuna inanıyorum. Gelecekte bu konu üzerine çok sayıda 
doktora çalışması yapılacağına inanıyorum.

Soru: Az önce cinsiyet eşitliğinden bahsettiniz. Yetki devri 
sürecinden itibaren bu konudaki politikalarda bir değişiklik 
yapıldımı?

Edwina Hart: Galler Ulusal Meclisine ilk seçildiğim zaman, 
İşçi Partisi adayların seçilmesinde bir dengenin sağlanacağını 
söyledi. 1999 yılındaki Galler Ulusal Meclisine kimlerin seçildiği 
açısından bakıldığında, oldukça başarılıydı. Bizim partimizin 
yanısıra, Ulusalcı partide bu dengenin sağlanması için çeşitli 
önlemler almıştı. Galler hükümetinde bileşimi yansıtan adaylar 
olması gerektiğinin bilincindeydik. Ben bu yaklaşıma hala 
bağlıyım. Ancak son yıllarda uygulanan normal seçme sistemi 
yüzünden, daha az kadının meclise seçildiğini söylemem gerek. 
Ben yeniden bir denge yakalamak için sadece kadınların olduğu 
ön eleme listesi sisteminin uygulanması gerektiğini düşünüyorum. 
Başarıya ulaşmamız için kadının eşitliği sorununun meclis’in 
gündemindeki yerini koruması gerekir. 
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Soru: Galler’in Avrupa Birliği konusundaki duruşu nedir? 
Avrupa Birliği ile şu anda ki ilişkilerinizi hangi boyuttadır?     

Edwina Hart: Yetki devri anlaşması, bizim bakanlarımızın tarım 
politikaları, dil ve diğer çeşitli konuları Avrupa Birliği ile direk 
müzakere etmemize imkan veriyor. Ancak, Birleşik Krallık’taki 
dört ulus adına hareket eden hükümet ise Londra’da bulunan 
Birleşik Krallık hükümetidir.  Eğer gelecekte İskoçya bağımsızlık 
yönünde bir karar alırsa, bu tablo değişecektir. İskoçya’nın giderek 
bağımsızlık yönünde eğilim gösterdiğini dikkate aldığımızda, 
gelişecek süreci görmek  oldukça ilginç olacaktır. Bildiğiniz gibi 
Avrupa Birliğine dahil olabilmek için Avrupa sınırlarında yer 
almanız gerekir ve bizde Birleşik Krallığın bir parçası olarak 
Avrupa’dayız. 

Soru: Galler Avrupa’dan bölgesel bir yardım alıyormu? 

Edwina Hart: Son iki dönemdir, Avrupa Yapısal Fonunun 
parçasıyız. Çelik ve kömür gibi yeraltı kaynaklarımızın azalması 
ve ekonominin inişe geçmesi sebebiyle, şu anda Galler’in bazı 
bölgeleri, Avrupa’nın en yoksul bölgeleri haline gelmiştir. 
Birleşik Krallığa baktığımızda harcamaların çoğunun ülkenin 
Güneydoğusunda, özelliklede Londra’da yapıldığını görürsünüz. 
Bu konuda dengenin sağlanması için, Avrupa Birliği tarafından 
bu Yapısal Fon devreye konulmuştur. 

Kerim Yıldız: Değerli zamanınızı ayırdığınız ve oldukça aydınlatıcı 
bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. 
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GALLER HÜKÜMETİ EVSAHİPLİĞİNDE GALLER 
MİLLENNİUM CENTRE’DA VERİLEN AKŞAM 
RESEPSİYONU

21 Haziran 2012 Perşembe 

Katılımcılar

Bet Davies: Millennium Centre Tur Müdürü

Huw Onllwyn-Jones: Galler Dil Birimi Başkanı 

Ifona Deeley / Sandra Stephenson: Galler Hükümeti Uluslararası 
İlişkiler Birimi, Galler Hükümeti Galler Sanatı Uluslararası 
Temsilcisi

Nick Capaldi: Galler Sanat Konseyi 

Yer: Galler Millennium Centre, Cardiff

Galler’in başkenti Cardiff ’te bulunan Milenyum Merkezi (Millennium Centre)
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Galler Millennium Centre, ilginç ve seçkin sanat formlarını temsil 
etmekte, dünyanın en iyi sanat eserlerini Galler’e, Galler’in en iyi 
sanat eserlerini de dünyaya sergilemektedir. Millennium Centre bu 
yönüyle, açılışının üzerinden henüz altı yıl bile geçmeden, dünyanın 
önde gelen sahne sanatları yapımcıları ve artislerinin en gözde 
mekanlarından birisi haline gelmiştir. Galler Hükümeti tarafından 
verilen resepsiyon sonrasında, çalışma ziyareti katılımcıları prömiyeri 
(gala) Millennium Centre’da yapılan Mandela Trilogy (Mandela 
Üçlemesi) isimli operayı izleme imkanı bulmuşlardır. Opera Güney 
Afrika tarihinin, Nelson Mandela’nın yaşamı ile ilgili kesidini konu 
edinmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Theodore Huckle QC İle Yuvarlak Masa Toplantısı

22 Haziran 2012 

Konu: ‘Genel Hukuki Danışmanın Rolü ile Galler Hükümetinin 
gücü ve hukuki durumu’ üzerine sunum ve yuvarlak masa 
toplantısı

Katılımcı: Theodore Huckle QC8

Yer: Galler Hükümet Binaları, Cathay’s Park, Cardiff 

Moderatör: Kerim Yıldız, DPI Direktörü

Theodore Huckle QC ve DPI Direktörü Kerim Yıldız

8   Theodore Huckle 2011 yılında Genel Hukuki Danışman olarak atanmıştır. 2008 
yılında Civitas Law Chambers adı ile bir avukat odası kurmuştur. Bu Oda Galler’de 
medeni hukuk üzerine uzmanlaşmış ilk hukuki kurumdur. 2011 yılında bu firmanın 
Kraliçe tarafından nişan verilmiş ilk üyesi olmuştur. Galler’de Queen’s Councel (QC) 
nişanı almış ilk hukukçudur. 
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Theodore Huckle QC: Günaydın veya Gallerce Günaydın anlamına 
gelen ‘Bore da’ sayın katılımcılar. Bugünkü toplantımıza, benim 
sunumumla başlayacağız. Daha sonra eğer sorularınız olursa 
onları, yanıtlamaya çalışacağım.  

‘Croeso I Gymru’ (Galler’e hoşgeldiniz. Sizlere hitaben konuşma 
imkanı bulduğum için çok mutlu olduğumu ifade etmeme izin 
verin lütfen.  Bugün sizlere, Galler hükümeti ve benim için 
henüz yeni bir görev olan Genel Hukuki Danışmanlık görevim 
hakkında bir sunum yapacağım. Galler hükümetinin parçası 
olduğum  ve  bu vesileyle Galler Ulusal Meclisinin, Galler için 
yapacağı yaratıcı çalışmalara yakından tanık olacağım için, ciddi 
bir heyecan duyuyorum. Galler, artık belli alanlarda İngiltere’ye 
bağlı değildir. Galler özellikle kültürel ve dil hakları alanında, 
kendi sorunlarını çözme konusunda öncü bir konumdadır. Bu 
konular Galler yetki devri düzenlemesi için önemlidir ve buna 
dayalı olarak Galler Ulusal Meclisi ile Westminster Parlamentosu 
arasında yapılacak daha ileri boyuttaki düzenlemelerin de 
temelini oluşturur. 

Galler’in hukuki durumuyla ilişkili olarak, kısaca Galler’de yetki 
devri sürecinin tarihinden bahsetmek istiyorum: 1997 öncesinde, 
Birleşik Krallık Parlamentosu tarafından hazırlanan bir yasayla 
Galler Ofisi kuruldu.  Bu ofise, Galler’i Birleşik Krallık 
hükümetinin bir birimi olarak idare etme yetkisi verilmiştir. 
1997 yılında, Galler’e yetki devri yapılıp yapılmaması üzerine 
düzenlenen referandum sonucunda, “evet” oyları çoğunluk 
sağlayınca, Galler Ulusal Meclisi kuruldu. Bu gelişmenin 
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yaşanması dikkate değerdir. İlk başta, Galler Ulusal Meclisi bir 
tüzel kişilik şeklinde kurulmuş, 2006 ve 2007 yıllarında yapılan 
değişiklikler ve yüklenen işlevlerle kanun yapma, ülkeyi yönetme 
yetkilerini elde etmiştir. Bu yeni bir hükümet ve kamu kurumlar 
sistemidir.

 Galler Meclisinin 60 üyesi vardır ve üyeler halk tarafından 
seçilir. Birinci bakanın yanısıra kabine üyesi bakanlar ve benim 
gibi atanmış üyeleri vardır. 

Galler Ulusal Meclisi, 2006 ile 2007 yılları arasında savunma 
ve vergi dışındaki alanlarda kararlar alma yetkisi elde etmiştir. 
Bundan önceki dönemde, uzun zaman alan işlemlerden sonra, 
bu alanlarda alınan kararların, Birleşik Krallık Parlamentosu 
tarafından onaylanması bekleniyordu. Geçen yıl yapılan bir 
diğer referandum ile Galler Ulusal Meclisi çeşitli konularda yasa 
yapma yetkisi elde etmiştir. Böylece eğitim, sağlık ve ekonomi 
gibi konularda Birleşik Krallık Parlamentosunun onayına gerek 
kalmamıştır.  Birleşik Krallığın doğası gereği, bazı konular 
hala Westminster parlamentosunun yetki alanındadır. Ancak 
bugün Galler’de yaşayan insanların günlük yaşamını ilgilendiren 
sorunlar, (ki bazılarına göre bunlar en önemli sorunlardır) yetki 
devri kapsamına girmiştir demek yanlış olmaz. 

Galler hükümetinin kabul ettiği ve hazırlıklarını yaptığı 
kanun türlerine gelirsek, biz özellikle Gallerce’nin önemini 
arttırma konusunda bir ilerleme kaydetmekteyiz. Bu oldukça 
önemli bir konudur. Şu anda, Galler nüfusunun ancak yüzde 
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20’si Gallerce’yi konuşabilmektedir. Bu oran, Gallerce eğitime 
artan taleple birlikte giderek yükselmektedir. Galler Ulusal 
Meclisi 2011 yılında, Galler Dil Kanununu (Welsh Language 
Act) kabul ederken, Gallerce’yi Galler’in ulusal dili olarak ilan 
etmiştir. Buna ek olarak, Galler Dil Ortaklık Konseyi (Welsh 
Language Partnership Council) ve Galler Dili Komiserliği 
(Welsh Language Commissioner) yerine Galler Dil Heyeti 
(Welsh Language Board) isimli bir kurum kurulmuştur.  

Ayrıca, kamu kurumlarının uyması için, bir dil standardı 
geliştirmek üzere, çeşitli önlemler alıyoruz. Umut ederim, bu 
yaptıklarımız sayesinde Gallerce’yi  koruyup, daha geniş şekilde 
kullanılması için imkan yaratabiliriz. Yine Galler Ulusal Meclisi 
Organ nakli için kanun hazırlama aşamasındadır. Bu sayede 
insanların sağlık sebebiyle tedaviyi sona erdirmeleri ve organ 
bağışının arttırılması amaçlanmaktadır. 

Benim yürüttüğüm Genel Hukuki Danışmanlık konusuna 
dönersek, bu görevin alanı ve sorumlulukları 2006 tarihli Galler 
Hükümet Kanunu kapsamındadır. Görevim 5 numaralı talimat 
gereğince idare edilmektedir.  Ben bu göreve gelmiş olan üçüncü 
kişiyim. 2011 yılının Haziran ayında, Kraliçe tarafından bu 
göreve atandım. Benden önceki Genel Hukuki Danışmanlardan 
Carwyn Jones şu anda Birinci Bakan  (Başbakan ile eşdeğer)
dır. Jon Griffiths ise Çevre Bakanı olarak görev yapmaktadır. 
Onların her ikiside avukat kökenlidir. Ben Galler hükümetinin 
bir üyesiyim ve Birinci Bakanın vereceği imtiyaz ile avukatlık 
yapmaya devam edebilirim. 1995 yılında avukat olarak Baro’ya 
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kaydımı yaptırdıktan sonra, önce Silk denilen nişanı, geçen 
yılda QC (Kraliçe adına Hukuki Temsilci veya Danışman) 
ünvanını aldım. Halen Cardiff ’te bulunan avukat odalarına bağlı 
olarak Galler’de hukuki yapının geliştirilmesi ve medeni kanun 
alanlarında avukat olarak çalışmaya devam ediyorum. 

Benim temel görevim, Galler Hükümetine üst düzeyde hukuki 
danışmanlık yapmaktır. Karmaşık ve oldukça hassas olan hukuki 
konularda, benim görüşüme başvurulur. Birinci Bakan ile kabine 
üyesi bakanların yetki alanındaki konular hakkında, kamu 
çıkarını korumak amacıyla mahkemelere girme yetkim de var. 
Makam tarifim içerisinde olmasa da, belli tutumların alınmasında 
öncü bir rol almamda istenebilmektedir. Bu konumum Galler 
Hükümeti Anlaşması, Galler’e yetki devri anlaşma ile oluşturulan 
Galler hükümeti ve bu hükümetin bir parçası olup çok önemli 
kamu hukuku uzmanlarını bünyesinde barındıran ve yüksek bir 
kaliteye sahip bulunan hukuk departmanı tarafından ciddi bir 
şekilde desteklenmektedir. 

Karmaşık hukuki konular, siyaseten tartışma yaratacak hususlar, 
veya geniş etkisi olacak mevzularda, benim fikrime başvurulması 
sözkonusu olabilir. Benim siyasi bir yaklaşım göstermem 
beklenemez. Benden beklenen objektif bir hukuki görüş ortaya 
koyarak, Galler Hükümetinin yansız bir karar almasına olanak 
sağlamamdır. Ayrıca Galler Ulusal Meclisine sunulmak üzere 
hazırlanan kanun taslakları üzerine yorumlamada bulunmam 
da talep edilebilmektedir. Bunun yanısıra, bir kanun taslağı ya 
da taslağın herhangi bir hükmünün hukuki uygunluğuna karar 
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vermesi için Yüksek mahkemeye taşımam da talep edilebilir. 
Ancak umut ederim ki bu sıklıkla yapmam gereken bir iş olmaz. 

Genel Hukuki Danışman olarak, yetki devri gerçekleştirilmiş olan 
Galler’in bir anlamda hukuk müşaviriyim. Bu mevkinin, Birleşik 
Krallık’taki karşılığı ülke parlamentosuna hukuki danışmanlık 
yapan Yüksek Hukuk Müşaviri mevkisidir. Yetki devrinin taşıdığı 
sınırlılıkla orantılı olarak benim rolüm ve sorumluklarım da 
bahsi geçen mevkiye göre daha sınırlıdır. Kendi mevkimin sahibi 
olarak ülkedeki diğer Hukuk Müşavirleriyle, yani Birleşik Krallık 
Yüksek Hukuk Müşaviri, İskoçya ve Kuzey İrlanda’daki Hukuk 
Müşavirleriyle toplantılar ve teati tartışmaları da yapıyorum. 
Hukuk Müşaviri olarak, bu görüşmelerde çoğu zaman Galler 
Ulusal Meclisi adına olmak üzere, Galler’deki bütün meselelere 
ilişkin  yetki sahibi olarak hareket etmekteyim. Hukuk alanı 
yetki devrine  dahil edilmemiş olmasına rağmen, ben şu anda 
mevki itibarı ile en yüksek idari hukuk mekanizmasını temsil 
etmekteyim. 

Ulusal Meclisin seçilmiş bir üyesi olmamama rağmen, meclis 
oturumlarına üye olmadığım halde, katılma hakkı olan bir kaç 
insandan birisiyim. Meclis üyesi olmadığı halde, orada oturuma 
katılma imkanı olan kişiler arasında, benim mevkim  yani Genel 
Hukuki Danışman, Kraliçe ve Galler’den sorumlu devlet bakanı 
gibi isimler yer almaktadır. Mecliste’ki oturumlara katılıp izleme 
ve dinleme imkanım var, ancak tartışmalara sözlü olarak katılma 
hakkım yok. Bir anlamda bu, bağımsız görevin gereklerini nasıl 
yerine getirdiğim konusunda Galler Ulusal Meclisine karşı 
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sorumluyum. Galler Ulusal Meclisi üyelerinin bana görevimin 
gerekleriyle ilgili soru sorma hakkı vardır ve her dört haftada 
bir, bu soruları yanıtlamak üzere Meclis oturumlarına katılmam 
gerekmektedir. 

Galler Hükümeti Yasası çerçevesinde bana verilmiş çeşitli yetkiler 
var. Ulusal Meclise yasa teklifi verme yetkim buna dahildir. 
Ancak şu ana kadar bunu kullanmadım. Kullanma niyetimde yok. 
Fakat, yasa teklifi sunma konusu, benim karar vermemden çok,  
Birinci Bakan’ın bu konudaki talebine, Galler ile İngilteredeki 
yasalar arasında bir uyumun sağlanmasına olan ihtiyaca ve  bu 
tür yasa tekliflerinin tek bir çatı altında hazırlanmasına gerek 
duyulup duyulmadığına bağlıdır. Bu tür  yetkinin kullanılmasını, 
bağımsız bir faaliyet olduğuna inanmıyorum. Ama bu yönde 
bir talepte olursa, elbette  yetkimin gereğini yerine getireceğim. 
Bağımsız yetki ve görevlerimin dışında, ben ve İngiltere Yüksek 
Hukuk Müşaviri, Yüksek mahkemeye Galler Ulusal Meclisi 
tarafından hazırlanmış bir yasa taslağının, temel yasalara uygun 
meclisin yetkisi dahilinde olup olmadığına dair sorular sorabiliriz. 
Temsil ettiğim makam çerçevesinde, bir kanun taslağını Yüksek 
Mahkemeye taşıma yetkisine sahibim ve bir hukukçu olarak bunu 
yapmak benim mutlu olacağım bir durumdur. Ancak Birinic 
Bakanın da bu hissi taşıyıp taşımadığından pek emin değilim. 
Şu ana kadarki görevim sırasında henüz bu yetkiyi kullanmadım. 

Yetki devri ile ilgili konularda, hukuki süreçler başlatmak da  
yetkilerim arasındadır. Bu hukuki süreçler sırasında, Galler 
Hükümeti kabinesindeki bakanların kendi yetki alanları içinde 
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ve yetki devri kapsamında hareket edip etmedikleri de gözden 
geçirilmektedir. Hem ben, hemde İngiltere’deki Yüksek Hukuk 
Müşaviri bu konularda Yüksek Mahkeme yoluna gidebiliriz. 
Fakat,  yetkimi şu ana kadar kullanmış değilim. Zamanla, bunun 
da beni bekleyen bir görev olacağını, düşünüyorum. 

Hangi yasaların Galler’e uygulanabileceğini tespit etmek sanıldığı 
kadar kolay bir iş değildir. Toplum genelinin, yasalara erişmesi 
ve hangi yasaların Galler’i ilgilendirdiğini bilmesi son derece 
önemlidir. Bunu sağlamak için, bazı önlemler almaya başladık 
ve yasaların özellikle de Galler yasalarının hem İngilizce hemde 
Gallerce toplumun erişimine açık olmasını sağlama yolunda 
adımlar attık. Bundan daha önemlisi,  Galler’in ayrı bir hukuk 
sistemine sahip olup olmaması gerektiğine dair, bir konsültasyon 
sürecini tamamlamış olduk. Bu konu oldukça ilginç bir anayasal 
tartışmaya işaret etmektedir. Çünkü Galler üzerine yasa yapan 
iki ayrı yasama organı vardır. Bunlardan birisi Westminster 
Parlamentosu, diğeri ise Galler Ulusal Meclisidir.  Bu yasalar 
hem İngiltere, hemde Galler üzerine uygulanmaktadır. Ama 
yerel yetki sınırları vardır. Westminster Parlamentosu, Galler 
ya da sadece İngiltere hakkında bir yasa kabul ederse, bu yasa 
İngiltere ve Galler’deki yasal düzenlemelerinin bir parçası haline 
gelir. Bu tablo karşısında, Galler Ulusal Meclisinin mevcut 
durumun Amerika Birleşik Devletleri veya Hindistan’daki federal 
sistem uygulamalarından farklı olduğu, yasalarla ilgili kargaşa ve 
karışıklığın kaynağının bu olduğunu akla getirmektedir. Galler 
Ulusal Meclisi bu açmazın üstesinden gelmek için, hangi yolların 
kullanılabileceğini, daha resmi ve ayrı bir hukuk sisteminin 
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çözüm olup olamayacağını tartışmaktadır. 

