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BİRİNCİ BÖLÜM:
TANIŞMA VE ZİYARET PROGRAMI GÜNDEMİNİN ORTAKLAŞA
DEĞERLENDİRİLMESİ
Yer
: The Westbury Otel, Dublin, İrlanda Cumhuriyeti
Tarih : 19 Nisan 2015, Pazar

DPI Programlar Bölümü Sorumlusu Eleanor Johnson katılımcılarla birlikte
ziyaret programını değerlendirirken
Eleanor Johnson: İyi akşamlar. Hepinize Demokratik Gelişim Enstitüsü
(DPI) adına İrlanda’ya hoş geldiniz demek istiyorum. Bu akşam
Türkiye’nin İrlanda Büyükelçisi sizler onuruna Killiney bölgesindeki
resmi ikametgahında bir akşam yemeği verecek. O sebeple bu tanışma ve
ziyaret programını değerlendireceğimiz bölümün çok uzun sürmeyeceğini
ifade etmek isterim. Öncelikle acil bir işi sebebiyle bu akşam aramızda
bulunamayan Direktörümüz Kerim Yıldız’ın özürlerini iletmek
istiyorum. Kendisi bu akşam geç saatlerde ya da yarın sabah bizlerle
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birlikte olacak. DPI Uzmanlar Kurulu Üyesi Sayın Ali Bayramoğlu’nu
yeniden burada aramızda görmekten dolayı mutluluğumu ifade etmek
istiyorum. Aramızda çok sayıda yeni yüzü görmek de bizim için ayrı bir
mutluluk sebebi.
İzin verirseniz sizlerle birlikte karşılaştırmalı çalışma ziyaretimiz
için hazırladığımız programı ve gündemi tartışalım isterim. Size verilen
dosyada Hayırlı Cuma Anlaşması, Sunningdale Anlaşması ve St. Andrews
Anlaşaması’nın özetlerini bulacaksınız. Bu belgeleri ziyaretimiz sırasında
sürekli olarak yanınızda bulundurmak faydalı olabilir. Bunun yanı sıra
İrlanda’da yaşanan çatışma sürecine dair bir arka plan bilgi notunu da size
verilen dosyadaki evraklar arasında bulacaksınız.
Pek çoğunuzun DPI hakkında bilgi sahibi olduğunuzu bilsem de
yine de aramıza katılan yeni simaları dikkate alarak kısaca DPI hakkında
özet bir bilgi sunmak istiyorum. DPI 2010 yılında aralarında Türkiye,
Peru, Güney Afrika ve İrlanda gibi ülkelerin olduğu pek çok ülkeden
çatışma çözümü uzmanının bir araya gelmesiyle oluşmuş bir kuruluştur.
Kurulduğumuz tarihten bu yana çatışma çözümü üzerine bir dizi program
üzerine yoğunlaştık. Bu programlardan bir tanesi de Türkiye programıdır
ve şu anda katılım sağladığınız ziyaret de bu program çerçevesinde
gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra Suriye, Afganistan gibi ülkeler
üzerine programlarımız bulunmakta, Kolombiya, Bask Ülkesi ve diğer
bölgelere ilişkin de bazı çalışmalar yapmaktayız.
DPI’nın temel hedefi çatışma çözümüne ilişkin olarak diyalog
zeminini geliştirmektir. Bu amacımızı gerçekleştirmek için buna benzer
çalışma ziyaretleri gerçekleştirmenin yanı sıra Türkiye’de çok sayıda
yuvarlak masa toplantısı düzenlemekteyiz. Geçen yıl aranızdan bazı
isimlerin de katıldığı çok daha geniş bir çalışma ziyareti gerçekleştirdik.
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DPI bünyesinde ayrıca bir araştırma birimimiz var.