Umut ederim, bu kısa sunum ile sizlere kendi mevkim ve 
görevlerim hakkında bilgi verebildim. Bu arada bizi bekleyen 
oldukça ilginç, aynı derece zevkli bir süreç olduğu belirtmek 
isterim.  Kendimizi, önümüzdeki sürece hazır hissettiğimizi de 
bildirmek isterim. 

DPI Direktörü Kerim Yıldız, sunum sonrasında soru ve cevap 
bölümünü açmıştır. 

Katılımcılar Galler Hükümet binalarının bulunduğu Cardiff 
Cathay’s Park bölgesinde

Soru: Galler’de neden Adalet Bakanlığı makamının olmadığını 
açıklayabilir misiniz? Sizin mevkinizin Adalet Bakanlığı ile 
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eşdeğer olduğunu söylemek mümkün mü? 

Theodore Huckle QC: Bunu söylemek mümkündür. Adalet 
konusunun, yetki devrinde yer almadığını düşündüğümüzde, 
üzerinde yetki devri yapılmış alanların hukuki boyutları, bu 
yöntemle aşılmaktadır.  Örneğin Ceza kanunu yetki devri 
kapsamında değildir. Ancak Galler Ulusal Meclisi Balıkçılık 
ile ilgili bir düzenlemede, suç içeren maddeleri düzenleyebilir. 
Şu anda yapılacak en iyi şey Adalet kurumlarının idaresi, polis 
ve ayrı bir hukuk sistemi kurmak hakkındaki düzenlemelere 
yoğunlaşmaktır. 

Soru: Usul hukukuyla ilgili bütün düzenlemeler, Birleşik Krallık 
ve Westminster Parlamentosu tarafından mı yapılmaktadır? 

Theodore Huckle QC: Usul süreçlerinin uygulanmasıyla ilgili 
olarak, Galler’deki bazı mahkemeler yetki devri çerçevesinde 
ayrılmış, fakat bir kısmı ayrılmamıştır. Şu anda üzerinde 
yoğunlaştığımız konu, İngiltere’de uygulanan düzeni takip 
ederek, sistemi mantıksal bir temele oturtmak, Galler’i 
Kraliçe’nin sistemi içinde tutmaktır. Kanun yapma ile ilgili bazı 
alanların Westminster parlamentosunun yetki alanında olması, 
Galler Ulusal Meclisi değil, ama mahkemeler için bir sorun 
teşkil etmektedir. 

Soru: Galler Ulusal Meclisi tarafından oluşturulup, kontrol 
altında tutulan herhangi bir adli organ yada ilişki mevcut mudur? 

Theodore Huckle QC: Bu soruya odada bulunan diğer isimlerden 
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daha iyi yanıt verebilecek insanlar olabilir. Ancak, benim fikrime 
göre yoktur. Fakat, kamu hukukuyla ilgili sorunlarla ilgilenen ve 
dolayısıyla Galler’deki sorunlara bakan İngiltere ve Galler’deki 
Yüksek Mahkemenin bir parçası olan İdari Mahkemelerin 
Cardiff ’te bürosu olduğundan bahsetmenin, önemli olduğunu 
düşünüyorum. Mahkemelerin Galler ve Cardiff ’ten nasıl 
idare edilebileceğini gösteren en önemli örneğin bu olduğunu 
düşünüyorum. Bu büro, Galler’deki bir mahkemenin bir 
bölümünü idare ederken, aynı zamanda hala Birleşik Krallıktaki 
Yüksek Mahkeme ve Adalet Bakanlığının bir parçası olmaya 
devam etmektedir.  

Soru: İlk sorum şu: Galler toplumundaki en tartışmalı 
konu nedir ve bu konudaki tartışmalar ne şekilde yürütülüp, 
geliştirilmektedir? İkinci sorum ise : önümüzdeki 20 yıllık süre 
içinde Galler Ulusal Meclisinin gündeminde ne yer alacaktır? 

Theodore Huckle QC: İlk sorunuzu yanıtlayarak başlayayım: 
Görevime geçen yıl, tam doğum günümde başladım. Bu 
görevimden önce, özel davaları olan bir avukattım. O yüzden, 
dikkatli davranarak size bir analiz yapmak isterim. Genel 
Hukuki Danışman olarak atanmadan önce, sıradan bir vatandaş 
olarak sürece baktığım zaman, toplumun özelliklede İngilizceyi 
yaygın konuşan ve İngiltere ile kültürel açıdan çeşitli bağları olan 
toplumsal kesimlerde, yetki devri konusunda bir kaygı olduğunu 
belirtmem gerekir. Bu durum muhtemelen dil ve kültürel açıdan 
çeşitli farklılıklar taşıyan bütün toplumlar için geçerlidir. Yetki 
devriyle ilgili yapılan seçimlerde, kabulü sonucu, çok az bir 
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farkla alınmıştır. Aradan geçen 12 yıllık süre içinde, toplumda 
Galler’in kendi kullandığı bazı yetkileri olduğu gerçeğine, daha 
fazla alıştığını düşünüyorum. 2011 yılında kabul edilen Galler 
Hükümeti Kanunuyla birlikte, bu süreç dahada hızlanmıştır. 
Yapılan araştırmalar Galler halkının artan bir oranda yetki 
devrini desteklediğini göstermektedir. 2011 yılında, Galler 
Ulusal Meclisine yasama yetkisi verilmesi hakkında yapılan 
referandumda, yetki devrine desteğin arttığı gözlemlenmiştir. 
Çünkü yetki devri, tek bir olaydan ibaret değildir. Aksine bir 
süreçtir ve insanların bu sürece ilgi ve iştahı zamanla artar. 
Birleşik Krallık bütçesininin Galler ve Birleşik Krallığa nasıl 
dağıtıldığı, bir bütün olarak sürecin nasıl finanse edildiğinden 
bahsetmemek doğru olmaz. 

Kurulan Silk Komisyonu, yetki devrinin mali yönünü de 
incelemektedir. Şu anda Galler hükümetine hakim olan baskın 
görüş, mali düzenlemelerin, Galler’i yeniden yapılandırılmanın 
lehinde olacak şekilde düzenlenmesi gerektiği yönündedir. 
Bu sorun, Birleşik Krallığın hukuki ve anayasal yapısıyla ilgili 
sorundan daha önceliklidir. Bu arada, örneğin bazı kesimler ‘biz 
İngiltere’den uzaklaşmak istemiyoruz, eğer uzaklaşırsak Galler’e 
bütçe vemeyi keserler’ şeklinde  kaygılarını ifade etmektedirler. 
Halbuki İngiltere, her zaman için kendi kaynaklarını ve 
ilişkilerini idare etmeyi becermiştir. Bu açıdan, bizim bu zemin 
üzerinde, oldukça dikkatli davranmamız gerekir. 

Tartışmalı konular meselesine gelince: İnsanlar artık eski 
alışkanlıklarından uzaklaşıp yeni duruma adapte oluyorlar. Bir 
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sistemin, yüzlerce yıldır bir şekilde işlediğini göz önüne alırsanız, 
bunun değişmesi elbette bir zaman alacaktır. Üzerinden 13 yıl 
kadar bir zaman geçmiş olan yetki devrinin aldığı mesafe, kayda 
değerdir ve bu süre içinde Galler’in elde ettiği kazanç, son derece 
heyecan vericidir. 

İkinci sorunuza yani önümüzdeki yirmi yılda nerede olacağımıza 
dair sorunuza yanıtım, bekleyelim görelim olacaktır. 

Soru: Peki gelecek yirmi yıla dönük olarak yön konusunda ne 
diyeceksiniz? 

Theodore Huckle QC: Bana göre, Galler’in kendi iç meselelerini 
ilgilendiren konulardaki yetki devri devam edecektir. Ancak, 
Galler’deki yetki devrinden daha akıcı bir yetki devri modeline 
işaret eden İskoçya’nın durumunu da akılda tutmak gerekir. 
Galler’de yapılan kamuoyu araştırmaları, insanların büyük bir 
çoğunluğunun Avrupa Birliğinden ayrılmak veya bağımsız bir 
devlet kurmak arzusunda olmadığını göstermektedir. Bu tablo 
ilerde değişir mi, şimdiden birşey söylemem çok zor. Ancak, 
insanların şu anda ülkenin iç sorunları konusunda, daha fazla 
yetki verilmesi talebinde bulunduğunu biliyorum. Ayrıca büyük 
bir oran  da, Birleşik Krallığın bir parçası olarak kalmak istiyor. 

Soru: Galler yada Galler halkı nezdinde, bir temsiliniz var mı? 
Belli konuları Yüksek Mahkemeye taşıdığınız zaman, İşçi Partisi 
ile ilişkilerinizde bir değişim meydana geliyor mu? Ayrıca sizin 
bu görevi tek başına yapmadığınızı düşünürsek, ekibinizin kaç 
kişiden oluştuğunu söyleyebilir misiniz? 
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Theodore Huckle QC: İlk sorunuza yanıt vermekle başlayayım: 
Galler toplumunda, bir temsilim yok. Çünkü, Kraliçe’nin verdiği 
emirle tayin edilmiş biriyim. Birinci Bakan için de bu durum 
geçerlidir. Biz sadece Galler’de yetki devri ile verilen yetkileri 
kullanan hükümet adına hareket etmekteyiz. Ben görevdeki 
hükümetin bir parçasıyım. Kraliçe tarafından yapılan bu tayinin 
mutlaka Galler Ulusal Meclisi tarafından onaylanması, yine aynı 
şekilde görevden alınmamın da Galler Ulusal Meclisi tarafından 
onaylanması gerekir. 

Büroma gelince: Giderek gelişen bir bürom var. Büroda benim 
yanısıram özel sekreterim sayın Dacid Richards’ta görev 
yapmakta. Kullanabileceğim son derece yaygın kaynaklar vardır. 
Ayrıca Galler Hükümeti Hukuk Servisi de, çok ciddi oranda 
çalışmalarımda bana yardım etmektedir. Ancak ben, Hukuk 
Servisinden bağımsız bir konumdayım. Hükümete, bağımsız 
bir şekilde danışmanlık yapmaktayım. Çok yakın bir çalışma 
içinde olsak da, ben onların bir parçası değilim. Onlarda benim 
birimimin bir parçası değiller. Şu anda, bana karşı sorumlu 
olmak üzere, bir yardımcı hukuk direktörünü işe almak için 
çaba gösteriyoruz. Eğer İskoçya ve Kuzey İrlanda’daki hukuk 
müşavirliği mevkilerine bakarsanız, oralarda bu birimlerin 
çok sayıda çalışanı olduğunu görürsünüz. Benim başında 
bulunduğum birimin, onlar kadar büyüyeceğini düşünmüyorum 
ama zamanla kapasitesi gelişiyor. 

Soru: Futbol sözkonusu olunca, İngiltere Milli Takımını mı 
yoksa Galler Milli Takımını mı destekliyorsunuz? 
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Theodore Huckle QC: Galler’de, bu konuda farklı görüşler hakim. 
Eğer benim arkadaşlarıma hangi futbol yada ragbi takımını 
desteklediğini sosrarsanız, çoğunlukla Galler derler. Ancak 
benim görüşüm şudur: Madem Birleşik Krallıkta yaşıyoruz, 
o zaman Birleşik Krallıktan bir takım başarı sergilediğinde, 
onu desteklemek lazım. Birleşik Krallık takımı çıkıp, Avrupa 
Şampiyonasını kazansa, ben bundan çok mutlu olurum. Ama 
elbette İskoçya ile İngiltere birbirine karşı oynarlarsa, kimi 
destekleyeceğime karar vermek zor olabilir. 

Soru: Kamuoyunda sizin temsil ettiğiniz makama karşıtlık ifade 
eden herhangi bir tartışma yaşandı mı? 

Theodore Huckle QC:  Kamu hukuku alanında çalışan bir avukat 
olmadığım için bazı tartışmalar oldu. Ancak bunun neden bir 
sorun teşkil ettiğini anlamakta zorlandım. Çünkü geçen süre 
içinde,  Hukuk Müşavirlerinin kimler arasından tayin edildiğine 
bakarsanız, kamu hukuku alanında çalışan biri olmaktan ziyade, 
tek başına hukukçu olmak yeterli olmuştur. Örneğin, simdiki 
Yüksek Hukuk Müsteşarına baktığınız zaman, kendisinin kamu 
davalarına bakan bir hukukçu olmadığını, ancak görevi sırasında 
kamu hukuku alanında pekçok şey öğrendiğini görürsünüz. 
Hukukçuların kamu hukukunu öğrenemeyecekleri yönünde 
meslekte bir algı olsa da, bu bahsettiğim tartışma konusu bir 
daha gündeme gelmemiştir. 
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84

Soru: Seçilmediği halde Hükümet ve Galler Ulusal Meclisinde 
görev yapan kimse var mıdır? 

Theodore Huckle QC:  Evet var. Benim buna bir itirazım yok. 
Dominic Grieve Meclisin bir üyesidir ve hukuçu değildir. 
Galler’li bir hukukçu olan Gareth Williams İşçi Partisinde siyaset 
yapmaktadır. Lordlar Kamarası başkanlığı, Konsey Başakanlığı 
ve kabine üyeliği görevlerinde bulunmaktadır. Kendisi bu 
görevler için, meslekten birisi olarak dışardan atanmıştır. 
Meslek dünyasının üyeleri olan ve dışardan atanan isimlere orta 
derece Lordluk ve Baroneslik sıfatları verilir. Resmi bir görevle 
seçilmişlik arasında direk bir ilişki kurulması gerekmez. 

Kerim Yıldız: Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür 
ediyorum. Birleşik Krallıktaki hukuk sistemi oldukça karmaşıktır 
ve sizin bize yetki devri sürecine ilişkin vermiş olduğunuz bilgiler, 
özellikle Türkiyede güç dağılımı noktasındaki tartışmalar için de 
aydınlatıcı bir rol oynayacaktır. Geleceğe yönelik olarak, Yetki 
devri sürecine dair sizden daha fazla şeyler öğreneceğimize 
eminim. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Galler Hükümeti Hükümetlerarası İlişkiler ve Anayasal İlişkiler 
Birimi Sorumluları ile Yuvarlak Masa Toplantısı 

22 Haziran 2012 Cuma 

Sunum ve Yuvarlak Masa Konusu: Galler’de Yetki Devri 
konusunda hangi aşamadayız? 

Katılımcılar: 

Andrew Felton9, Galler Hükümeti Hükümetlerarası İlişkiler 
Birimi Başkanı 

Sarah Canning, Galler Hükümeti, Hükümetlerarası İlişkiler ve 
Anayasal İlişkiler Birimi 

Yer: Galler Hükümeti Binaları, Cathay’s Park, Cardiff 

Moderatör: Catriona Vine, DPI Direktör Yardımcısı ve 
Programlar Direktörü 

9   Andrew Felton ,Galler Hükümeti Hükümetlerarası Birimi Başkanıdır. Sarah Can-
ning ise Galler Hükümetinin   Anayasal İlişkiler ve Hükümetlerarası İlişkiler gru-
bunda yer almaktadır. Her iki şahsiyette Birleşik Krallık, Galler, İskoçya ve Kuzey 
İrlanda hükümet bakanlarının biraraya gelip ortak konuları tartıştığı, yetki devrinin 
nasıl işlediğini gözden geçirdiği, yönetimler arasındaki anlaşmazlıklara çözüm aradığı 
Bakanlıklararası Ortak Komitesinde ( Joint Ministerial Committee) yer almaktadır.     
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Sarah Canning ve Andrew Felton katılımcılara hitap ederken

Andrew Felton: Bir kısmınızla, dün akşam Millennium Centre’da 
tanışma imkanım oldu. Öncelikle dün akşam tanışamadığım 
katılımcılara, ülkemize hoşgeldiniz demek istiyorum. Genel 
Hukuki Danışmanımızın yetki devri üzerine verdiği bilgilere 
ek olarak ben ve Sarah da, yine aynı konudaki görüşlerimizi 
sizlerle paylaşacağız. Yetki devri süreci, bizim açımızdan oldukça 
ilginç bir yolculuk olmuştur. Sizlere Birleşik Krallık hükümeti ve 
Galler hükümeti açısından bakıldığında sürecin hangi aşamada 
olduğunu ve hangi yöne doğru gittiğine dair değerlendirmeler 
yapmaya çalışacağım.

Öncelikle sürece dair küçük bir tarihsel özet yapmak istiyorum. 
Galler, yaklaşık 20.000 kilometre karelik coğrafi bir alandır. 
Nüfusuda yaklaşık 3 milyon civarındadır. Pek çoğu eskiden 
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sanayi bölgesi olan alanlar olmak üzere, toplam 22 yerel idare 
bölgesi vardır. Galler’in yeki devrinin merkezini, toplumun en 
güçlü yanını ifade eden dil oluştumaktadır. Bunun yanısıra, 
Galler’in çok güçlü bir kültürü vardır. Bu açıdan dil ve kültürün 
bir anlamda yetki devrinin kalbini oluşturduğunu söylemek 
mümkündür.  Sizler, daha önce  Birleşik Krallık, Kuzey İrlanda 
ve İskoçya’da bulundunuz. Bu bölgelerde uygulanan yetki 
devri düzenlemelerini tetikleyen sebeplerin, birbirinden farklı 
olduğunu gördünüz diye düşünüyorum. Galler Ulusal Meclisi 
1999 yılında kurulduğundan buyana, ekonomik ve sosyal 
sorunlara farklı çözümler getirmeye başlamıştır. 

Yetki devri, bu idare sisteminin resmen kabul edildiği, son 13 
yıllık süreden ibaret değildir. 1964 yılında, yani bundan yaklaşık 
40 yıl önce, Birleşik Krallık hükümeti Galler Bürsou adıyla 
bir küçük bölüm kurmuştur. Birleşik Krallık hükümetinin bir 
parçası olan bu birim, çok önemli fonksiyonlara sahipti. 1989 
yılında, yetki devri için Galler’de halk oylamasına gidildi. Aynen 
iskoçya’da olduğu gibi, katılım oranı yaklaşık yüzde 50 civarında 
kaldı. Sonuçta  hayır oyları kazandı. 