Hazırladığımız araştırma çalışmalarına websitemiz üzerinden
ulaşabilirsiniz. Bütün araştırmalarımız İngilizce’dir. Bunların önemli
bir bölümünü Türkçe, bir kısmını da Kürtçe’ye çevirdik. Yuvarlak masa
toplantılarımızı mümkün olduğu kadar Türkiye’nin farklı şehirlerinde
düzenlemeye çalışıyoruz. Çok yakın bir dönemde İstanbul, Urfa, Van,
Mardin gibi şehirlerde çeşitli konularda yuvarlak masa toplantıları
düzenledik. Bu tür yuvarlak masa toplantılarını yakın dönemde
Türkiye’nin daha farklı yerlerinde de düzenlemek istiyoruz. Yuvarlak
masa toplantılarımızda işlediğimiz konular arasında çatışmanın
çözümünde medyanın, kadınların ve sivil toplumun çatışma çözümünde
nasıl bir rol oynadığı ya da oynayabileceği gibi konuları sayabiliriz.
DPI tarafından gerçekleştirilen karşılaştırmalı çalışma ziyaretleriyle bir
dizi ülke ziyaret edilmiş, çatışma sonrası dönemde bu ülkelerin nasıl
bir süreçten geçtikleri gözlemlenerek o ülkelerde yaşanan tecrübelerden
çeşitli dersler çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu tür ziyaretlerimize genelde o
ülkenin hükümeti ev sahipliği yapmaktadır. Örneğin Güney Afrika’ya
gerçekleştirdiğimiz ziyarette demokratik geçiş süreci, Almanya’ya
yaptığımız ziyarette idarede yaşanan sorunlar ve anayasal konular, Galler
ve İskoçya’ya yaptığımız gezilerde ise dil, yetki devri ve eğitim gibi konulara
eğildik. İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda’ya da birden fazla çalışma
ziyareti gerçekleştirdik ve bu ziyaretler çok faydalı bulundu. Önümüzde
Filipinler’e gerçekleştirilecek olan bir karşılaştırmalı çalışma ziyaretimiz
var. Ayrıca önümüzdeki aylarda Türkiye’de geçiş dönem adaleti, sivil
toplumun rolü, geçmişle yüzleşme ve barış sürecinin koreografisi gibi
konuların yanı sıra diğer konular üzerine bir dizi yuvarlak masa toplantısı
düzenleyeceğiz.
Bu gezi sırasında size ben ve hepinizin yakından tanıdığı sevgili
Esra Elmas eşlik edecek. Sayın Kerim Yıldız ise daha önce de ifade ettiğim
9
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üzere bize daha sonra katılacak. DPI tarafından yürütülen çalışmalara
ilişkin herhangi bir sorunuz olursa seve seve yanıtlamaya hazırız.
İzin verirseniz programa dönelim. Ziyaretimizin dolu dolu
bir programı var ve barış süreci ile ilişkili çok sayıda aktörle bir araya
geleceğiz. Görüşeceğimiz insanların bir bölümü İrlanda’da yaşamadığı
için onları görmek genelde çok kolay olmaz ancak bu ziyaret sırasında
onlarla görüşme imkanımız olacağını da mutlulukla ifade edebilirim.
Programımız çerçevesinde sizinle bir araya gelmesi için barış sürecinin son
derece kilit isimleriyle, örneğin İrlanda Eski Başbakanı Bertie Ahern gibi
isimlerle yuvarlak masa toplantıları ayarladık. Bu ziyaret sırasında Hayırlı
Cuma Anlaşması sürecinde çok önemli bir rol oynayan, müzakerelere
ABD Özel temsilcisi olarak katılan ve yapacağımız toplantılarda ismini
çok sıklıkla duyacağınız Senatör George Mitchell ile de bir toplantı
gerçekleştireceğiz. Görüşmelerimize yarın burada yani Dublin’den
başlayacağız. Daha sonra İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda
arasındaki sınır bölgesinde yer alan Dundalk bölgesine giderek İrlanda
Eski Dışişleri Bakanı Dermot Ahern ile görüşeceğiz. Ziyaretin son durağı
ise 2 gece konaklama yapacağımız Belfast şehri olacak. Biz sizlerin bu
çalışma ziyareti gezisinden mümkün olduğu kadar faydalanmanızı arzu
ediyoruz. O sebeple görüşmelerde konuşmacılara elinizden geldiği kadar
ve çekinmeden soru sormanızı rica ediyoruz.
Sizlere verdiğimiz dosyada önümüzdeki günlerin hareket
ve görüşme planı, toplantı gündemi ile konuşmacıların kısa birer
biyografilerini bulacaksınız. Bu akşam Türkiye’nin İrlanda Büyükelçisi
tarafından sizin onurunuza verilecek olan akşam yemeğine Birleşik
Krallık adına Türkiye’de ve İrlanda’da Büyükelçilik yapmış olan değerli
bir isim olan Sayın Sir David Reddaway’de katılacaktır. Yarın bütün gün
programımız Dublin şehir merkezindedir. Yarın sabahki ilk görüşmeyi
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Glencree Barış ve Uzlaşma Merkezi Genel Müdürü ile yapacağız ve
kendisi bize çatışmalar ve barış sürecinde sivil toplumun nasıl bir rol
oynadığına dair bir sunum yapacak. Kendisi ayrıca çatışmaya dair genel
bir bilgiler vererek daha sonra gerçekleştirilecek olan ve daha teknik
görüşmeler içerecek toplantılar öncesi toplantılara hazırlık anlamında
sizleri mümkün olduğu kadar bilgilendirmiş olacak. Kendisi olgusal
sorular sorabileceğiniz ve size kesinlikle geniş bir perspektif sunabilecek
bir isimdir.
Bu toplantı sonrası İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Ticaret
Bakanlığı’nın resmi binası olan Iveagh House’a geçerek bakanlık
bünyesinde bulunan Çatışma Çözümü Birimi yetkilileriyle bir toplantı
gerçekleştireceğiz. Daha sonra İrlanda Parlamentosu’nda özel bir gezi
gerçekleştireceğiz ve bu gezide bize İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
yetkilileri eşlik edecek. Yine İrlanda Cumhuriyeti Parlamentosu’nda
Hayırlı Cuma Anlaşması’nın uygulanmasından sorumlu olan Meclis
Karma Komisyonu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştireceğiz. Aynı gün
akşam şehir merkezinde sizin onurunuza vereceğimiz akşam yemeğine
ise Birleşik Krallık’ın Türkiye ve İrlanda Eski Büyükelçisi Sayın Sir David
Reddaway, Türkiye’nin İrlanda Büyükelçisi ve uluslararası diplomatik
konuklar katılacaktır.
Salı günü ise Dublin’in dış bir mahali olan Drumcondra’ya
gideceğiz ve orada 1997 ile 2008 yılları arasında İrlanda Başbakanı olarak
görev yapmış olan Sayın Bertie Ahern ile görüşeceğiz. Sayın Ahern, Hayırlı
Cuma Anlaşması’yla sonuçlanan süreç boyunca Birleşik Krallık Eski
Başbakanı Tony Blair ile yürüttüğü uyumlu ve güçlü işbirliğiyle bilinir.
Bu toplantıdan hemen sonra ise Hayırlı Cuma Anlaşması müzakereleri
sırasında İrlanda Cumhuriyeti hükümetinin başmüzakerecisi olarak
görev yapan Sayın Liz O’Donnell ile görüşeceğiz. Bu toplantı sonrası ise
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İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır bölgesinde yer alan
Dundalk şehrine geçecek ve İrlanda Eski Dışişleri Bakanı Dermot Ahern
ile görüşme gerçekleştireceğiz. Bu görüşme bizim bir sonraki durağımıza
yani Kuzey İrlanda’ya ziyaretimiz öncesi, oraya dair bilgiler alacağımız bir
görüşme de olacak.
Çarşamba gününü Belfast’ta geçireceğiz ve gün içinde
Britanya hükümetinin Kuzey İrlanda’daki temsilcilerinin görev
yaptığı Kuzey İrlanda Ofisi yetkilileriyle görüşecek, onların çatışmaya
ilişkin yaklaşımlarını ve görüşlerini öğreneceğiz. Bu görüşme sonrası
Kuzey İrlanda Meclisi olan Stormont’a geçecek, Sinn Féin1 partisi
milletvekilleriyle görüşeceğiz. Bu görüşme sonrası ise Senatör George
Mitchell ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. Öğleden sonra ise diğer
tarafla yani Demokratik Birlikçiler Partisi (Democratic Unionist Party)2
milletvekilleriyle yine Mecliste bir araya geleceğiz. Günün sonunda ise
Belfast’taki ara bölgelere bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Bu ziyaret sırasında
eski silahlı örgüt İrlanda Cumhuriyetçiler Ordusunun (IRA) hapis yatmış
eski militanlarıyla görüşeceğimiz bir toplantı yapacağız. Bu görüşme ile
birlikte ziyaretimizi tamamlayacağız ve geri dönüş için Dublin’e geleceğiz.