1997 yılında Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’da yeniden 
referandum yapıldı. Galler’deki katılım oranı yüzde 50.1 gibi 
düşük bir oranda kalırken ‘evet’ ve ‘hayır’ oyları birbirlerine çok 
yakın bir oranda çıktı. Seçim sonuçlarına göre ,halkın yüzde 
50.3’ü yetki devrini kabul edince, Galler Ulusal Meclisinin 
kurulmasının yolu açılmış oldu.  İskoçyada ise seçime katılım 
oranı yüzde 75, kabul oyları ise yüzde 70 oranında idi.
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Aradan geçen 10 yıldan fazla süre içinde, Galler toplumunda 
yetki devrinin gerçekte ne olduğu daha iyi anlaşılmaya başlanmış, 
buna paralel olarak yetki devrine destek atmaya başlamıştır. 
Yapılan son kamuoyu araştırmaları, toplumun yüzde 70 ile 75’i 
arasındaki bir oranın yetki devrinin devamı, hatta kapsamının 
genişletilmesi yanlısı olduğunu ortaya koymaktadır. 1998 yılında 
kabul edilen Galler Hükümeti Yasası ile resmen kurulan Galler 
Ulusal Meclisi, kendisine eşdeğer olarak İskoçya ve Kuzey 
irlanda’da kurulan meclislere benzememektedir. Galler Ulusal 
Meclisi ve diğer idari organlar ayrı yapılar olsa da, hala Birleşik 
Krallığın birer parçasıdırlar. Meclisin 1999 yılından bu yana 
kullandığı yasal yetkiler oldukça sınırlıdır ve yakın bir döneme 
kadarda sadece tali düzenlemeler yapma yetkisine sahipti. 
Meclise yasa yapma yetkisi yaklaşık 5 yıl önce tanınmıştır. Bu 
yetki sınırlıda olsa yinede bir farkındalık yaratmaktadır. Ancak 
bilinmesi gereken bu yetkinin İskoçya ve Kuzey İrlanda’ya 
tanınan yetkilere kıyasla oldukça sınırlı olduğudur.   

Sonuç olarak şunu ifade etmek isterim: 1999, 2007 ve son 
olarak 2011 yılında yapılan halk oylamalarının herbiri Galler’de 
uygulanan yetki devrinin sürekli olarak ilerleyip genişlemesine 
imkan sağlamıştır. Beni dinlediğiniz için hepinizi teşekkür 
etmek istiyorum.  

Sarah Canning: Sözlerime Gallerce Hoşgeldiniz diyerek başlamak 
istiyorum. Galler’in yetki devri sisteminin ilk bölümü, 1999-
2007 yılları arasındaki dönemde yaşanmıştır. Az önce Andrew da 
ifade etti, bu dönem içinde, Galler’in eğitim, tarım ve ekonomik 
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gelişim alanlarında kanun yapma yetkisi oldukça sınırlıydı. O 
dönem, bizim sadece tali önemde kanunlar yapma hakkımız 
vardı. Bir diğer ifadeyle Galler Hükümeti, kanunları yapıp 
ilgili konularda siyasete karar veren Westminster hükümetinin 
büyük bir dairesi, yada birimi gibi çalışıyordu. Galler Ulusal 
Meclisi, tüzel bir yapı olarak herhangi bir yasama ve idare 
organ işlevi olmadan kurulmuştur. Elbette, bu sistem yasama 
yetkisi olmadığı için, zorluklar yaşanmasına sebep oluyordu. 
Gerekli yasal düzenlemeleri, Westminster parlamentosundan 
talep etmek zorundaydık. Kendimizi iskoçya ve Kuzey İrlanda 
ile kıyasladığımızda, bizim onlara oranla daha sınırlı bir yetki 
devri sistemimiz vardı. Kendi politikalarımızı uygulamamız 
ve süreci geliştirebilmemiz için daha fazla yetkiye ihtiyacımız 
olduğu açığa çıkınca, 2006 yılında yetki devrinin ikinci aşaması 
devreye girdi. Bu aşamayla  birlikte, üç kazancımız gelişti. Birinci 
olarak yasama ve yürütme organları birbirinden ayrılmış oldu. 
İkinci olarak , bizim Meclis Önlemleri olarak ifade etttiğimiz 
ve Galler’e çeşitli alanlarda kanun yapma yetkisi veren yasama 
gücüne erişmiş olduk.  Üçüncü olarak  Galler Ulusal Meclisine 
eğitim gibi alanlarda yasa yapma yetkisi verilmiş oldu. 1999 ile 
2007 yılları arasında, Galler Meclisinin bu alanlarda tek başına 
yasama yetkisi yoktu. Ancak şimdi bu alanlarda yasama yetkisi 
vardır. Böylece yetki devrinin üçüncü aşamasına geçmiş olduk. 

Andrew Felton: Temel alanlarda nerede olduğumuza bakarsak: 
Durumumuz, 20 yıl önce bugünden daha farklı olduğu  ve yetki 
devri süreci de hızla geliştiği için,  bu sürece tanıklık etmek bizim 
açımızdan oldukça heyecan verici bir durum.  Daha öncede 
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ifade ettiğimiz gibi, ülkedeki üç yetki devrine dayalı idari sistem 
(İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler) birbirlerinden farklıdırlar. Bu 
üç idare sistemi arasındaki en temel ortaklık, hükümetlerarası 
ilişkilerdir. Yetki devri sürecinin başlangıcında hükümetlerin 
birbiriyle ilişkiye geçip, etkili bir idari sistemi ve bir dizi politika 
üretmeleri için, hükümetlerarası forumlar kurulmuştur. Bu 
forumlar sayesinde çelişkiler, farklı yaklaşımlar, iktidara gelen 
farklı siyasi partiler üzerine konuşup tartışmak için uygun bir 
zemin yaratılmıştır. Nihayetinde yapmak istediğimiz şey, nüfusu 
yaklaşık 60 milyon olan Birleşik Krallık halkına, kendi içinde 
uyumlu bir sistem sunmaktır. İyi bir idarenin nasıl yapılacağını, 
prensipleriyle birlikte açıklayan bir mutabakat zaptımız var ve 
buna bağlıyız. Birleşik Krallıktaki çeşitli hükümet birimleriyle, 
bu mutabakat zaptından ayrı, ancak onunla uyumlu ikili 
anlaşmalarımız da vardır. Bu ikili anlaşmalarda farklı politikaların 
etkileşimi, Birleşik Krallığın kendisine bağlı yönetimlere karşı 
görevleri gibi konular detaylı olarak açıklanmaktadır. 

Mutakabat zaptının en önemli kısmı, özelikle son dört yıllık 
süre içinde, rolü daha belirgin hale gelen hükümetlerarası bir 
forum olan Bakanlıklararası Ortak Komitedir.  Bu komitenin 
rolü İskoçya Ulusal Partisinin 2007 yılında iktidara gelmesi, yine 
aynı yıl İşçi Partisinin İskoçya’nın Edinburg şehrinde iktidar 
olması, Plaid Cymru ve İşçi Partisinin 2007 yılında Galler’de 
koalisyon hükümetini kurması gibi gelişmeler üzerine daha da 
artmıştır.  Birbirinden farklı siyasi partilerin iktidara gelmesi 
süreciyle birlikte, bakanlar ve üst düzey yöneticilerin biraraya 
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gelip aralarındaki farklılıkları ortadan kaldırmaya çalıştıkları bu 
komite daha fazla önem kazanmıştır. İskoçya Birinci Bakanı, 
Kuzey İrlanda Birinci Bakanı ve Birinci Başkan Yardımcısı ve 
Galler Birinci Bakanının mutabakat zaptına ve onunla bağlantılı 
anlaşmalara karşı sorumlulukları vardır. 

Bakanlıklararası Ortak Komite, yılda bir kez ekonomi ve maliye 
ile ilgili sorunları görüşmek üzere toplanmaktadır. Komite yılda 
iki kez, başbakan yardımcısının başkanlığında sosyal yardım 
sistemi gibi yetki devri kapsamına alınmamış konuları tartışır. 
Avrupa Konseyi üyesi bir ülke olan Birleşik Krallığının Dışişleri 
Bakanlığı, Avrupa Konseyi toplantılarında işte bu bakanlıklarası 
Ortak Komite adına temsil görevini yürütmektedir. 

Maliye sorununa gelirsek: bu konu benim uzmanlık alanım 
değil, ancak şunu söylebilirim ki, Galler’in yıllık mali bütçesi 
hazine tarafından 16 milyar Sterlin olarak belirlenmiştir. Bu 
kaynak, Hazine tarafından Birleşik Krallıktaki ilgili birimlerin 
yaptığı harcama hesaplamalarına göre bize verilmektedir. 
İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler hazineden eşit oranda fon 
almaktadırlar.  Bu sorun yılda bir kaç kez biraraya gelen Maliye 
Bakanları tarafındanda tartışılmaktadır. Silk Komisyonu hali 
hazırda Galler’in adil fon esasına göre mali açıdan desteklenmesi 
gerektiğini belirterek ilgili birimlerle bu sorunun çözümü için 
görüşmelere başlamıştır. 

Sarah Canning: Bitirmeden önce Galler Ulusal Meclisinin, 
2011 yılından bu yana hangi alanlarla yetki kullandığından 
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bahsetmek istiyorum: Meclis 20 alanda yasalar kabul etmiştir. 
İlginç olan ise bizim yetki devri sürecimiz 3 aşamadan geçmiş 
olmasına rağmen, hala Meclisimizin İskoçya veya Kuzey İrlanda 
kadar yetkileri mevcut değildir. İskoçya ve Kuzey İrlanda için 
uygulanan sisteme göre, bu Meclislere hangi alanlarda yetki 
sahibi olup olmadıklarını belirtilmesinden ziyade, bazı konularda 
tüm yetkiler sadece Westminster Parlamentosunda toplanmıştır. 
Galler Meclisinin  yetkileri ve yetkilerini kullanabileceği alanlar, 
bu iki Meclise kıyasla daha sınırlıdır. Geçen yıl referandum 
çalışmasını yürütürken, bizim beklentimiz, çıkan sonuca göre 
aynı oranda yetkilere sahip olacağımız şeklindeydi. Galler 
Devlet Bakanlığı tarafından kurulan Silk Komisyonu, öncelikle 
mali sorunlara yoğunlaşacak, önümüzdeki yıldan itibaren ise 
yetki devrinin nasıl işlediğini inceleyecektir. Bu açıdan Birleşik 
Krallık hükümetine bir öneriler paketi hazırlamak ciddi bir 
önem taşımaktadır. 2014 yılı bahar aylarında ülkemizde yeni bir 
referandum yapılacaktır. Bu referandumun sonucuna göre kabul 
edilecek değişikliklerinde 2015 yılında yeni bir hükümetin göreve 
gelmesiyle birlikte uygulanmaya başlanacağını düşünüyoruz. 
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa 
yanıtlamaya hazırım. 
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Galler Hükümetinden Andrew Felton ve Sarah Canning, Barış ve Demokrasi 
Partisi (BDP) Van Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Gür ve  

BDP Batman Milletvekili Ayla Akat ile sohbet ederken

Catriona Vine tarafından soru ve cevap bölümü açılmıştır: 

Soru: Galler’de uygulanan yetki devri sistemi, sosyo-ekonomik 
anlamda Galler’deki yaşam kalitesini etkilemiş midir? İkinci 
sorum ise komisyona neden Silk Commission adının verildiğidir. 
Üçüncü bir sorum daha var: Mutabakat zaptı ne kadar 
uzunluktadır? Sadece bir kaç ilkeden mi oluşmaktadır yoksa 
geniş bir metin midir? 

Sarah Canning: İkinci sorunuzu yanıtlayarak başlamak isterim. 
Silk Komisyonu, Galler Yetki Devri Komisyonunun kısa adıdır. 
Bu ismi taşımasının sebebi, Komisyon Başkanının adı ve 
soyadının Paul Silk olmasıdır. Komisyona başkanın soyadı isim 
olarak verilmiştir. 
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Birinci sorunuza dönersem: Meclis üyelerinin herbirinin, yetki 
devrinin Galler’e etkisi üzerine farklı görüşleri olduğundan 
eminim. Ancak açık olan birşey var ki, özellikle sağlık ve eğitim 
alanında önemli bir etkisi olmuştur. Sağlık sistemi yönünden 
bakıldığında, bizim piyasa yaklaşımından daha uzak bir sağlık 
sistemimiz olduğu, Galler’de yaşayan insanlara sosyal yardım 
anlamında daha farklı imkanlar sunulduğu açıktır. Örneğin, 
bizde bütün ilaç reçetelerinden ücret alınmaz. İngilterede 
ise sadece 18 yaşa kadar olan insanlar ücretsiz ilaç alırken, 
diğer insanlar reçeteleri için ödeme yapmak zorundadırlar. Bu 
demektir ki, İngiltere sisteminde bir özelleştirme sözkonusudur. 
Bazı insanlar, İngilterede uygulanan bu sistem sayesinde, 
sağlık sistemi mali kaynaklarının farklı alanlarına harcanması 
imkanı yaratıldığını ifade etmektedir. Galler’de yapılan sosyal 
araştırmalar, halkın, Galler Ulusal Meclisinin eğitim ve sağlık 
alanında attığı adımlardan memnun olduğunu göstermektedir. 
Biz, Galler’de sorunları farklı şekilde ele alıp çözüyoruz. 
Örneğin, yakın dönemde İngilterede Lise çağındaki öğrenciler 
için, uygulanan sınav sisteminin değiştirilmesi ile ilgili bir 
tartışma başladı. Ki bu, bize göre eğitim sistemi açısından geri 
bir adımdır. Ancak,  bu alanda kontrolümüz olduğu için,  mevcut 
sistemi değiştirmeyeceğiz. Bu, bizim için önemlidir. 

Soru: Eğitim yetki devri kapsamında bir alan mıdır? 

Sarah Canning: Doğrudan değil elbette. Hala Birleşik Krallığın 
kullandığı yasalar ve politikalara bakarak, bizim uygulayacağımız 
sistemin buna uyup uymadığını kontrol etmek zorundayız. Bir 
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çalışmaya başlamanın, yada bir politika uygulamanın yarattığı 
etki, aynı konuda başka yerlerde ne tür uygulamaların yapıldığını 
da gündeme getirmektedir. İskoçya ve Kuzey İrlanda’nın 
farklı yaklaşımlar sergilemesi, bizim işimizi kolaylaştıran 
bir durumdur. Çünkü bu sayede yetki devri ile ortaya çıkan 
sorunlara nasıl çözümler üretildiğini görme şansımız ortaya 
çıkmaktadır. Şu anda Galler’de, Galler için Çocuklar Komisyonu 
(Chidren Commission for Wales) vardır. Yetki devri sürecinde 
de Galler Yaşlılar Komisyonu (Older People’s Commission for 
Wales) isimli bir komisyonumuz vardı. 3 milyon nüfusa sahip,  
küçük bir ulus olduğumuz için, biraz avatajlı olduğumuz da 
söylenebilir. Çünkü bu sayede, insanlar hem birbirlerini, hem de 
hükümetlerini daha yakından tanıyorlar. Daha verimli hizmetler 
vermek için, kurduğumuz yerel yönetim kurulları sayesinde, halk 
ile yöneticilerin birbirlerine daha yakınlaşması sağlanmaktadır. 
Yetki devri ile birlikte Galler’in kendine olan güveni dahada 
gelişmiş, sorunları çözme gücü artmıştır. Çok dilli sistemin 
gerçekte işlemesi bizlere dilin aslında ne kadar önemli olduğunu 
göstermiştir. 

Soru: Yetki devrinin insanların kendilerine olan güvenlerinin 
artmasına faydası olmuşmudur? Bunu tespit etmenin herhangi 
bir yolu varmıdır?

Sarah Canning: İnsanların, Galler Ulusal Meclisine olan 
güvenlerine dair bilgiler içeren bir sosyal araştırmamız var. Arzu 
ederseniz size gönderebiliriz. Kişisel güvenlerin gelişimi üzerine 
bir araştırma, yada bilgi yok ancak ,görünen odur ki insanlar 
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giderek artan bir oranda yetki devri sistemine daha fazla ilgi 
duymaktadırlar. Özellikle Millenium Centre ve Senedd (Galler 
Parlamentosu ve hükümet binaları) ile birlikte Cardiff şehride 
oldukça değişmiştir. Bunlar insanlar için birer gurur kaynağıdır. 

Andrew Felton: Mutabakat zaptı ile ilgili sorunuzu yanıtlamak 
istiyorum. Bu belge oldukça önemli ve detaylı bir belgedir. Avrupa 
Birliği siyasetinden, sanayi işletmelerine ve mali yardımlara 
kadar çeşitli konuları içeren bunun yanısıra hükümetlerarasında 
ki  anlaşmazlıkların ortadan kaldırılmasına dair protokollerinde 
yer aldığı bu belge oldukça kapsamlıdır. 

Soru: Yasama organının dili İngilizce’midir yoksa Gallerce’midir? 

Sarah Canning: Ulusal Meclisin hazırladığı yasaların tümü, hem 
İngilizce hemde Gallercedir. Bu amaçla, son 12 yılda taslak 
metinleri hazırlamak üzere, her iki dilede hakim olan avukatlar 
işe alınmıştır. Biz aynı zamanda sadece İngilizce dilinde olan 
Birleşik Krallık yasalarınıda inceliyoruz ama Gallerde bütün 
yasalar hem İngilizce hemde Gallercedir. 

Soru: Gallerce ana dilde eğitimin ilk başladığı dönemin başlangıç 
zamanlarında eğitimde hangi dil kullanılmaktaydı? Eğitim dili ve 
müfredatı hemen İngilizceden Gallerce’ye değiştirilmiştir? İkinci 
sorum ise Birleşik Krallığın diğer bölgelerinde Gallerce eğitim 
yapan başka okullar var mıdır? Son sorum ise referandumun 
hangi koşullar altında yapıldığına dairdir. 

Sarah Canning: İlk sorunuzu yanıtlayarak başlamak istiyorum. 
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Galler dilinde eğitim yetki devri öncesinde vardı, ancak çok 
sınırlıydı. Ben 1970’li ve 80’li yıllarda eğitim görürken, sadece 
iki konuda Gallerce eğitim verilir, geri kalan konularda eğitim 
İngilizce yapılırdı. Bugün ise okullarda ailelerin tercihlerine 
göre, çocuklar bütün konularda Gallerce eğitim alabilirler. 
Bu düzenleme, topluma eşitlik esasıyla yaklaşılması gerektiği 
düşüncesiyle, 1998 yılında kabul edilen Galler Hükümeti 
Anlaşmasına  dahil edilmiştir. Yetki devri ile birlikte Gallerce 
eğitim dahada pekişmiş ve çocuklara bu hak verilmiştir.

Eğitim standardı üzerinde herhangi bir kontrol olup olmadığına 
dair ikinci sorunuza dönersek: Bu standart ,hem İngilizce 
hemde Gallerce eğitim yapılan okullarda aynıdır. Gallerce eğitim 
yapılan okullarda, insanlara ingilizce eğitim de verilmektedir. 
Yani herkes iki dil bilmektedir. Galler’de Eğitim ve Staj için 
Majestelerinin Müfettişliği (Her Majesty’s Inspectorate for 
Education and Training in Wales) isimli kurum ülkedeki bütün 
okulları denetlemekte ve tümünün aynı standartlarda eğitim 
verip vermediğini incelemektedir. Öğretmen bulma konusunda 
ise sıkıntı yaşanmamıştır. Çünkü ta 1900’lü yıllardan buyana hem 
İngilizce hemde Gallerce konuşan eğitmenler mevcut olduğu 
için, okullarda bu konuda bir personel sıkıntısı yaşanmamıştır. 
Stajyer öğretmenler Galler dilini bilse de, staj programını 
tamamlamak zorundadırlar.

Galler dışında Gallerce eğitim veren okullar olup olmadığına dair 
sorunuza gelirsek, Londra’nın Ealing bölgesinde Gallerce eğitim 
veren bir okul olduğunu biliyorum. Bu okulun kurulmasına 
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ilişkin karar Galler Ulusal Meclisi tarafından verilmemiştir. 
Sadece o bölgede yaşayan insanların talebi doğrultusunda böyle 
bir karar alınmıştır. Güney Amerika’nın Patagonya bölgesinde 
de yine talep üzerine Gallerce bir okul açılmıştır. 

Soru: İlk sorum Galler’de hangi yeraltı kaynaklarının bulunduğu 
ve bunların kontrolünün tümüyle size ait olup olmadığına dair. 
İkinci sorum ise referandumla ilgili olarak İngiltere’de ki seçim 
çalışmaları sırasında  nasıl ifadelerin kullanıldığına dair. Örneğin 
İngilteredeki partiler yetki devrini destekliyorlar mı? Son sorum 
ise bütçede Galler için ne kadar fon ayrıldığına dair. 