Gördüğünüz üzere önümüzde son derece dolu bir program var.
Umut ederim ziyaret hepiniz için değerli ve yararlı olur. Önümüzdeki bir
kaç günü sizlerle birlikte geçirmek için sabırsızlandığımı da ifade etmek
istiyorum.

1 Sinn Fein İrlanda’daki en eski siyasal harekettir ve temel amacı İrlanda’nın
kendi kaderini tayin hakkını kullanmasını sağlamak ve nihayetinde siyasi
coğrafyada Birleşik İrlanda’nın hayat bulmasıdır.
2 Birlikçi ve Kraliyet yanlısı kesimleri temsil eden en büyük siyasi partidir.
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TÜRKİYE’NİN İRLANDA CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇiSi TARAFINDAN
KILLINEY BAY BÖLGESİNDE BULUNAN BÜYÜKELÇİLİK RESMİ
İKAMETGAHINDA KATILIMCILAR ONURUNA VERİLEN AKŞAM YEMEĞİ
Katılanlar:
Necip Egüz, Türkiye’nin İrlanda Cumhuriyeti Büyükelçisi
Şenay Egüz, Türkiye’nin İrlanda Cumhuriyeti Büyükelçisi’nin
Müstakbel Eşi
Işıl Gürler İleri, Konsolos ve Misyon Yardımcısı, Türkiye
Cumhuriyeti İrlanda Büyükelçiliği
Cemal Sangu, Türkiye Cumhuriyeti İrlanda Büyükelçiliği Birinci
Sekreteri
Susan Conlon, İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Batı Balkanlar
ve Genişleme Birimi Direktör Yardımcısı
Sir David Reddaway, Birleşik Krallık Türkiye ve İrlanda
Cumhuriyeti Eski Büyükelçisi, DPI Uzmanlar Konseyi Üyesi
Tarih: 19 Nisan 2015, Pazar
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DPI Karşılaştırmalı çalışma ziyareti katılımcıları Büyükelçi Necip Egüz ile sohbet ederken
DPI Karşılaştırmalı çalışma ziyareti katılımcıları Büyükelçi Necip Egüz tarafından
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Büyükelçilik resmi ikametgâhında onurlarına verilen yemek sırasında
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İKİNCİ BÖLÜM :
İRLANDA’DA ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ: İRLANDA BARIŞ SÜRECİNE
GENEL BİR BAKIŞ KONULU YUVARLAK MASA TOPLANTISI
Yer		
: The Westbury Otel, Dublin, İrlanda Cumhuriyeti
Sunumu Yapan : William Devas, Barış ve Uzlaşma için Glencree
Merkezi (Glencree Centre for Peace and Reconciliation) Genel Müdürü
Tarih		
: 20 Nisan 2015, Pazartesi

Eleanor Johnson: Bugün burada Barış ve Uzlaşma için Glencree Merkezi
Genel Müdürü Will Devas ile yapacağı sunum için bir araya gelmiş
bulunmaktayız. Will Devas 2013 yılından bu yana bu kurumda çalışan
oldukça tecrübeli bir kalkınma ve barış inşaası uzmanıdır. Yaptığı iş
İrlanda (hem Kuzey hem de Güney), Birleşik Krallık ve dünyanın farklı
yerlerinde yaşayan ve çatışmalar sebebiyle bölünen toplumların içinde
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bulunduğu çatışma koşullarının değiştirilmesine yöneliktir. Yaptığı
çalışmalar İrlanda’da sivil toplumun yürüttüğü çalışmaların oldukça
önemli bir bölümünü içerir. Kendisi sunumunda Kuzey İrlanda’da
yaşanan çatışmalar ve barış sürecine ilişlkin olarak tarihsel bir arka plan
bilgisi verecektir. Bu bilgilerin ziyaret programımızın geri kalan bölümü
için hem coğrafi bilgi hem de çatışmalar ve sürece dahil olan gruplar
hakkında sizlere oldukça faydalı bilgiler sunacağını düşünüyorum. Bu
toplantı bu anlamda sizlere olgusal sorular sormak için önemli bir fırsat
sunmaktadır.