Sarah Canning: İlk sorunuzdan başlayayım. Galler Ulusal 
Meclisinin yeraltı kaynakları üzerinde bir kontrolü sözkonusu 
değildir. Bizim enerji, enerjinin korunması ve randımanının 
arttırılması ile karbon emisyonunun azaltılması gibi konularda 
belli yetkilerimiz var. Ancak topraklarımızdaki bütün kömürler 
üzerinde hak talep edemeyiz. Bir diğer konu da su konusudur. 
Bu da oldukça karmaşık bir konudur. Örneğin Westminster 
Parlamentosu, Galler’in İngiltere’ye su ikmaline dair bir yasa 
kabul etmesi durumunda, bu yasanın geçersiz sayılacağını açıkça 
ifade etmiştir. 

Andrew Felton: Son sorduğunuz soruya yanıt olarak şunları 
ifade etmek isterim: Mali kaynak Barnet formülü dediğimiz 
bir formülle hesaplanıp verilmektedir. Bu miktarı nasıl 
harcayacağımız, bizim kendi kararımızdır. İkinci sorunuza döner 
isem: Birleşik Krallıktaki ana siyasi partiler, genel olarak yetki 
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devri taraftarıdırlar. Bu sayede yakın dönemde Birleşik Krallıkta 
yetki devrine desteğin arttığı da görülmüştür. Bu siyasetçiler seçim 
gezileri sırasında Galler'e geldiklerinde, sosyal yardım sistemi ve 
vergi gibi Birleşik Krallık genelini ilgilendiren konuların yanısıra, 
özellikle Galler ve yetki devri üzerine de konuşmaktadırlar. 

Sarah Canning: 1997 yılındaki referandumdan önce, bazı siyasi 
partiler yetki devrine karşıydılar. Fakat, onlar da zaman içinde, 
görüşlerini değiştirdiler. Bu açıdan bakıldığında, yetki devrinin 
çok geniş  kapsamlı olarak kabul gördüğünü söyleyebiliriz. 

Halkoylamaları ile ilgili sorunuza gelince, halkoylamalarının nasıl 
ve ne zaman düzenleneceğine hükümet karar vermektedir. 2006 
tarihli Galler Hükümeti Anlaşmasına göre, Parlamento herhangi 
bir zamanda, herhangi bir konuda böyle bir halkoylaması için 
karar alabilir. 

Halkın, Galler’e ayrılan bütçeye ne tür bir tepki verdiğini 
incelemek üzere, çeşitli sosyal araştırmalar yapılmıştır. Bu 
araştırmalara göre, İngiltere’deki insanların büyük bir bölümü 
Galler ve İskoçya’nın kendilerinden daha avantajlı konumlara 
konulduğunu düşünmektedirler. Ama, bence bu oldukça 
karmaşık bir tablodur. Bundan birkaç ay önce, Londra Belediye 
Başkanı Boris Johnson,  Galler’in, kendisine ayrılan bütçeyi, 
İngiltereye oranla  daha elverişli bir şekilde kullandığını, bu 
sebeple Galler halkının daha fazla paraya sahip olduğunu ifade 
etmiştir. Bence, bu konuda da bir dengenin yakalanması gerekir. 
Örneğin, Galler’in su gibi yeraltı kaynaklarına daha fazla sahip 
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olduğunu söylemek mümkündür Ancak ekonomisinin İngiltere 
kadar güçlü olduğunu söyleyemeyiz. Eğer bu mali sistem ile 
oynamaya başlar isek, bu yetki devri düzenlemesinin yavaş yavaş 
yıkılmasına sebep olabiliriz. 

Soru: Psikolojik ve politik gerekçelerle insanları neden İngilizce 
konuşan insanlar veya Gallerce konuşan insanlar olarak tarif 
ettiğinizi açıklayabilir misiniz? Britanyada ki insanlar sizi nasıl 
tarif ediyorlar mesela? 

Andrew Felton: Ben bir İngilizim. Ancak uzun süredir Galler’de 
yaşıyorum ve tamamıyla Galler’e bağlı birisiyim. Ayrım çok ciddi 
bir sorun olmasa da, insanlar haklı olarak kendilerini İngiliz, Galli 
yada Britanyalı olarak tarif ediyorlar. Bu noktada bir ekleme daha 
yapmam lazım: Galler’deki yetki devri düzenlemesi gevşek bir 
sınır kontrolüne dayalıdır. Özelliklede bu durum İngiltere’nin 
Güneybatısı ile Galler’in Güneydoğusu için fazlasıyla geçerlidir. 
Yani Swansea, Cardiff, Bristol ve Gloucester gibi şehirlerde 
yaşayan onbinlerce insan, hergün karşılıklı olarak bu sınırları 
geçmektedirler. Bu durum İskoçya’da farklıdır. Çünkü, oradaki 
sınır bölgelerinin iki tarafında yaşayan  nüfus sayısı oldukça azdır. 

Sarah Canning: İngilizce konuşan yada Gallerce konuşan insanlar 
tabirleri eğitim politikası nedeniyle kullanılmaktadır. Kendinizi 
Gallerce konuşan insan olarak değil Galli olarak tarif edersiniz 
ama az önce bahsettiğim ayrım idari sebeple kullanılmıştır. 

Catriona Vine: Her ikinizede yaptığınız sunum ve verdiğiniz 
yanıtlar için çok teşekkür ediyoruz. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Gallerce Birimi Başkanı Huw Onllwyn Jones ile Yuvarlak Masa 
Toplantısı 

22 Haziran 2012 Cuma 

Yer: Galler Ulusal Müzesi (National Museum of Wales) Court 
Room, Cardiff 

Sunum ve Yuvarlak Masa Toplantısının Konusu: Kimlik ve 
Gallerce, Gallerce’nin Galler’deki Gelişimi 

Katılımcı: 

Huw Onllwyn Jones10, Galler Hükümeti Gallerce Birimi Başkanı

Moderatör: Catriona Vine, DPI Direktör Yardımcısı ve 
Programlar Direktörü 

10   Gallerce Birimi , Galler Dil Önlemlerine uygun olarak dilde standartın yakalan-
ması için yapılan önerilerin yerine getirilmesi için yapılması gereken düzenlemeleri 
hazırlar.   
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Huw Onllwyn Jones Galler Ulusal Müzesinde katılımcılara hitap ederken

Huw Onllwyn Jones: Öncelikle Galler’e ve başkentimiz Cardiff ’e 
hoşgeldiniz. Ben, Galler Ulusal Meclisi bünyesindeki Gallerce 
Biriminin başkanıyım. Size Gallerce’nin kökeni ve geçmişi 
hakkında bilgi verdikten sonra, Gallerce Birimi olarak bu dilin 
teşvik edilip desteklenmesi için, ne tür çalışmalar yaptığımızdan 
bahsedeceğim.

Öncelikle, Galler hakkında kısa bir tarih bilgisi vermek isterim: 
Gallerce,  bin yıldan fazla bir tarihe sahip çok eski bir dildir. 
Galler’in her yanında ve bugün İngiltere’nin parçası olarak kalan 
bazı bölgelerde de konuşulmaktadır. Ancak, bin yıldan fazla bir 
kökeni olan bu dil, daha sonra ciddi bir düşüşe geçmiştir. Dilimiz, 
en önemli etkiyi, 16. Yüzyılda İngiltere ile Galler’i siyasi ve hukuki 
bir birliğe kavuşturan Birlik Paktı (Act of Union) ile yaşamıştır. 
Bu belge Gallerce’nin resmi olarak kullanılamayacağını ifade 
etmektedir. Anlaşmadan sonra, dilimizin kamusal alanda 
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kullanımı yasaklanmıştır. Bunun bir sonucu olarak, dilimizin 
etkinliği düşüşe geçmiştir. Bu arada , orta ve üst sınıfların payidar 
olmak için, İngilizceyi kullanması dilimizi iyice etkilemiş, 
gerilemesine neden olmuştur.  

Gallerce’nin düşüşü, 19. Yüzyılın sonu ve 20. Yüzyılın başında  
Güney Galler’de kömür rezervlerinin bulunmasıyla hız 
kazanmıştır. Yani, insanların kömür madenlerinde çalışmak 
için Galler’e gelmesi ile birlikte, Gallerce’nin kullanımı iyice 
azlmıştır. Yeni kuşakların, dili daha az kullandığı görülmeye 
başlanmıştır. Şanslıyız ki, öğretim görevlisi ve tarihçi Saunders 
Lewis, 1962 yılında BBC radyosunda dilin kaderi hakkında 
o ünlü konuşmayı yapmıştır. Bu konuşma, Galler için kilit 
özellikte bir gelişme olmuştur. Çünkü Gallerliler bu konuşma ile 
dillerinin tehlike altında olduğunu, bu tehlike önlenmez ise dilin 
tümüyle kaybolacağına dair verilen ciddi uyarıyı algılamışlardır.  
Bu konuşmanın devamı olarak, aynı yıl Galler Dil Toplumu 
ismiyle, bir kurumlaşma gerçekleştirilmiş, kurum siyasi lobi 
çalışmalarının yanısıra, Gallerce dilinde fatura gönderilmediği 
sürece karşılığını ödememe, ingilizce olan yol tabelalarını spreyle 
boyama gibi, sivil ölçekli protesto eylemleri başlatmış, insanlar 
bu yüzden  suçlu gibi mahkeme karşısına çıkarılmışlardır.  Hem 
İçişleri Bakanlığı, hemde mahkemeler, anadilleri Gallerce olan 
ve çok az derecede ingilizce bilen insanların bu yargılamalar 
sırasında zorluk yaşadıklarını, bu sebeple yargılama sırasında 
Gallerce kullanmalarının önemli olduğunu kabul etmişlerdir. 
Bunun üzerine, Galler diline destek sağlayan ve 1987 yılı 
tarihini taşıyan Dil Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunla birlikte, 
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insanların mahkemelerde Gallerce dilini kullanmasına olanak 
sağlanmıştır. Daha sonra, hukuk yargılamalarında, Gallerce 
belgelerin kullanılması gibi değişimlerle birlikte, Gallerce dilinde 
eğitimin önemi daha artmıştır.

Ben okul çağındayken, Cardiff ’te sadece bir tane Gallerce eğitim 
veren özel okul vardı. Ben bu okulun öğrencilerinden biriydim. 
Öğrenciler, şehrin bütün bölgelerinden, belediye otobüsleriyle 
okula gelirlerdi. Durum, o zamandan buyana oldukça değişti. 
Şimdi Cardiff ’te Gallerce eğitim veren 15 okul var. Ülkenin 
her yanında bu tür okullar bulunmakta. Bunun yanısıra, S2C 
isimli Gallerce yayın yapan bir televizyon, Gallerce yayın yapan 
radyolar, üye sayısı 50.000’ün üzerinde olan Galli Gençler Ligi 
(Welsh League of Youth) gibi  kurumlaşmalar gelişmiştir. Bu 
tablo göstermektedir ki, Gallerce dilinde eğitim, kendileri 
İngilizce konuşan ailelerin, buna karşılık çocuklarının Gallerce 
konuşmasını arzu etmeleriyle birlikte, gelişmeye başlamıştır. Bu 
aileler çok dilli olmanın çocuk için bir avantaj olduğunu görmüşler 
ve çocuklarının, Gallerce öğrenmesi gerektiğini düşünmüşlerdir. 

1993 yılında kabul edilen Galler Dili Kanunu,  yerel yönetim 
hizmetlerinin Gallerce verilmesi talebi sonucunda gelişmiştir. 
Bunun sonucunda, kamu kurumları  Gallerce kullanımının 
nasıl ve ne kadar süre içinde geliştirileceğine dair bildirimlerde 
bulunmuşlardır. Bu kanun oldukça etkili olmuş, kamu 
hizmetlerinin Gallerce verilmesi konusunda ciddi bir gelişme 
sağlanmıştır. Ancak, bunun kesin ve sürekli uygulanacak bir 
durum olmadığını, her başvuracağınız kurumdan sürekli olarak 
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hizmeti Gallerce alamayacağınızı da akılda tutmanız gerekir.  
Galler Ulusal Meclisi, geçen yıl kabul ettiği Galler Dili Önlemleri 
düzenlemesi ile bu konudaki uygulamayı sıkılaştırmıştır. Bu 
düzenlemeyle birlikte Galler Dili Müfettişliği kurulmuş ve 
eski Gallerce yerine, standart bir Galler dilinin yerleştirilmesi 
için olanak sağlanmaya çalışılmıştır. Bu sayede, karmaşıklık 
ve dağınıklığın ortadan kaldırılmasına ve  Gallerce’nin 
kullanılmasında yetersiz kalan kamusal kurumlarına bu engelleri 
aşma sistemlerini oturtma imkanı verilmiştir. Bu yeni bir 
insiyatiftir.  Müfettişin görev detayları, 1 Nisan 2012 tarihinden 
itibaren belirlenmiştir. Önümüzdeki yıllarda, bu standartlaşmanın 
nasıl hayata geçirildiğini görmek, oldukça ilginç olacaktır. 

Hükümet, dilde bir standardın yakalanması çalışmasına, 
ciddi olarak destek sunmuştur. 1 Mart 2012 tarihinde, yani 
Galler’in ulusal bayramı olan St David’s gününde, Galler Ulusal 
Meclisi Gallerce için, gelecek beş yılda uygulanacak stratejisini 
kamuoyuna açıklamıştır. Bu stratejiye göre, hükümet evde ve 
çalışma alanlarında Gallerce’nin kullanılmasını teşvik edecektir. 
Elde edilen kanıtlar göstermiştir ki, Gallerce bilen bir kişi ile 
bilmeyen bir kişinin birlikte olduğu ortamlarda, veya evlerde 
Gallerce daha az kullanılmaktadır. Gallerce evlerde daha az 
konuşulduğu için, bu oranın artmasını sağlamaya çalışıyoruz. 
En büyük sorunlarımızdan birisi, Gallerce eğitim alan 
çocukların önemli bir bölümünün, evde İngilizce konuşulan 
aile ortamlarından gelmesidir. Bu sebeple,  eğitim alan çocuklar 
aslında evde Gallerce’yi kullanmıyorlar. Bu dilin kullanım oranı 
ve alanını arttırmak için, Gallerce müzik ve tiyatro gösterileri 
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gibi çeşitli sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Bu beş yıllık strateji 
ile şimdiye kadar kaybettiğimiz neyse, onu geri getirmeye ve 
daha fazlasını kaybetmemeye çalışıyoruz. Bir anlamda olumlu 
sonuçlar almaya başladık. Çünkü daha fazla insanın Gallerce 
konuştuğunu gözlemliyoruz. 

Bir diğer konu ise İngiltere’den Galler’e olan göçlerin hala 
devam ediyor olmasıdır. Pek çok insan, Galler’i yaşanılası güzel 
bir yer olarak görmektedir. Londra’da yaşayan bir insan, oradaki 
evini satıp, aynı parayla burada daha büyük ve daha güzel 
bir ev satın alabilme şansına sahiptir. Bu, göç eden insanlar, 
Gallerce’nin sıklıkla konuşulduğu kırsal alanlara da yerleşmeye 
başladılar. Bu yüzden, bu yörelerde Gallerce kullanımında 
azalma olmuştur. Ancak, aynı zamanda Gallerce’nin özel sektör 
ve kamu kurumlarında kullanımını da içermektedir. Teorik 
olarak baktığımız zaman, biz ömrümüzün önemli bir kısmını 
çalıştığımız yerlerde geçiririz. Eğer çalışma alanlarımızda, bu 
dili konuşursak o zaman, Gallerce daha fazla kullanılıp, daha 
kolay öğrenilecektir. Bu strateji gereği basın, yayın, dergiler, 
televizyon, radyo yayınlarında Gallerce kullanılması, bunun bilgi 
ve teknoloji alanına yansıtılması da planlanmaktadır. Dilin daha 
fazla kullanımı için bu tür destekler sunmaktayız. Ancak ekonomi 
hususunda dikkatli olmamız gerektiği için dil konusunda çok 
fazla maddi harcama yapmamız mümkün olmuyor. Farkına 
vardığımız bir diğer eksiklik ise fon desteği verdiğimiz projelerin 
Galler dilinin konuşulmasını teşvik etmedeki etkisini tespit 
edememizdir. Umut ederim gelecekte bu alana daha fazla mali 
kaynak ayırabiliriz. 
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Şimdi arzu ederseniz sorularınızı yanıtlayabilirim

Sunumu takiben DPI Direktörü Kerim Yıldız soru ve cevap 
bölümünün açılışını yapmıştır. 

Soru: Galler dili ve kültürünü korumak için, bu kadar kararlı 
olduğunuzu görmek sevindirici. Ancak İngiltere’den gelip 
Galler’in kırsal bölgelerine yerleşen nüfus yüzünden, dilin 
kullanımının azaldığı, sorunun kaynağının bu olduğu yönündeki 
ifadeniz beni şaşırttı. Bu yaklaşım Galler’in genelinde hakim 
olan bir yaklaşım mıdır? 

Huw Onllwyn Jones: İsteyen herkes Galler’e yerleşebilir elbette. 
Cardiff ’te ki bu kültürel çeşitlilik, beni çok sevindiren bir 
durumdur. Fakat, Batı Galler’de yaklaşık 10 yıl önce, nüfusun 
yüzde 80’inin Gallerce konuştuğu, ama göçlerle birlikte bu oranın 
düştüğü bir köyde yaşadığınızı düşünün. İşte o zaman,  göç bir 
sorun haline gelmiş demektir. Bu sebeple, ülkemize göç eden 
insanlara projeler aracılığıyla veya kitapçıklarla toplumsal kültür 
ve Gallerce hakkında bilgiler veriyor, onları Gallerce öğrenmeye, 
çocuklarını Gallerce eğitim veren okullara göndermeye teşvik 
etmeye çalışıyoruz. Biz, Galler halkı olarak, kendimizi oldukça 
misafirperver görürüz. Buraya gelen bütün insanları sıcak bir 
şekilde karşılıyoruz. 

Soru: Bu yaklaşım, milliyetçi bir gidişe işaret ediyor. Milliyetçi 
olmaktan çekinmiyor musunuz? 

Huw Onllwyn Jones: Yetki devri sonrasında uygulanan 
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politikalar, Gallerce’yi oldukça güçlendirmeye başlamıştır. 
Hükümet, bir azınlık dili olan Gallerce’nin gelişimi açısından, 
bu dili konuşmayan insanların iyi niyetine güvenmektedir. 
Ancak toplumlar arasındaki engelleri aşarsak, bu dili daha 
fazla koruyabiliriz. Bu süreç, uzun süredir devam etmektedir. 
Ben, zamanında devlet memurluğu yaparak başladığım meslek 
hayatımı, bugün Gallerce Birimi Başkanı olarak sürdürüyorum. 
Bu süre içinde, Galler’de yetki devri sistemi uygulanmaya 
başlandığı gibi,  çeşitli yasal düzenlemeler yapıldı. Gelecekte 
daha ileri adımlar da atılacaktır diye düşünüyorum. 1997 
yılında yapılan halk oylaması, bize halkın yetki devrini isteksiz 
bir şekilde kabul ettiğini gösteriyor. Ancak, yakın dönemdeki 
sonuçlar, halkın yetki devri düzenlemesi konusunda, daha fazla 
yetki verilmesini istediğini göstermektedir. Çok güçlü bir Galler 
kimliği ortaya çıkmaktadır ve umut ederim bu kimlik farklılıkları 
kabul edecek bir kimlik olarak gelişir.

Soru: Dün yaptığımız görüşmelerde, Galler toplumunun ancak 
5’te 1’inin Gallerce konuştuğu, nüfusunun yüzde 80’inin ise bu 
dili konuşamadığı ifade edildi. Bu kaygı duyulacak bir tablo 
değil midir? Yetki devrini takiben, Gallerce eğitim yapan okul 
sayısınında artış düşünürsek 5’te 1 yinede yüksek bir oran 
değildir. Bu oranı yükseltmek ihtimal dahilinde midir? 

Huw Onllwyn Jones: Gallerce’yi insanların boğazına tıkıp, onları 
bu dilde konuşturabileceğiniz bir dil değildir. Galli ve İngilizler 
arasında yapılan araştırmalar, dilin öneminin arttırılması 
yönünde yüksekçe bir eğilim olduğunu gösterse de, biz hedeflerle 
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hareket etmek istemiyoruz. Hedef belirlemekten ziyade, ailelerin, 
çocuklarına Gallerce öğrenmelerini telkin edebilecekleri bir 
destek ortamı yaratmak istiyoruz. Nüfusun sadece yüzde 20’sinin 
Gallerce konuştuğunu söyledik. Ancak özellikle 5-15 yaş arası 
kesimlerde, ciddi bir oranda Gallerce konuşulmaktadır. Dil hala 
çok hassas bir durumdadır. Eğer İngilizce konuşulan bir aile 
ortamından geliyorsanız, teneffüse çıktığınız okul bahçesinde 
ve evde kullandığınız o dile dönersiniz. 3 yaşındaki öğrencilerin 
sadece yüzde 7’sinin evlerinde Gallerce konuşulmaktadır. Gallerce 
konuşmak içten gelmelidir. İstekle yapılmalıdır. İnsanları bu dili 
konuşmaya zorlayamazsınız. 

Soru: Yüzde 20 rakamına nasıl eriştiniz? 

Huw Onllwyn Jones: Her 10 yılda bir yapılan genel nüfus sayımı 
sırasında, sorulan sorulardan birisi de buna ilişkindir. İnsanlara 
Gallerce konuşup konuşmadıkları sorulur. Ancak, elde edilen bu 
rakamlar, çok doğru rakamlar olmayabilir. Çünkü bir insanın, 
Gallerce konuşup konuşmadığını, dili ne kadar konuştuğunu 
düşünüp ona göre yanıt vermesine göre değişebilir. Galler’de 
yaşayan herkes, biraz da olsa Gallerce konuşur. Ancak dikkate 
alınması gereken faktör, akıcı konuşmadır. 

Soru: Anladığım kadarıyla Gallerce’nin ayakta kalabilmesi için 
diğer bazı şeylerde önem taşımaktadır. Az önce uygulanan bir 
stratejiden bahsettiniz. Benim ilk sorum, Galler kökenli herkesin 
Gallerce konuşup konuşmadığı ve çocuklarını Gallerce eğitim 
yapan okullara göndermek isteyip istemediklerine dair olacak. 
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İkinci sorum ise bir dilin yaşayabilmesi için, toplumsal katılım 
ve faaliyetlerin yanısıra, Gallerce kitapların da mevcut olması 
gerekir. Edebi eser ve dergi anlamında Gallerce yayınlanan ne 
kadar eser vardır? Bizim gezi katılımcılarımız arasında gazeteci 
ve şairler de var. Mesela Galler Şiiri varmıdır gibi bir konu, 
eminim onlarında merak ettiği bir konudur. 

Huw Onllwyn Jones: Galler’de çok güzel şiirler vardır ve hem 
kültür, hem de şiir dünyamıza büyük değer katarlar. Galler’de 
National Eisteddfod adında bir bölümü çocuklar, bir bölümü 
yetişkinler için olan büyük bir kültürel festival düzenlenmektedir. 
Bu festivalde, en iyi şiir ödülü verilmektedir. Yine aynı festivalde, 
nesir yarşması da düzenlenmektedir. Festival, ulusal ölçekte bir 
etkinlik olduğu için,  ödül kazanmak oldukça prestijlidir. Bunun 
yanısıra Pub’larda Gallerce şiir etkinlikleri düzenlenmektedir ki 
, bu da bizim kültürümüzün önemli bir parçasıdır. 

Galler’de yaşayan, ancak Gallerce konuşamayan bütün insanlar, 
kendilerini Galli olarak tanımlamaktadırlar. Peki bunların hepsi, 
çocuklarını Gallerce eğitim yapan okullara gönderirler mi? Hayır, 
ama giderek artan bir oranda insan göndermektedir. 

Kitaplar konusuna gelirsek; hükümet Gallerce yazılan kitaplar 
için, kaynak vermektedir. Yıl içinde, hem çocuklara, hemde 
yetişkinlere yönelik olarak 250 ile 300 arası Gallerce kitap 
yayınlanmaktadır. Verimli bir yılda 300 kadar kitap yayınlanır 
diyelim. Ayrıca okulların ihtiyacı olan ders kitaplarının 
yayınlanmasının yanısıra, Gallerce az sayıda dergi ve gazete de 
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yayınlanmaktadır. Bunun yanısıra, internet üzerinden yayıncılık 
yapılması içinde girişimler vardır. Ancak, bizim dilimizin film, 
müzik ve diğer alanlarla oldukça büyük bir endüstriye sahip olan 
İngilizce ile rekabet etmesi mümkün olmamaktadır. 

Soru: Yetki devrini tetikleyen temel gerekçe Gallerce miydi? 
Anlatılanlardan anladığımız kadarıyla, dil konusunda toplumdan 
gelen bazı talepler vardı. Buna karşılık bazı düzenlemeler yapıldı 
ve sonrasında yetki devri sürecine geçildi. Kafamı karıştıran 
konu ise Kuzey İrlanda’da yetki devrini getiren sürecin çatışmalı 
olmasıydı. Eminim, bu süreçlere etki eden pek çok farklı sebep 
vardır. Ancak, sizin kültürleriniz arasında bir benzerlik var. Buna 
rağmen Kuzey İrlanda’da yetki devri süreci Galler’in aksine, 
dil hakları talebine dayalı gelişmemiştir. Galler’in yetki devri 
sürecinde şiddetli çatışmaların olduğu bir dönem yaşanmış 
mıdır?

Huw Onllwyn Jones: Yetki devri sadece dil haklarıyla ilgili bir 
süreç değildir. İnsanların öz yönetim talebinin ardında pekçok 
farklı sebep vardı. Dil bunun sağlanmasında, küçük bir rol 
oynamıştır. Ancak Galler’de farklı politikalar geliştirmek için, 
dilin son yıllarda önemli bir rol oynadığınıda belirtmem gerekir. 
Biz son bağlamda, Bileşik Krallığın bir parçası olsak da, eğitim 
konusunda farklı bir politikamız vardır. Gallerce eğitim, sadece 
Galler’de mevcuttur. Galler Ulusal Meclisinin geliştirdiği farklı 
politikalar, Galler Hükümetinin Birleşik Krallıktaki gücünü 
pekiştirmiş ve nihayetinde, Galler’e bu alanda daha fazla yetki 
verilmesine yol açmıştır. 
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Kuzey İrlanda’da ki durum, daha farklıdır. O bölgede, Protestanlar 
ile Katolikler arasında, kökleri derinlere dayalı sorunlar vardır. 
Taraflar arasında, hem tarihi hemde siyasi açıdan, yakıcı pekçok 
sorun mevcuttur. Galler ise Gallerce ile ilgili sorunlar karşısında, 
hep nazik ve saygılı bir yol izleyip, olumlu bir yaklaşım sergilemeye 
çalışmıştır. Kuzey İrlanda hala farklı bir durumdadır. Yakın biz 
zamanda, İrlandalı kökenli olan ama İskoçya’da yaşayan insanlar 
için, stratejiler geliştirmeye çalışan bir devlet memuru ile tanıştım.  
Oradaki durum, bizden oldukça farklıdır. Bu tablodan en fazla 
zarar gören insanlar, farklı bir dil konuşmaya çalışan insanlardır. 
Gallerce konuşan birisi olarak, bu sorunu siyasi bir sorun olarak 
görmemeye, Gallerceyi yaşamayı, kimliğimin bir parçası haline 
getirmeye çalışıyorum. Eğer kendi dilinizi kullanamaz iseniz, o 
zaman bir yanınızın eksik kaldığını hissedersiniz. Hükümetin 
parçası bir insan olarak, Gallerce bilmeyen insanların ihtiyaç 
ve isteklerinide aklımda tutarak bu hükümetin makul ve ölçülü 
hareket etmesini sağlamaya çalıştım. 

Soru: Gallerce için, bahsettiğiniz bu yeni stratejinin ‘ Yaşamak 
için bir dil ’ gibi oldukça güçlü bir mesajı var. Bu stratejide 
Westminster’in, yani merkezi hükümetin rolü nedir? 
Destekliyorlar mı? Mali destek sunuyorlar mı? Bu stratejinin 
maliyetini nasıl karşılıyorsunuz? Gallerce İngilizceye direnecek 
kadar güçlü bir dil midir? 

Huw Onllwyn Jones: Az öncede ifade ettiğim gibi, Gallerce son 
derece hassas bir konumdadır. Kırılmadan, bu noktaya gelmesi 
bile bir mucizedir diyebiliriz.  Gallerce konuşuyorsanız, bu sizin 
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DNA’nızın bir parçasıdır. Westminster, bu stratejinin büyük bir 
destekçisidir. Zaten, 1993 yılında Gallerce yasasını kabul ederek, 
bu sayede dili gündemleştirdiler.  Yeni Gallerce önlemleri, 
Gallerce’nin bir standarta kavuşması için gereklidir. Burada ciddi 
bir farklılığa işaret etmek istiyorum: Galler’deki yerel birimler, 
bir değişiklik yapılması gerektiğinde hemen harekete geçip, bunu 
yapabilir. Ancak Birleşik Krallığın bir değişiklik yapılabilmesi 
için, öncelikle bütün bakanların anlaşması, daha sonra harekete 
geçmesi gerekir. 

Mali kaynak meselesine gelince: 1993 yılında kabul edilen 
yasaya göre, yerel yönetimlerin  çalışma için, bütçe dışında bir 
mali kaynak bulması gerekir.  Ancak, pek çok stratejik çalışma, 
herhangi bir masraf olmadan uygulabilir.  Örneğin, işyerinizde 
Gallerce konuşmaya dikkat edyorsanız veya verdiğiniz iş ilanında 
Gallerce konuşabiliyor olmayı tercih edilen bir seçenek olarak 
belirtiyorsanız,  dilin önemini zaten arttırmış oluyorsunuz. 
Gallerce konuşan birisini işe alırsanız, dili teşvik etmek için, 
harici br harcama yada masraf yapmış olmazsınız. Herşey kendi 
doğallığında gelişmiş olur zaten.

Soru: Konuşmanızda İngiltere’den Galler’e olan göçte bir artış 
olduğundan bahsettiniz. İlk sorum, Galler’e gerçekleşen göç 
konusunda, elinizde istatistiki rakamlar olup olmadığı ve bu 
insanların Galli olup olmadığına dair olacak.  İkinci sorum ise 
bu insanların, Galler’e neden göç ettiklerine dairdir. Bu sebepler 
arasında, burada yaşamanın daha ucuz olması gibi ekonomik 
sebepler mi, yoksa Galler kökenli odukları için, milliyetçi bir 
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neden mi var? 

Huw Onllwyn Jones: Göçmenlik rakamları ile ilgili, ilginç bir 
bilgi vermek istiyorum. Galler’e gelen insanların, hangi ülke 
kökeninden geldiklerini orana vurursak, Galler kökenliler 
bu listede üçüncü sıraya denk gelmektedir. Galler’e göç eden 
insanların büyük bir bölümü, İngiltere’den gelmektedir. 
Yaşamlarının bundan sonraki bölümünü, başta Kuzey Galler 
bölgesi olmak üzere, burada geçirmek istemektedirler. Gelen 
insanlar arasında yaşam şekillerini değiştirmek üzere, Londra 
gibi yoğun ve kalabalık şehirlerden uzaklaşarak kırsal kesimde 
yaşamak için, gelen insanlarda yer almaktadır.  Özellikle kırsal 
kesim çok çekicidir. Bizim, bunun dışında başka bir sorunumuz 
daha vard. O da kırsal bölgelerde yaşayan ve Gallerce konuşan 
nüfus zamanla Cardiff ve Swansea gibi Galler şehirlerine yada 
İngilterede ki diğer şehirlere taşınmaktadırlar. Ben insanların 
milliyetçi gerekçelerden ziyade, yaşam şekillerine ilişkin tercihleri 
sebebiyle göç ettiklerine inanıyorum. Elbette, bütün insanlar hoş 
gelmişler, sefa getirmişler ama, aynı zamanda bu durum Gallerce 
içinde sıkıntı  yaratmaktadır. 

Soru: Size Gallerce veya İngilizce yazan romancı ve şairler 
ile ilgili bir soru somak istiyorum. Gallerce yazan insanlarda, 
İngilizce yazanlara kıyasla kendini daha büyük görme gibi bir 
his var mıdır? 

Huw Onllwyn Jones: Benim bildiğim kadarıyla yok. Gallerce 
Kitap Konseyi (Welsh Books Council), hem Gallerce, hemde 
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İngilizce edebi yayınlar için fon vermektedir. Eğer çok sayıda 
İngilizce ve Gallerce yazan edebiyatçınız varsa, bunlar arasında 
Gallerce yazanların kendilerini daha büyük görmeleri oldukça 
zordur. R.S. Thomas şiirlerini İngilizce yazan Galli bir şairdir ve 
Galler’de büyük bir saygı görmektedir. 

Academy (Akademi) isimli bir kurumumuz var. Bu kurum, her 
yıl hem Gallerce, hemde İngilizce dillerinde yazılanlar arasından 
seçilen kitaplara, ödüller vermektedir. İngilizce ve Gallerce 
kitaplara verilen ödül miktarları eşittir. İngilizce ve Gallerce 
edebi eserlere eşit davranılmaktadır. 

Soru: Cardiff ’te, Gallerce eğitim veren 15 okul olduğundan 
bahsettiniz. Gallerce eğitim gören insanların çalışma yaşamında, 
İngilizce eğitim görenlere kıyasla ayrımcılığa maruz kaldığına 
dair, sizin yaptığınız herhangi bir tespit var mıdır? İkinci sorum 
ise Gallerce’nin yaşayıp gelişmesi için, 4 yaşından itibaren 
anadilde eğitimin yerine üniversitede Gallerce eğitim veren 
bir bölümün olması daha etkili olmaz mı? Son sorum ise eğer 
bütçeniz arttırılmış olsa Gallerce konusundaki stratejiniz daha 
başarılı olmaz mı?  

Huw Onllwyn Jones: İlk sorunuzu yanıtlayarak başlamak 
istiyorum: Ben, ilkokuldayken Gallerce eğitim veren okul 
sayısının sadece 1 tane olduğunu düşündüğümüzde, bugün 
sayının 15’e varmasını iyi bir gelişme olarak düşünüyorum. 
Yerel yönetimlerin, Gallerce eğitim konusundaki talebe karşılık 
olarak, yavaş hareket ettiğine yönelik kaygıların olduğu gerçektir. 
İngilizce eğitim veren bir okulu kapatıp, Gallerce eğitim veren 
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bir okul açmak, çok kolay bir karar değildir.  Ancak yetkililerin 
toplumun talebine göre hareket etmesi gerekir. Şu anda Galler 
Ulusal Meclisinde böyle bir talep karşısında yerel yönetimlerin 
daha hızlı hareket etmesini sağlayacak bir yasa görüşülmektedir.  

Ayrımcılık konusuna gelirsek: Ben öğrenciyken, Gallerce 
eğitim veren okuldan gelen öğrencilerin, Gallerce konuştuğunu 
duyduğumuzda şaşırırdık. Ancak, zamanla aileler Gallerce 
konuşma fikrine daha fazla alıştıkları gibi, okul sayısının 15 
gibi, bana göre  oldukça iyi bir rakama ulaşmasıda önemlidir. 
Gallerce artık ‘gizli dil’ değildir. İş yaşamında da kullanılmaktadır. 
Ancak dikkatli olmamız gerektiği ve Gallerce’nin daha fazla 
konuşulduğu fırsatlar yaratmamız gerektiğinin de farkındayız. 
Yüksek öğretim kurumlarının Gallerce eğitim konusunda, geri 
kaldıklarını biliyoruz. Ancak, yakın dönemde bir federal kolej 
kurduk. Bu sayede yüksek öğretim seviyesinde daha fazla eğitim 
görme imkanı yaratmaya çalışıyoruz. 

Bütçe konusunda ki sorunuzunu yanıtlamam gerekirse, Gallerce 
Dil Komisyonu kurulduğunda idaresini bir yönetim kurulu 
yaparken, müfettişte denetmen görevini yerine getiriyordu. 
İnsanlar yönetim kuruluna fon başvurusu yapıyordu ancak 
bu yönetim kurulunun tek başına fon verme yetkisi yoktu. 
Hükümette bu taleplere karşılık kararın yönetim kurulunca 
verileceğini söylüyordu. Ciddi bir açmaz vardı. Ancak şimdi 
direk bir bakanlık yetkisi altına alınmıştır. Bende bu birimin 
sorumlusuyum. Her zaman daha fazla paraya ihtiyacımız 
olduğunu söyleyebilirim. 
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Galler Ulusal Müzesi (National Museum of Wales) Özel 
Gezisi

22 Haziran 2012, Cuma 

Karşılaştırmalı Çalışma Gezisi katılımcıları düzenlenen özel bir 
gezi çerçevesinde Galler Ulusal Müzesini ziyaret etmişlerdir.  

Katılımcılar düzenlenen özel gezi çerçevesinde Müzeyi gezip, resim 
kolleksiyonlarını incelerken

DPI Direktörü Kerim Yıldız ile Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İzmir 
Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu Müze gezisi sırasında
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ALTINCI BÖLÜM

Galler Hükümeti Ticaret Girişimi, Teknoloji ve Bilim Bölümü 
Genel Müdürü Damien O’Brien ile Yuvarlak Masa Toplantısı

22 Haziran 2012, Cuma 

Yuvarlak Masa Tartışması Konusu: Galler’de Avrupa Yapısal 
Fonu ve Ekonomi

Katılımcı: 

Damien O’Brien11, Galler Hükümeti Ticaret Girişimi, Teknoloji 
ve Bilim Bölümü

Genel Müdürü

Yer: Galler Ulusal Müzesi, Court Room, Cardiff

Moderatör: Catriona Vine, DPI Direktör Yardımcısı ve 
Programlar Direktörü

11   Galler Hükümeti Ticaret Girişimi, Teknoloji ve Bilim Bölümü Genel Müdürlüğü 
ekonomik program çerçevesinde tarım, balıkçılık ve gıda alanları ile bu alanların ürün-
lerinin tedarik edildiği zincirler için teşvik üzerine çalışmaktadır.   
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Galler Hükümeti Ticaret Girişimi, Teknoloji ve  
Bilim Bölümü Genel Müdürü Damien O’Brien ve  

DPI Direktör Yardımcısı ve Programlar Sorumlusu Catriona Vine 
Galler Ekonomisi konulu yuvarlak masa toplantısı sırasında

Catriona Vine: Sayın katılımcılar, sizlere Galler Hükümeti 
Ticaret Girişimi, Teknoloji ve Bilim Bölümü Genel Müdürü 
sayın Damien O’Brien’i takdim etmek istiyorum. Kendisi 
sunumunda, Galler’de Avrupa Yapısal Fonu ve Ekonomi 
konusundan bahsedecek, daha sonrada sizlerden gelecek soruları 
yanıtlayacaktır. 

Damien O’Brien: İyi bir öğleden sonrası geçirmenizi diliyorum. 
Bugün aranızda olduğum için oldukça mutluyum. Galler, 
Avrupa Birliğinden oldukça yüklü bir fon almaktadır. Ben 
sizinle Galler’in yüzyüze bulunduğu ekonomik problemler 
ve bunlarla nasıl başa çıktığına dair görüşlerimi paylaşacağım. 
Birleşik Krallık ile ilişkili olarak karşı karşıya bulunduğumuz 
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ekonomik sıkıntıların yanısıra, bütçemizi nasıl harcadığımızdan 
da bahsedeceğim. 

Wales in Europe

Ewrop & Chymru: Buddsoddi yn eich Dyfodol
Europe and Wales: Investing in your future

Ewrop & Chymru: Buddsoddi yn eich Dyfodol
Europe and Wales: Investing in your future

Avrupa Birliği Coğrafyası çerçevesinde Galler Haritası (Slayt 1) 

1 numaralı Slaty’ın sağ köşesine bakarsanız ülkeniz Türkiye’yi 
görebilirsiniz. Yine aynı haritada Galler’in Avrupa’nın uzak 
köşesinde yer aldığını, bununda pazarlara erişimde yarattığı 
sorunlar sebebiyle, ekonomik açıdan engeller yaşandığını  
söyleyebiliriz. 

Birleşik Krallık ile varılan anlaşmaya göre, ülkenin Avrupa Birliği 
politikası, Birleşik Krallık hükümetinin sorumluluğu altındadır. 
Onlar tarafından belirlenmektedir. Biz, bu açıdan Birleşik Krallık 
hükümetiyle yakın temastayız. Ancak bu yoldan politikaya etkide 
bulunmaya ve bu yolla Galler’in çıkarlarını korumaya çalışıyoruz.
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Birleşik Krallık hükümeti, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda 
hükümetlerine, Avrupa nezdinde  kendi programlarını 
yürütmeleri için, resmi yetki vermektedir. Galler, kendi 
programlarını geliştirip idare etmekten ve Avrupa Komisyonuna  
doğrudan rapor vermekten sorumludur. Bu çalışmayı Birleşik 
Krallığın çizdiği çerçeve dahilinde, ancak daha çok Galler ve 
Galler halkı için hazırlanıp uygulanmaya uygun olacak bir 
şekilde hazırlıyoruz. 

European Structural Funds and 
Welsh European Funding Office

• Part of the Welsh Government –
Department for Business, Enterprise, 
Technology and Science 

• Managing and Certifying Authorities for 
the Structural Funds in Wales 

• Approx 160 staff across 4 offices 
responsible for policy, liaison with 
Ministers, programme management, 
payments, verification, publicity etc

Ewrop & Chymru: Buddsoddi yn eich Dyfodol
Europe and Wales: Investing in your future

Ewrop & Chymru: Buddsoddi yn eich Dyfodol
Europe and Wales: Investing in your future

Galler Ulusal Meclisi (Slayt 2)

2 numaralı slayt’ta gördüğünüz fotoğraf ,Galler Ulusal Meclisi 
binasıdır. Benim sorumluluk alanıma giren Galler Avrupa Fonu 
Bürosu, Galler hükümetinin bir organıdır. Kurumsal açıdan bu 
büro, Ticaret Girişimi, Teknoloji ve Bilim Bölümünün içindedir. 
Ama işimiz gereği, hükümetin bütün bölüm ve birimleriyle 
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ortak çalışmaktayız. En sıkı çalışmayı da Eğitim bölümü ile 
yapmaktayız. Avrupa Birliği programlarını uygulamak için 
ortaklık kuran yüksek öğrenim kurumları, yerel yönetimler, 
gönüllü kurumlardan oluşan çok çeşitli kesimlere fon yardımı 
yapmaktayız. Galler Avrupa Fonu Bürosu, bu programların 
uygulanıp, fonların Avrupa Komisyonundan çekilmesinden 
sorumludur. Galler’de toplam 4 çalışma ofisimiz bulunmaktadır 
ve yaklaşık 160 personelimiz vardır. 

Structural Funds in Wales

Ewrop & Chymru: Buddsoddi yn eich Dyfodol
Europe and Wales: Investing in your future

Ewrop & Chymru: Buddsoddi yn eich Dyfodol
Europe and Wales: Investing in your future

Galler’de Yapısal Fon (Slayt 3)

3 numaralı Slaytımız ise Galler’de ki yapısal fon bölgelerini 
göstermektedir. Sarı renkteki bölgeler uyum bölgeleridir. Bu 
bölgeler Avrupa Birliğinin en az gelişmiş bölgeleridir. Bu sebeple 
bu sarı renkteki bölgeler fondan büyük bir pay almaktadılar. 
Bildiğiniz gibi Gayrısafi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) Avrupa 
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Birliğinin ortalama standardının yüzde 75’nin altında kalan 
bölgeler, Avrupa Birliği Fonlarını en yüksek oranda alma 
hakkına sahiptirler. Kırmızı çizgi ise Galler’i ikiye ayıran bir 
çizgidir. Kırmızı çizginin sol tarafı, bütün Galler coğrafyasının 
3’te 2’sini içeren Batı Galler ve Vadiler bölgesidir. Bu coğrafi 
alan ve o bölgede yaşayan insanlar, Avrupa Birliği fonlarının 
önemli bir kısmını almaktadır. Çünkü bölgenin Gayrısafi 
Yurtiçi Hasılası, Avrupa Birliği ortalamasının yüzde yetmişinin 
altındadır. Yeşil renkteki bölge ise Cardiff ve Newport şehirleri 
ile Kuzey Galler’deki koruma alanlarını içeren Doğu Galler 
bölgesidir. Bu bölge, Galler’in en zengin bölgesidir ve bölgenin 
Gayrısafi Yurtiçi Hasılası, Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 
102’sine denk gelmektedir. Bu tabloya göre bu bölge fonlardan 
daha az pay alma hakkına sahip olduğu için oraya daha az kaynak 
ayrılmaktadır.

Batı Galler’i içeren  kırmızı hattın bir bölgesinde, Bölgesel 
İşbirliği Programı uygulanmaktadır. Bu program Galler’in kalan 
kısmıyla İrlanda’nın doğusu arasında bir bağlantı kurmaktadır.   
Programın kendisi Avrupa Birliğinin Galler ile İrlanda 
arasındaki güçlü kültürel bağları kullanarak her iki ülkenin 
ekonomik ve ticari  işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan deniz sınır 
programlarından birisidir. Galler aynı zamanda kırsal programlar 
ve balıkçılık programları çerçevesinde de fonlar almaktadır ancak 
ülkeye en büyük fon kaynağı Avrupa Birliği Yapısal Fonları 
aracılığıyla yapılmaktadır.
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Structural Funds Budget

Convergence 
ESF € 833m

Comp ERDF 
€ 72m

Comp ESF 
€ 64m

Convergence 
ERDF 

€ 1,250m

Birleşik Krallıktaki Yapısal Fon Bütçesi (Slayt 4)

4 numaralı slayt’a baktığınızda, Birleşik Krallığın Avrupa 
Birliğinden toplam 10.6 Milyar Avro yapısal fon aldığını, Galler’in 
ise  aynı fondan 2.2 milyar Avro aldığını görürsünüz. Bu rakamlara 
göre, Birleşik Krallığa verilen fonun yaklaşık yüzde 20’si tüm 
ülke nüfusunun ancak yüzde 5’ini oluşturan Galler’e gelmektedir. 
Galler’e ayrılan bu 2.2 milyar Avroluk fonun büyük bir bölümü 
Batı Galler ve Vadiler bölgesine aktarılmaktadır. Galler’de iki 
tane fon organı vardır. Bunlardan birisi Avrupa Bölgesel Gelişim 
Fonudur (EDFT). Bu fon rekabeti destekleyen, yoksul kalmış 
bölgelerin (haritada mor ve bordo renkle işaretlenmiş bölgeler) 
gelişimi ve çevreye yatırımı amaçlayan bir fondur. Mavi renkli alan 
ise Avrupa Soyal Fonu içindir. Bu fon insanların iş yaşamına geri 
dönmesine, yeteneklerini geliştirmelerine yardım eder. Tabloda 
iki küçük parça daha görüyorsunuz. O parçalar ekonomik açıdan 
güçlü olan Doğu Galler’e verilen fonları göstermektedir. 
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Economic & Labour Market Analyses

The historic gap in employment rates between Wales and the UK has
narrowed since 2002 

Issues

– High rates of economic inactivity 
especially in South Wales Valleys 

– Adverse skills profile
– No strong agglomeration effects, 

particularly in West Wales and Valleys region.

Labour Market - Latest
Feb 2012 to Apr 2012

Claimant count - May 2012
Wales UK

Employment Rate 68.0 70.6
(levels) 1,331,000 29,281,000

Unemployment Rate 9.0 8.2
(levels) 132,000 2,615,000

Inactivity Rate 25.2 23.0
(levels) 477,000 9,229,000

Claimant Count Rate 5.6 4.9
(levels) 80,000 1,599,300

Slayt Analizi (Çeviri): Galler ile Birleşik Krallık arasındaki uzun yıllara 
dayalı istihdam farkı 2002 yılından itibaren kapanmıştır. 

Mevcut sorunlar: 
-  Galler’in istihdam oranı hala Birleşik Krallık genelindeki istihdam oranından 

düşüktür. 
-  Özellikle Güney Galler Vadileri bölgesinde ciddi bir ekonomik faaliyetsizlik 

görülmektedir.
- Beceri tablosunda olumsuzluklar görülmektedir. 
- Özellikle Batı Galler ve Vadiler bölgesinde nüfus yığılması görülmemektedir. 

Birleşik Krallık Ekonomi ve İş Dünyası Analizi (Slayt 5)

5 numaralı slayt ise Galler’in şu anda karşı karşıya bulunduğu 
ekonomik ve işgücü sorunlarını göstermektedir. Galler’deki 
istihdam oranı Avrupa Birliğinin ortalamasının biraz altında 
kalarak, yüzde 68 oranındadır. Bu oran, Birleşik Krallık 
ortalamasınında altındadır. Avrupa Birliğinin genelinde 
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ortalama istihdam oranının yüzde 75 rakamına yükseltilmesi 
amaçlanmaktadır. İşsizlik oranı yakın dönemde artışa geçmiştir. 
Galler’deki işsizlik oranı Birleşik Krallık genel ortalamasının biraz 
üzerindedir. Avrupa Birliğinin işsizlik oranı ortalaması ise yüzde 
10.5’tir. Bu tabloya göre bizim işssizlik oranımız AB genelinden 
daha düşüktür. Pekçok ülke gibi bizimde genç nüfusun işssizliği 
gibi bir sorunumuz var. Galler’de işssizlerin yüzde 23’ünü genç 
nüfus oluşturmaktadır. Bu oran İspanya’da yüzde 40, İrlanda ise 
yüzde 30’un üzerindedir. Bu tablo Galler gibi ülkelerin resesyon 
sebebiyle tecrübe ettiği sıkıntılarıda göstermektedir. 

Galler’in karşı karşıya bulunduğu bir diğer sorun da, hareketsizlik 
durumudur. İşsiz insanlar, iş aramamaktadırlar. Galler geleneksel 
olarak ağır sanayiye dayalı bir toplum olduğu için, mevcut tablo, 
bu geleneksel durumun yıkıma uğradığını göstermektedir. Ağır 
sanayiye bağlı olarak yaşamlarını sürdüren toplumsal kesimlerin 
bir bölümü, ağır sanayinin ortadan kalmasından sonra bir türlü 
düzelememiştir.  Cardiff ’in 30 mil kadar kuzeyinde yer alan 
ve benim ofisimin bulunduğu Merthy Tydfil isimli kasaba 
nüfusunun yüzde 30’u işe alınma ehliyeti olmadığı ya da 
çalışmasına mani olacak derecede hastalığı olduğu gerekçesiyle, 
sosyal yardım alarak geçimlerini sürdürmektedir. 

Galler’de karşılaştığımız bir diğer sorunun, nüfusunun önemli 
bir bölümünün beceri eksikliğidir. Yetişkinlerin beşte birinin 
basit okuma ve yazma konusunda sorunları vardır. Bu konuda bir 
ilerleme sağlamaya başladık. Diğer sorunlar arasında araştırma 
ve geliştirme oranının düşüklüğünü sayabiliriz. Bunun bir sebebi, 
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bizim ülkemizin görece daha çok küçük ticaret sistemine dayalı 
olması ve firmaların merkezlerinin genelde İngiltere’de kurulu 
olmasıdır. Avrupa Birliğinin hedeflerine göre yıllık Gayrisafi 
Yurtiçi Hasılanın yüzde 3’ünün Araştırma ve Geliştirme 
çalışmaları ile elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu oran bugün 
itibarı ile Birleşik Krallıkta yüzde 1 iken Galler’de daha düşüktür.

Galler’de, nüfusun bir yerde toplanmamış olması gibi bir durum da 
var. Mesela Galler’de, Avrupa’nın diğer bölgelerinde ki gibi büyük 
şehirler yoktur. Bizim en büyük şehrimiz nüfusu 350.000’nin 
altında olan Cardiff şehridir. Nüfusumuzun toplandığı yerler 
olmadığı için Büyük ticari firmaları ülkeye çekmek ve ekonomiyi 
geliştirme  konusunda sıkıntılar yaşamaktayız. 
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ERDF Convergence Priorities

Priority 6: €13m 1%

Priority 5: €159m13%

Priority 4: €230m 18%

Priority 3: €390m 31%

Priority 2: €145m 12%

Priority 1: €314m 25%
Priority 1  R&D, Innovation
and ICT

Priority 2  Enterprise and
Business Finance

Priority 3 – Transport and
Strategic Infrastructure

Priority 4 - Energy and the
Environment

Priority 5 - Building
Sustainable Communities

Priority 6 Technical
assistance

Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu Uyum Önceliği Tablosu (Slayt 6)
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6 numaralı slayt Batı Galler ve Vadiler bölgesindeki Avrupa 
Bölgesel Kalkınma Fonu programlarını ve dolayısıyla bütçenin 
Galler’de farklı faaliyetler için nasıl dağıtıldığını göstermektedir. 
Tablodan anlaşılacağı üzere, kaynağın büyük bir bölümü yol, 
toplu taşıma, ticaret sahaları, kablosuz internet ile Bilgi İletişimi 
teknolojisi ağları gibi altyapı çalışmalarına ayrılmaktadır. 
Bunlardan sonra gelen yatırım alanları ise Araştırma ve 
Geliştirme, İcat, Bilgi İletişimi teknolojisi ve yüksek öğrenim 
kurumlarının kapasitelerini geliştirerek onların ticaret ve 
araştırma alanında daha fazla çalışma yapmalarını sağlama 
faaliyetlerine aktarılmaktadır. Bunun yanısıra gözle görülür 
oranda yatırımda yenilenebilir enerji alanına yapılırken, aynı 
zamanda ticarette rekabeti arttırıcı önlemlerin alınması, yeni 
ticari girişimlerin teşvik edilmesi ve yoksul kalmış kesimlerin 
koşullarının düzeltilmesi   gibi alanlara da fonlar ayrılmıştır. 
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ESF Convergence Priorities

Priority 4:  Making the 
Connections €28m

3%

Priority 5: Technical 
assistance €5m

1%

Priority 3:  Improving skill 
levels €366m

44%

Priority 1: - Supplying 
young People w ith the 

Skills needed for 
Employment €137m

16%

Priority 2:  Increasing 
employment and tackling 
economic activity €297m

36%

Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu Uyum Önceliği Tablosu (Slayt 7)

7 numaralı slayt ise Avrupa Sosyal Fonunun dağılımını 
göstermektedir. Bu tabloda üç temel yatırım alanı olduğunu 
görmektesiniz. En temel yatırım alanı yeteneklerin 
geliştirilmesidir. Bir sonraki yatırım alanı ise istihdam ve 
insanların emek dünyasına katılımına yardım etmektir. Bunun 
yanısıra Galler’deki gençlerin ihtiyaçlarını öncelik olarak ele 
alan bir programımız vardır. Okullarımızdaki başarı oranının 
düşüklüğü sebebiyle Avrupa Komisyonu 11 yaşa kadar olan 
eğitim alanlarında yeni bir müfredat geliştirip farklı öğrenme 
imkanları geliştirmemize izin vermiştir. 
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Key Indicator Achievements

Output achievements
ERDF Programmes ESF Programmes

Actual OP Target Actual OP Target

Enterprises 
assisted 

8,340 15,900 Participants 
assisted 

321,072 294,100

Enterprises 
created 

2,450 5,604 Participants 
entering 
employment 

40,962 31,000

Jobs (gross) 
created 

11,831 38,540 Participants 
gaining 
qualifications 

92,785 89,180

Source: WEFO, 15/06/2012 n.b. figures are based on achieved data submitted by project sponsors

Avrupa Birliği Yapısal Fonu ile elde edilen temel kazanımlar (Slayt 8)

8 numaralı slayt ise Avrupa Komisyonu ile üzerinde mutabık 
kaldığımız hedefleri ve bu hedeflere varmak için Galler Ulusal 
Meclisinin yapmış olduğu ilerlemeleri içermektedir. Tablonun 
sağ tarafına baktığınız zaman hedefleri aştığımızı göreceksiniz. 
Ama bu tablo aynı zamanda iş dünyasındaki zayıflıkları ortaya 
koymaktadır. İşsiz ve yardıma ihtiyacı olan çok sayıda insan 
vardır. Bu sebeple, Avrupa Bölgesel Gelişim Fonu hedeflerini 
yakalamak güçtür. Bunun sebebi, resesyon döneminde yeni 
iş alanı yaratma imkanının olmaması, temel çabaların yeni iş 
alanı yaratmaktan ziyade,  var olan işlerin korunmasına yönelik  
olmasından kaynaklıdır. Aynı şey girişimcilik içinde geçerlidir 
çünkü bunun sağlanabilmesi için finansa ihtiyaç vardır.   
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131

Ewrop & Chymru: Buddsoddi yn eich Dyfodol
Europe and Wales: Investing in your future

Ewrop a Chymru: Buddsoddi yn eich Dyfodol
Europe and Wales: Investing in your Future

Risks to Programme delivery

• Continuing relevance of Programme strategy

• Pressures on public and private match funding 

• Euro exchange rate

• Procurement

• Non -compliance with EU regulations and audit requirements

Programların Uygulanmasındaki Riskler (Slayt 9)

9 numaralı slayt, bu programların uygulanması karşılığında, ortaya 
çıkabilecek bazı risklere işaret etmektedir. Örneğin, program 
statejisini ele alırsak, bu programların stratejisini konuştuğumuz, 
2006 yılındaki dünya ile bugünkü dünya birbirinden oldukça 
farklıdır. İşssizlik oranı ciddi bir şekilde arttığı ve ekonomik 
koşullar da çok önemli oranda değiştiği için, aradan geçen 5-6 
yıllık süre içinde, programlar konusunda Komisyon ile 2 kez 
yeniden pazarlıklara girmek zorunda kaldık. 

Avrupa Komisyonu, her alana mali destek sunmadığı için, gelişen 
ekonomik durum sebebiyle fon üzerine bir baskı oluşmuştur. 
Komisyon, bazı projelere ortak mali destek sunarken, bizde geri 
kalanlarını desteklemekteyiz. Mali kaynağın yüzde 40’ını Batı 
Galler, yüzde 50’sini ise Doğu Galler’den karşılamaktayız. Ancak 
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kamu maliyesi üzerine oluşan baskı sebebiyle, bunu yapmak 
gittikçe zorlaşmaktadır. Toplam mali kaynağımızın üçte birini 
elde ettiğimiz özel sektörden gelen para sayesinde, bazı alanlarda 
yatırım yapma imkanını garanti altına alabildik.   

Galler, Avro bölgesinde olmadığı için, kur farkını iyi idare 
etmek zorundayız. Avrupa Komisyonu bize, fonları Avro olarak 
vermektedir. Ancak biz kurumlarla anlaşmaları, kendi para 
birimimiz Sterlin üzerinden yapmaktayız. Bu sebeple, her iki para 
birimi arasındaki kur hareketi olumlu, yada olumsuz olarak bize 
yansır. Söz gelişi, yüzde bir oranında bir kur değişimi olsa, Galler 
bunun sonucu olarak bir anda 12 Milyon pound kaybeder yada 
kazanır. Bu ciddi bir kaygıdır. Maalesef,  buna dair yapacağımız 
birşey yok. Ben, Avrupa Komisyonu ile yaptığımız görüşmelerde 
bu durumun yarattığı sorunları analattığımda, bana ‘siz de 
Euro’ya katılın’ yanıtı verdiler. 

2006 yılından önce, Galler genelindeki  programımız çerçevesinde, 
3 bin kadar projeyi desteklerken, günümüzde, yaklaşık 300 
projeyi desteklemekteyiz. Bütçemiz, geçmişe göre aynı oranda 
olsa bile, desteklediğimiz projeler konusunda, artık daha stratejik 
bir yaklaşımız var. Programlarımızı uygularken, 100 kadar özel 
sektör kurumumun yanısıra, 450 kadar gönüllülük kuralına göre 
çalışan üçüncü sektör kurumundan destek alıyoruz. Bunların 
tümü üretim yöntemi ile gerçekleştirmiştir. Bütün bunların 
yarattığı bir avantaj, eğer bu kesimlerin, üretim sonrasında elde 
ettikleri kardır ve bu kar  kendilerine kalmaktadır. Özel sektörün 
yaptığı karları ise biz onlardan geri alıyoruz. Çünkü, biz onlara 
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sadece fon eksiklerini gidermek üzere destek sunuyoruz. Fon 
uyuşmazlığı ve Avrupa Birliğinin kuralları da bizim açımızdan 
birer ciddi  risk teşkil etmektedir. İspanya hükümeti, bir önceki 
dönemde kuralları yada yönetmelikleri tam olarak anlamadığı 
için, 1 milyar Euro fon kaybetmek zorunda kaldı. Biz ise bu 
kaynakları mümkün olduğu kadar, Galler’de tutmaya çalışıyoruz. 
O sebeple, yönetmelik ve kurallara uyma konusunda çok dikkatli 
olmaya çalışıyoruz. 

Avrupa Komisyonu ile ilişkilerimize dair bir kaç görüşümü 
de paylaşmak istiyorum. Avrupa Komisyonu ile iyi ve olumlu 
bir ilişkimiz var. Bunu sağlamak için, epey çaba sarfettik. Biz 
kendimizi sadece yardım alan bir ülke olarak değil, aynı zamanda 
buna karşılık olarak, bir şeyler veren bir ülke olarak görüyoruz. 
Genel anlamda, meseleleri ileri boyutlara taşımaya çalışan 
Avrupa yanlısı çalışma gruplarına, konferans ve tartışmalara 
katılmaya özen gösteriyoruz. Avrupa Birliğinin politikaları ile 
iç politikalar arasında bir uyum sağlamak oldukça önemlidir. 
Ancak bunu sağlamak zor bir iştir çünkü Avupa Komisyonu 
yapısal kaynaklar yolu ile Avrupa Birliği politikalarını uygulama 
amacındadır ancak ülkedeki siyasetçiler ise bu kaynakları kendi 
uygulamalarını hayata geçirmek için kullanmak isterler. Bu 
sebeple bizim Avrupa Birliği ile Galler politikaları arasında 
bir denge oluşturmamız, yapısal fonu Galler hükümetinin 
sorumlu olduğu alanlara yedek bir kaynak olarak görmememiz 
gerekir. Avrupa Komisyonu ile Galler arasındaki ilişkide temel 
prensip ortaklıktır. Hem Galler Ulusal Meclisi, hemde Avrupa 
Komisyonu bu konuda ısrarlıdırlar ve bu duruş programların 
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başarıyla uygulanmasını kolaylaştırmaktadır. 

Uyum sorunu bizim kaygı duyduğumuz bir durumdur. Özellikle 
benim gibi bu fonu idare eden organın başkanı bir insan için, 
kaygı vericidir. Ancak, siyasal ve resmi düzeyde bu ilişkinin 
korunması önemlidir. Bu ilişki için, oldukça emek harcadık. 
Avrupa Komisyonunu düzenli olarak ziyaret eden bakanlarımız 
vardır. Bizde aynı tür resmi ziyaretler yaparız. Bu tür çalışmaların 
gerçek anlamda bir yarar getirdiğine inanıyoruz ve sürdürüp 
dahada güçlendirmek istiyoruz. 
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Helping Business and Promoting Innovation…

GEMS (Growth in 
Environmental 

Marine Sciences)
Total Project Cost £2.5m

SEACAMS 
(Sustainable 

Expansion of the 
Applied Coastal and 

Marine Sectors) 
Total Project Cost 

£24.1m

NE Wales Strategic 
Business Parks

Total Project Cost £1m

Ticaretin Geliştirilmesi ve Yaratıcılığın Teşviki (Slayt 10) 
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Raising Skills and Training…

STRIP (Steel Training 
Research and Innovation 

Partnership) 
Total Project Cost £6.8m

Gypsy Traveller Learning and 
Achieving

Total Project Cost £4.1m

Qu:

 
Yetenek ve Mesleki Eğitimlerin Yükseltilmesi (Slayt 11)
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Supporting Transport and Regeneration…

North Wales Regeneration 
Scheme

Total Project Cost £38m

BWCABUS
Total Project 
Cost £3.5m

The Works
Total Project Cost 

£14.8m

Ulaşım ve Kentsel Dönüşümün Desteklenmesi (Slayt 12) 
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R&D and the Environment…
Deltastream

Total Project Cost £11m
Institute of Life Sciences 1 & 2

Total Project Cost £44m

Araştırma ve Geliştirme ile Çevre (Slayt 13)

Desteklediğimiz bazı projelerden bahsedip, bu projeleri kısaca 
özetleyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. 10 numaralı slayt 
desteklenen araştırma ve geliştirme projelerini göstermektedir. 
11 numaralı slayt ise yetenek geliştirme eğitimi üzerine projeleri 
üzerinedir ki bu alan bizim için oldukça önemlidir. 12 numaralı 
Slay ise toplu ulaşım dahil altyapı projelerini göstermektedir. Son 
olarak 13 numaralı slayt’ın sol tarafında Swansea Üniversitesi 
tarafından  kurulan Yaşam Bilimleri Enstitüsü (Institute of 
Life Sciences) görülmektedir ki bu proje oldukça başarılı olmuş 
ve Swansea Üniversitesine Avrupa fonlarına erişme imkanı 
sağlamıştır. Bu slayt ise Galler Birinci bakanlığının başlattığı 
yenilenebilir enerji için sualtı çarkları inşa edilmesini amaçlayan 
Delta Stream projesine aittir. Böylece sunumumun sonuna 
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gelmiş oldum. Eğer varsa sorularınız onları yanıtlamak isterim. 
Çok teşekkür ediyorum. 

Sunumu takiben Catriona Vine tarafından soru ve cevap bölümü 
açılmıştır.  

Soru: Bahsettiğiniz 2.2 Milyar Euroluk fon hangi dönemi 
içermektedir? 

Damien O’Brien: 7 yıllık bir dönemi içermektedir. Yıllık bir 
fon değildir. Genelde ilk iki yılda projeler için çok fazla para 
harcamaz, o dönemi genelde proje geliştirme, eleman alımı, 
yapım izinlerinin alınması gibi işlerle geçirirsiniz. 

Soru: Yetki devri sizin görevinizi ve Avrupa Bölgesel Kalkınma 
Fonu ile çalışmanızı hangi açılardan değiştirdi? 

Damien O’Brien: Yetki devri önceside, yine kendi programlarımız 
vardı. Ancak, o zaman bu fonlar Birleşik Krallığa verilirdi. Sonra, 
biz o fonu İngiltere ve Galler dahil olmak üzere, bütün bölgeler 
arasında paylaşırdık. Biz hala Birleşik Krallığın bir parçası olarak, 
hareket ediyoruz. Ancak bizim şu anda kendi programlarımız 
var. Ayrıca Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu ile karşılıklı 
programlar ve ortaklıklar geliştirip uygulamaya geçiriyoruz. Bu 
stratejinin bir parçası da Birleşik Krallık hükümeti ile çalışmaktır. 
Burada önemli olan konu şudur: Yetki devri ile birlikte Avrupa 
Birliği fonlarını alma konusunda daha başarılı olduk. Bu sebeple 
Galler Ulusal Meclisine daha fazla yetki verilmesi hedefini 
desteklemeye devam ediyoruz. 
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Structural Funds in Wales

Ewrop & Chymru: Buddsoddi yn eich Dyfodol
Europe and Wales: Investing in your future

Ewrop & Chymru: Buddsoddi yn eich Dyfodol
Europe and Wales: Investing in your future

Galler’de Yapısal Fona dair harita (Slayt 14)

14 numaralı slayt yetki devrinden önce farklı bir görüntüdeydi. 
O zaman ülkemiz şimdiki Batı ve Doğu Galler yerine Kuzey 
ve Güney Galler olarak adlandırılıyordu. Galler hükümeti bu 
konuyu yeniden pazarlık konusu etmiş ve ülkenin bugünkü 
şekilde bölgelere ayrılmasının daha mantıklı olduğunu ifade 
etmiştir. Eğer ülke eskiden olduğu gibi Kuzey ve Güney Galler 
olarak adlandırılmış olsaydı, biz hiçbir zaman Avrupa Birliğinin 
verdiği fonları en yüksek oran derecesinde alamazdık. Çünkü 
Cardiff bölgesi ile Güney’in Gayrisafi Yurtiçi Hasılası, Liverpool 
yakınlarındaki bölgeler üzerinden de Kuzeyin Gayrisafi Yurtiçi 
Hasılasını arttırmış olacaktı. Yetki devri ile birlikte mali 
kaynakların Galler’de kullanımı ve dağılımı üzerine daha fazla 
yetkimiz olmuştur. 
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Soru: Güney ile Kuzey olarak ayırma sistemine neden daha önce 
son verilmedi? Böylesi daha kolay olmaz mıydı? 

Damien O’Brien: Bu bölgeler, 2 numaralı İstatistiki Bölge 
Birimleri Sınıflandırmasının (Nomenclature of Units for 
Territorial Statistic – NUTS2) parçasıdır. Sınıflandırma, 
Avrupa Birliği düzeyinde üye ülkenin önerileri çerçevesinde 
belirlenmektedir. Galler, sınırlarını ve bölgesel tanımlamalarını 
yeniden belirlemek istediğinde, bunun için öncelikle Avrupa 
Birliğini, sonrada Avrupa Komisyonunu ikna etmek zorundaydı. 
Galler’de pek çok insan, ülkenin Kuzeyi ile Güneyi’nin kültürel 
açıdan birbirinden farklı olduğundan bahseder. Bu arada Doğu 
Galler’in İngiltere’ye daha yakın olduğu, Batı Galler’in ise 
Gallerce ve toplumsal yaşam açısından daha fazla Galler kültürel 
kimliğine sahip olduğu öne sürülmekteydi. Yapılan pazarlıklar 
sonrasında, Avrupa Komisyonu ve Birleşik Krallık hükümetleri 
haritada değişiklik yapılmasına rıza gösterdiler. Yetki devri ile 
birlikte bu yeni bölgesel düzenleme kullanılmaya başlanmıştır. 
2000 yılından buyana yeni bir haritamız olmuştur. 

Avrupa Komisyonu bu durumu yakından takip etmektedir. 
Yeni bir harita ortaya çıkarıp daha avantajlı konuma geçmek 
o kadarda kolay değildir. Bu mali açıdan iyi olsada Batı Galler 
ve Vadiler bölgesinde Gayrisafi Yurtiçi Hasılayı arttırmak o 
kadarda kolay değildir çünkü Güney Batı Vadiler bölgesinden 
çok sayıda insan çalışmak için Cardiff, Newport ve Kuzeydoğu 
Galler’in kentsel kesimlerine giderler. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 
ise sizin yaşadığınız yer değil çalıştığınız yer dikkate alınarak 
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hesaplanmaktadır. Diyelim ki Cardiff ’te yaşayan insanlar başka 
bir yerde çalışıyorlarsa bu durumda Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 
Cardiff ’in hanesine yazılmaz. Örneğin bizim Birinci Bakanımız 
Bridgend bölgesinde yaşar ancak çalışma ofisi Cardiff ’te ki Galler 
Ulusal Meclis  olduğu için Gayrisafi Yurtiçi Hasıla anlamında 
Cardiff ’e dahil sayılır. Bunun yanınısa demogratik faktörlerde 
rol oynamaktadır. Batı Galler ve Vadiler bölgesinde nufüs daha 
yaşlıdır ve bölgede 150.000 nüfusuna sahip Swansea dışında 
neredeyse büyük şehir yok gibidir. 

Soru: 14 numaralı Slayt’ta yer alan haritadaki yeşil bölgeler 
kentsel alan, sarı bölgeler ise kırsal alanlara mı işaret eder? 

Damien O’Brien: Evet. Ancak , Galler’in yoksul kalmış 
kesimlerine daha fazla yetki verilmesine dair bir tartışma da, 
devam etmektedir. Ancak bu bölgeler ister bu sistemde, ister 
farklı bir sistemde, Avrupa Komisyonunun kriterlerinin altında 
kalacak oranda küçük olacakları için her zaman için dezavantajlı 
konumda kalacaklardır. 

Soru: Peki sizce bunun çözümü nedir? 

Damien O’Brien: Bana göre Galler hükümetinin bu bölgelere 
daha fazla mali kaynak ayırması gerekir. 

Soru: Dün akşam biyografinizi okurken ilgimi çeken bir şey 
oldu. İrlanda’da doğup büyüdüğünüz yazıyordu. 

Damien O’Brien: O zor dönemlerde Belfast’ta doğup büyüdüm. 
İrlanda’nın o zamandan bu yana elde ettiği ilerleme ve insanların, 
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bugün çok tartışmalı olan bazı konuları, bu kadar açık şekilde 
konuşmaları benim için sevindirici, genelde de oldukça cesaret 
verici bir durum. 

Catriona Vine: Verdiğiniz bilgiler ve çok sayıda önemli konuyu 
içeren sunumunuz için size çok teşekkür ediyoruz. 
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Galler Hükümeti Evsahipliğinde Verilen Akşam Yemeği 

Yer: Post House, Galler Ulusal Tarih Müzesi, St Fagans Bölgesi, 
Cardiff, Galler 

Post House’ta düzenlenen akşam yemeğine Galler Hükümeti 
evsahipliği yapmıştır. 

Katılımcılar: 

Gary Davies: Galler Hükümeti Dış ve Avrupa İlişkileri Bölümü 
Direktörü

Caroline Turner: Galler Hükümeti Gallerce Birimi Başkan 
Yardımcısı

Ifona Deeley: Galler Hükümeti Uluslararası İlişkiler Birimi 
Başkanı

Nick Capaldi: Galler Sanat Konseyi 
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Galler Hükümeti temsilcileri, DPI çalışanları ve Karşılaştırmalı 
Çalışma Gezisi katılımcıları Galler Hükümeti evsahipliğinde 

verilen akşam yemeği sırasında
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St Fagans Müzesi Özel Gezisi

23 Haziran 2012, Cumartesi 

Galler Yaşamı Müzesi olarak bilinen St Fagans Müzesini ziyaret 
için katılımcalara özel bir gezi düzenlenmiştir. 

St Fagans, Avrupa’nın en önde gelen açık hava müzelerinden 
biri ve Galler’deki en ilgi çekici tarihsel miras alanıdır. Müze, 16. 
Yüzyıla ait bir yapı olan ve Plymouth Kontu tarafından, Galler 
halkına bağışlanan St Fagans Kalesi topraklarında yer almaktadır. 

Katılımcılar, bu özel gezi çerçevesinde St Fagans Ulusal Tarih 
Müzesini gezmişlerdir. Gezi boyunca kendilerine geleneksel 
Galler yaşamı hakkında bilgiler verilmiştir. 

Müze, St Fagans Kalesinin bulunduğu alandaki faaliyetlerden 
sorumlu Matthew Davies’in eşliğinde gezilmiştir. Alanda ziyaret 
edilen yerler aşağıdaki resimlerde görülmektedir: 

St Fagans Kalesi
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Katılımcılar Pen – Rhiw isimli küçük kiliseyi ziyaret ederken

Katılımcıların ziyaret ettiği ilk yer Pen – Rhiw isimli küçük kilise olmuştur. Bu 
kilise, 1977 yılında Üniterci kesimlere tahsis edilmiştir. Kilise eski dönemde inşa 
edilen muarız tarzda kiliselere örnektir. 

Katılımcılar Abernodwydd Çiftlikevi Önünde

Katılımcıların ziyaret ettiği ikinci yapı ise Abernodwydd isimli çiftlikevidir.  1678 
yılında inşa edilen ev, 1955 yılında restore edilmiş, yıkılmış alanları, yeniden inşa 
edilmiştir. Bu yapı, Galler’in orta kesimlerinde karşılaşılan, ahşap çatkılı yapıların 
tipik bir örneğidir.
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Katılımcılar Llandelir Tal-y-bont kilisesinin önünde

Katılımcılar Llandelir Tal-y-bont kilisesini incelerken

Katılımcıların ziyaret ettiği üçüncü mekan, yeniden restore edilen Llandelir Tal-y-
bont isimli kilisedir. Kilisenin, yaklaşık 13. Yüzyıl dönemlerinde, daha önce Keltik 
Kilisesi’nin yer aldığı bir alana inşa edildiği düşünülmektedir. Kilise zamanla 
mekan olarak genişlemiştir. 
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Gwalia Dükkanları 

Katılımcıların ziyaret ettiği dördüncü yapı, 1880 yılında inşa edilen, ancak geniş 
ölçüde yıprandığı için, 1991 yılında restore edilen Gwalia Dükkanları olmuştur. 
Gwalia dükkanlarında zamanında fırın, hırdavatçı, manav, erkek terzisi, eczane 
ve hayvan yemi satan dükkanlar vardı. Tavanarası odalarda kalan dükkan 
çalışanları, 1916’da haftada 40 İngiliz kuruşu kira öderlerdi. 

The Cockpit
Katılımcıların ziyaret ettiği beşinci eser, 17. yüzyılda yapılan ve 1970 yılında 
restore edilen Cockpit isimli binadır. Burası horoz dövüşleri mekanıydı. Horoz 
dövüşleri, yasaklanana kadar yüzyıllar boyunca Galler’in her yanında bütün 
kesimlerin büyük bir ilgiyle izlediği bir etkinlik olmuştur. Horozlar iyi dövüşüp 
şampiyon olsunlar diye sıkı bir eğitim ve diyetten geçirilirlerdi. Bu mekan bu 
döğüşler için kullanılmıştır. 
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Galler Milenyum Stadı Özel Gezisi

23 Haziran 2012, Cumartesi 

Galler Milenyum Stadı 1999 yılında açılmıştır ve Galler’in en 
ilgi çeken yerlerinden biridir. Yılda, yaklaşık 1.3 milyon kişinin 
ziyaret ettiği Stad, çok çeşitli amaçlar için kullanılmakta, farklı 
etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Milenyum Stadına, UEFA 
tarafından 5 yıldızlı mekan statüsü verilmiştir. Stadta, 1999 yılı 
Rugby Dünya Kupası Final maçı dahil olmak üzere, 2 tane Rugby 
Dünya Kupası düzenlenmiş, İngiltere Federasyon Kupasının 6 
Finali de burada oynanmıştır. 

Galler Milenyum Stadyumu, Cardiff
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Katılımcılar Galler Milenyum Stadyumu Basın Konferansı odasında

Katılımcılar ayrıca Galler kalesinde düzenlenen ve Gallerce diline dair bir kültür 
festivali olan ‘Tafwyl’ festivalini ziyaret etmişlerdir. 

Cardiff Kalesi, uluslararası tarihi önemi olan bir kültürel çekim alanıdır. 2000 
yıllık tarihi boyunca kale, Romalılar tarafından Garnizon, Normanların güçlü bir 
savunma kalesi, Viktorya zamanında ise Gotik masal fantazilerinin bir mekanı 
olarak kullanılmıştır. 

Kale, 1947 yılında etrafındaki park alanlarıyla birlikte, Galler halkına hediye 
edilmiştir. Resmi devir teslim töreninde kalenin anahtarı dönemin Cardiff 
Belediye Başkanına verilmiştir ve bu sembolik hareket kalenin artık Galler halkına 
ait olduğunu simgelemiştir. 

Cardiff Kalesi
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KAPANIŞ

Grupiçi Değerlendirme Toplantısı ve Akşam Yemeği 

St David’s Hotel, Cardiff Bay

23 Haziran 2012, Cumartesi 

Katılımcılar, St David’s Hotel’de düzenlenen değerlendirme 
toplantısına iştirak emişlerdir. DPI tarafından Cardiff 
Körfezindeki St David’s Hotel’in Dylan Suitinde düzenlenen 
akşam yemeği sırasında, katılımcılar tarafından gezinin genel bir 
değerlendirmesi yapılmıştır. 

Katılımcılar St David’s Hotel ’de

DPI Direktörü Kerim Yıldız, geziye katıldıkları için bütün 
heyet üyelerine teşekkür ederek mevcut Karşılaştırmalı Çalışma 
gezisinin sona erdiğini ifade etmiştir. 
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151

Ek 

Galler’de Dil, Kimlik ve Kültürel Haklar ile Yetki Devri

20-24 Haziran 2012 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen 
Karşılaştırmalı Çalışma Gezisi Katılımcıları

Katılımcılar

Türkiye’den Katılımcılar

Parlamenterler

•  Ayla Akat : Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Milletvekili

•  Nazmi Gür: Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Milletvekili

•   Nursuna Memecan: Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 
Milletvekili

•   Mehmet Tekelioğlu: Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 
Milletvekili, Avrupa

•   Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye Delegasyonu 
Başkanı

•  Abdullah Levent Tüzel: Bağımsız Milletvekili
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Gazeteci ve Yazarlar

•  Ali Bayramoğlu: Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarı ve siyasal 
yorumcu 

•  Ayhan Bilgen: İnsan Hakları ve Barış Aktivisti

•  Cengiz Çandar: Yazar ve Radikal Gazetesi köşe yazarı

•  Belkıs Kılıçkaya, Gazeteci, Habertürk televizyonu 
programcısı 

•  Bejan Matur: Şair ve yazar

Akademisyenler ve Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri

•  Yılmaz Ensaroğlu: DPI Uzmanlar Konseyi Üyesi, Siyaset, 
Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Hukuk ve 
İnsan Hakları Çalışmaları Koordinatörü 

•  Mithat Sancar: DPI Uzmanlar Konseyi Üyesi, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku alanında uzman 
Öğretim Görevlisi ve Taraf Gazetesi köşe yazarı 

•  Sevtap Yokuş: DPI Uzmanlar Konseyi Üyesi, Kocaeli 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku alanında 
uzman Öğretim Görevlisi

•  Ahmet İnsel: Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi ve 
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Görevlisi, aylık birikim 
dergisi editörü ve Radikal gazetesi köşe yazarı
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Birleşik Krallık Katılımcıları: 

•  Nick Capaldi – Galler Sanat Konseyi (Arts Council for 
Wales)

•  Simon Chamberlain - Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Üst 
Düzey Araştırma Analisti (Senior Research Analyst, Foreign 
and Commonwealth Office)

•  Andrew RT Davies – Galler Muhafazakar Partisi Genel 
Başkanı (Leader of the Conservative Party in Wales) 

•  Bet Davies – Tur Yöneticisi, Galler Milenyum Merkezi (Tour 
Manager, Wales Millennium Centre) 

•  Gary Davies - Galler Hükümeti Dış ve Avrupa İlişkileri 
Bölümü Direktörü (Director External and European Affairs) 

•  Matthew Davies – St Fagan Temsilcisi (St Fagans’ 
Representative)

•  Ifona Deeley - Galler Hükümeti Uluslararası İlişkiler Birimi 
Başkanı (International Relations Officer, Welsh Government) 

•  Andrew Felton – Galler Hükümeti Anayasal İşler ve 
Hükümetlerarası İlişkiler Bölümü (Constitutional Affairs and 
Inter-government Relations) 
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•  Dr. Lola Frost – Sanatçı (Artist)

•  Dr. Mervyn Frost – Londra King’s College Savaş Çalışmaları 
Bölümü Başkanı (Head of the War Studies department, King’s 
College London) 

•  Edwina Hart AM – Galler Hükümeti Ticaret, Girişim, 
Teknoloji ve Bilim Bakanı (Minister for Business, Enterprise, 
Technology and Science, Welsh Governement) 

•  Theodore Huckle QC – Galler Genel Hukuki Danışmanı 
(Counsel General, Wales) 

•  Jonathan Ireland – Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı 
Yöneticisi (Executive, Foreign and Commonwealth Office) 

•  Bethan Jenkins - Plaid Cymru Partisi Milletvekili (Plaid 
Cymru Assembly Member)

•  Huw Onllwyn Jones – Gallerce Birimi Başkanı (Head of the 
Welsh Language Unit) 

•  Damien O’Brian - Chief Executive Business Enterprise, 
Technology and Science Department, Welsh Government 

•  Sir Kieran Prendergast, Britanyalı eski Diplomat (Former 
British Diplomat) 
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•  David Reed – Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs-
Türkiye Masası Başkanı (Head of the Cyprus-Greece-Turkey 
team, Foreign and Commonwealth Office) 

•  David Richards – Galler Hükümeti Daimi Dairesi Başkanı 
(Director, Permanent Secretary’s Office, Welsh Government) 

•  Sandra Stephenson – Galler Hükümeti Uluslararası İlişkiler 
Birimi (International Relations Officer, Welsh Government) 

•  Ned Thomas – Yazar ve Galler’de kurulu Medya, Diller 
ve Kültür için Mercator Enstitüsü kurucusu ( Author and 
Founder, Mercator Institute for Media, Language and Culture, 
Wales) 

•  Caroline Turner – Gallerce Birimi Başkan Yardımcısı 
(Deputy Head, Welsh Language Unit) 

•  Kirsty Williams – Galler Liberal Demokrat Parti Genel 
Başkanı (Leader of the Liberal Democrat Party in Wales) 
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DPI Yönetim Kurulu

Kerim Yıldız
(Direktör)

Uluslararası insan hakları hukuku ve azınlık hakları alanında uzmandır. 
Uluslararası insan hakları mekanizmaları ve uluslararası insancıl hukuk 
üzerine çok sayıda yazılı yapıtı mevcuttur. Çalışmaları sebebiyle bir dizi 
ödüle layık görülen Yıldız, 1996 yılında İnsan Hakları İçin Avukatlar 
Komitesi tarafından  insan hakları ve hukukun üstünlüğünü koruma 
alanında yaptığı çalışmalar sebebiyle verilen ödülün yanısıra, 2005 
yılında Sigrid Rausing Vakfı tarafından Yerli toplumlar ve Azınlık 
Hakları alanında yaptığı çalışmalar için ödüllendirilmiş, 2011 yılında 
da Gruber Adalet ödülüne layık görülmüştür.

Nick Stewart QC
(Yönetim Kurulu Başkanı)

Avukat ve Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi (Chancery and 
Queen’s Bench Birimi) İkinci Hakimidir. Geçmişte  İngiltere ve 
Galler Barosu İnsan Hakları Komitesi Başkanlığı (Bar Human 
Rihts Committee of England and Wales) ve Uluslararası Avukatlar 
Birliği (Union Internationale des Avocats) başkanlığı görevlerinde 
bulunmuştur.

Prof. Penny Green
Genel Sekreter

İngilterede kurulu King's College isimli üniversitenin Hukuk 
Fakültesinin Araştırma ve Doktora Programlarının Başkanlığını 
yapmaktadır. Aynı zamanda King’s College öncülüğünde Harward 
Humanitarian Initiative ve the University of Hull ile ortaklaşa kurulan 
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Uluslararası Devlet Suçları İnisiyatifininde (ISCI) Başkanlığını 
yürütmektedir.

Priscilla Hayner

Geçiş Dönemi Adaleti için Uluslararası Merkez (International 
Center for Transnational Justice) isimli kurumun kurucularından 
olan Priscilla Hayner, Hakikat Komisyonları, Geçiş  Dönemi Adaleti 
İnsiyatifleri ve  Mekanizmaları konusunda dünyanın önde  gelen 
uzman ve yazarlarından biridir. Ford Vakfı, BM İnsan Hakları Yüksek 
Komiserliği ve daha pek çok kuruluşa danışmanlık yapmaktadır.

Arild Humlen

Avukat ve aynı zamanda Norveç Barosu Hukuk Komitesi direktörüdür. 
Uluslararası medeni hukuk ve insan hakları gibi yargı alanları üzerine 
çok sayıda yazısı yayınlanmıştır. Norveç’te ki bir dizi üniveritenin 
hukuk fakültelerinde dersler vermiştir. Oslo Barosunun Sığınma ve 
Göçmenlik Hukuku Dava Çalışma Grubu Başkanı olarak yaptığı 
çalışmalardan dolayı Oslo Barosu Onur Ödülüne layık görülmüştür.

Jacki Muirhead

Cleveland Hukuk Firmasının İş Direktörüdür. Daha önce Counsel’s 
Chambers Limited isimli avukatlık odasında şef katip ve Avukatlar 
Fakültesinde (Faculty of Advocates) Pazarlama Müdürü olarak 
çalışmıştır. Geçmişte Batı Galler Barosunda da çalışmıştır.

Prof. David Petrasek

Geçmişte Uluslararası Af Örgütü Eski Genel Sekreterine 
başdanışmanlık yapan Prof. David Petrasek, Kanada’da kurulu bulunan 
Ottowa Üniversitesi'nde Uluslararası Siyasal İlişkiler alanında Profesör 
olarak görev yapmaktadır. Uzun yıllar boyunca İnsan Hakları, İnsani 
Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü konularında çalışmalar yürüten 
Prof. Petrasek aynı zamanda bu çalışma alanları üzerine önde gelen bir 
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uzman ve yazardır. 1990-96 yılları arasında Uluslararası Af Örgütü, 
1997-98 yılları arasında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek 
Komiserliği, 1998-2002 yılları arasında İnsan Hakları Politikası 
üzerine Uluslararası Konsey ve 2003-2007 yılları arasında da İnsani 
Diyalog Merkezinde Politika Bölümü direktörü olarak çalışmıştır.

Antonia Potter Prentice

İnsani durum, kalkınma, barış yapma ve barış inşaası gibi konular 
uzmanlık alanlarıdır. Kadın, barış ve güvenlik konularının yanısıra 
stratejik konularda başta Centre for Humanitarian Dialogue (İnsani 
Diyakog için Merkez), Avrupa Barışın İnşaası İrtibat Bürosu 
(European Peacebuilding Liaison Office), Kadın Barışyapıcılar 
Küresel Ağı (Global Network of Women Peacemakers), MediatEUr 
ve Uluslararası Federasyon (Terre des Hommes) gibi kurumlara 
konsültasyon hizmeti vermektedir.
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DPI Uzmanlar Konseyi Üyeleri

Prof. Christine Bell

Temel uzmanlık alanları Geçiş Dönemi Adaleti, Barış Müzakereleri, 
Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları olan Kuzey İrlanda’lı hukuk 
uzmanı Prof. Bell, aynı zamanda bu konularda diplomat, arabulucu ve 
hukukçulara eğitim vermektedir.

Cengiz Çandar

Kıdemli bir gazeteci ve köşe yazarı olan Çandar özellikle Kürt Sorunu 
üzerinde uzmanlaşmıştır. Bir dönem savaş muhabirliğide yapmış olan 
Çandar, Türkiye eski Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’a özel 
danışmanlık da yapmıştır.

Yilmaz Ensaroğlu

Halen Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)’da, 
Hukuk ve İnsan Hakları Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. İnsan 
Hakları Ortak Platformunun Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanısıra, 
İnsan Hakları Gündemi Derneği ve İnsan Hakları Araştırmaları 
Derneğinin üyesidir. İnsan Hakları İçin Diyalog Dergisininde Genel 
Yayın Yönetmenliğini yapmaktadır.
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Prof. Mervyn Frost

Halen Londra’da kurulu bulunan King College’in Savaş Çalışmaları 
bölümünün başkanlığını yapmaktadır. Evvelce Durban’da kurulu 
bulunan Natal Üniversitesinin Siyaset Bölümünün başkanlığını 
yapmıştır. Geçmişte Güney Afrika Siyaset Çalışmaları Enstitüsü 
Balkanlığı görevinde  bulunan Profesör Frost, İnsan Haklarıve 
Uluslararası İlişkiler, İnsani Müdahale, Dünya Siyasetinde Adalet, 
Küresel Yönetimin Demokratikleştirilmesi, Yeni Savaşlar Döneminde 
Adil Savaş Geleneği ve Küreselleşen Dünyada Etik gibi konularda 
uzman bir isimdir.

Dr. Edel Hughes

East London Üniversitesi`nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve İnsancıl Hukuk alanında 
uzman olmakla birlikte özellikle İrlanda'da kişisel özgürlükler, Terörle 
Mücadele Kanunu/Olağanüstü Hal Kanunu, Uluslararası Ceza 
Hukuku ve Türkiye'de İnsan Hakları ve Türkiyenin Avrupa Birliği'ne 
giriş süreci konularıyla ilgilenmektedir. Uluslararası Af Örgütünde 
araştırmacı olarak çalışmış ve Değişim için İnsan Hakları' nın 
kurucuları arasında yer almıştır.

Dr Salomón Lerner Febres

Peru Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu eski başkanıdır. Peru Katolik 
Üniversitesi (Pontifical Catholic University of Perù) Demokrasi ve 
İnsan Makları Merkezi Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
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Martin Griffiths

Birleşmiş Milletler eski genel Sekreteri Kofi Annan’a Suriye 
konusunda baş danışmanlık yapan Martin Griffiths, İnsani Diyalog 
Merkezi (Centre for Humanitarian Dialogue) isimli kurumun kurucu 
başkanıdır. İngilterenin diplomasi servisine verdiği hizmetlerin 
yanısıra sivil toplum kuruluşlarında faaliyet yürütmüştür. Bir dönem 
Action Aid isimli sivil toplum kuruluşunun başkanlığınıda yapmıştır. 
Birleşmiş Milletlerin Cenevre Ofisinde İnsani Faaliyetler Bölümünde 
yönetici, Yine BM’nin New York ofisinde Acil Yardım Koordinatörü 
yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Bu görevlerinin yanısıra 
BM için Büyük Göller (Great Lakes) bölgesinde İnsani Yardım 
Koordinatörü, Balkanlarda BM Bölgesel Koordinatörü ve BM Genel 
Sekreteri Asistanlığı görevlerinde de bulunmuştur.

Prof. Ram Manikkalingam

Amsterdam Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde misafir Profesör 
statüsünde görev yapmaktadır. Sri Lanka devlet başkanına barış süreci 
için en üst düzey danışmanlık yapmıştır. Uzmanlık alanları arasında 
Çatışma, Çok kültürlülük, Demokrasi gibi konular bulunan Prof. 
Ram Manikkalingam, Laksham Kadirgamar Stratejik Çalışmalar ve 
Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün kurucu üyesi ve yönetim kurulu 
üyesidir.

Bejan Matur

Türkiye’nin önde gelen şair ve yazarlarından biridir.2012 yılının başına 
kadar Zaman gazetesinde yazdığı düzenli köşe yazılarında Kürt siyaseti, 
Ermeni sorunu, gündelik siyaset, azınlık sorunları, cezaevi yazıları ve 
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kadın sorunu gibi konuları işlemiştir. Yapıtları 17 değişik dile çevrilen 
Matur çok sayıda edebiyat ödülü sahibidir. Diyarbakır Kültür ve Sanat 
Vakfı Kurucu Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Jonathan Powell

Britanyalı eski bir diplomat olan Jonathan Powell, Birleşik Krallık 
Eski Başbakanı Tony Blair döneminde 1997- 2007 yılları arasında 
Başbakanlık Personel Daire Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 
1998 yılında imzalanan Hayırlı Cuma anlaşmasına kadar süren barış 
görüşmelerinde Birleşik Krallık adına başmüzakereci olarak görev 
almıştır. Halihazırda Birleşik Krallıkta kurulu bulunan Inter Mediate 
isimli, devletten bağımsız arabulucuk kurumunun İcra Kurulu 
Başkanlığını yapmaktadır.

Sir Kieran Prendergast

İngiltere Dışişleri Bakanlığı bünyesinde aralarında Kıbrıs, Türkiye, 
İsrail, Hollanda, Kenya gibi ülkeler ve ABD’nin New York şehrinin 
olduğu alanlarda diplomat olarak çalışmıştır. İngiltere’nin Dışişleri ve 
Milletler Topluluğu Bürosuna (Foreign and  Commonwealth Office) 
başkanlık etmiş, Güney Afrikadaki Apartheid rejimi ve Namibya 
konuları ile ilgilenmiştir. BM Genel Sekreterliği altında kurulu 
bulunan Siyasi İşler Bölümüne Barış ve Güvenlik konularında siyasi 
danışmanlık yapmıştır. BM Genel Sekreterinin Barış ve Güvenlik  
konulu Yönetim Kurulu toplantılarının düzenleyiciliğini yapmış, 
Afganistan, Burundi, Kıbrıs, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Doğu 
Timor gibi bölgelerdeki barış çalışmalarına dahil olmuştur.
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Rajesh Rai

1993 yılında İngiltere ve Galler Barosuna kaydolmuştur. İnsan 
hakları Hukuku, Göçmenlik ve Sığınma hakkı hukuku ile kamu 
hukuku temel uzmanlık alanlarıdır. Çevre ve çeşitli insani sorunlar 
üzerine hem Birleşik Krallık hemde dünyanın pekçok yerinde Sivil 
toplum kuruluşları ve şirketlerle yaptığı çalışmalar aracılığıyla önemli 
tecrübeler kazanmıştır. HIC isimli Kamerun’da kurulu bulunan 
Sivil Toplum örgütü ile Uganda’da kurulu Human Energy isimli 
şirketin kurucusudur. Bir dönem The Joint Council for the Welfare 
of Immigrants – JCWI – (Göçmenlerin Refahı için Ortak Konsey) 
isimli kurumun direktörlüğünü yapmıştır. Başta İngiltere ve Galler 
Barosu İnsan Hakları Komisyonu adına olmak üzere uluslararası 
alanda özellikle Avrupa, Asya, Afrika, ABD ve Hindistan’da çok çeşitli 
hukuki konular üzerine seminer ve dersler vermiştir.

Prof. Naomi Roht-Arriaza

Amerika Birleşik Devletlerinde kurulu bulunan Berkeley 
Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaktadır. Geçiş Dönemi 
Adaleti, İnsan Hakları İhlalleri, Uluslararası Ceza Hukuku ve Küresel 
Çevre Sorunları gibi konular uzmanlık alanına girmektedir.

Prof. Dr. Mithat Sancar

Ankara Üniversitesi’nde Hukuk Profesörü olarak görev yapan Prof. 
Sancar’ın temel uzmanlık alanları arasında Anayasal Vatandaşlık ve 
Geçiş Dönemi Adaleti yer almaktadır. Uzmanlık alanlarında çok 
sayıda yazılı eseri bulunan Prof. Sancar ayrıca günlük yayınlanan Taraf 
gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.
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Prof. Dr. Sevtap Yokuş

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisidir. Anayasa 
hukuku ve insan hakları hukuk alanında uzmandır. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesine dava taşıma konusunda pratik tecrübe sahibidir. 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi konulu bir dizi eseri vardır.
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