Will Devas:3 Çok teşekkürler. Herkese günaydın, Dublin’e hoş geldiniz.
Ben bir barış inşaası merkezi olan Glencree’de çalışıyorum. Glencree
faaliyetlerine 1974 yılında başlamıştır ve başlamasının sebebi de Kuzey
İrlanda’da yaşanan ve 35 yıl boyunca aralıksız bir şekilde devam eden
şiddet ortamı olmuştur. Burada bahsedilecek temel şey diyalogtur.
İnsanları ve dolayısıyla birbirine düşman olan kesimleri bir araya
getirmek, onlarla konuşup bir ilişki geliştirmelerini sağlamak ve sonra
da çatışmaya neden olan sorunlara bir çare bulmak son derece önemlidir.
Bugün iki konu hakkında konuşacağım. Birincisi bu Ada’nın tarihi ve
çatışmanın sebeplerinin ne olduğu, ikincisi de yine tarihsel bağlam içinde
barış süreci olacak.
Bu aşamada çıkarılacak tek bir ders ya da sonuç vardır ki o
da en basit haliyle bile olsa, bütün tarihsel bilgilerin ve gerçeklerin
tartışmalı olduğu gerçeğidir. Bazı insanlar benim anlattıklarımı dinleyip,
söylediklerime inanmayabilir; karşı çıkıp ‘hayır öyle olmamıştır’ diyebilir.
3 William Devas Barış ve Uzlaşma için Glencree Merkezi’nin Genel Müdürü’dür.
Glencree pratik anlamda barışın inşa edilmesi alanında öncülük yapmak ve destek
sunmak amacıyla kurulmuş olan, Kuzey ve Güney’de bölünen toplumlar arasında
yaşanan çatışmaları dönüştürmek üzerine çalışan bir kuruluştur.
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Açık bir gerçek var ki o da bu Ada üzerinde yaşanan tarih
konusunda anlaşamadığımız gerçeğidir. Bu Ada’da yaşananlar konusunda
herkesin neden ve nasıl olduğuna dair farklı yorumlamaları vardır. Bu
haliyle ben bu tartışmadan kazançlı çıkamam ama elimden geldiği
kadarıyla bu tartışmaya dair objektif bazı olgular, bilgi ve tarihler vermeye
çalışırım. Öncelikle sunumuma size Ada’nın haritasını4 göstererek
başlamak istiyorum. Bugün buradasınız, yani Dublin’de, İrlanda
Cumhuriyeti’nin başkentinde. Yarın da şuraya gideceksiniz yani Belfast’a,
Kuzey İrlanda’nın başkentine. Kuzey İrlanda aynen İskoçya, Galler ve
İngiltere gibi Birleşik Krallık’ın parçasıdır. Bu Ada’nın Kuzey İrlanda
dışında kalan bölümü ise İrlanda Cumhuriyeti olarak geçer ve çoğunlukla
Güney olarak tarif edilir. Kuzey denildiğinde ise akla Kuzey İrlanda gelir.
Her iki bölge arasında sınır vardır ancak kontrol noktaları yoktur.

4 İrlanda Haritası http://i.infoplease.com/images/mireland.gif sitesinden
alınmıştır.
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Bundan 100 sene önce bu Ada, Birleşik Krallık’ın idaresi
altındaydı ve onun parlamentosu Westminster tarafından yönetilirdi.
İngilizler 800 yıl boyunca İrlanda’yı kendi idareleri altında tutmuşlardır.
Ada’nın bütününün İngiltere idaresinden kurtarılması için başlatılan
bağımsızlık savaşı sonrasında Ada 1921 yılında bugünkü haritada
görüldüğü gibi ikiye bölünmüştür. Ada’nın kuzeyinde yaşayan insanların
çoğu Protestan kökenliydi ve Birleşik Krallık’a büyük bir bağlılık
duyuyorlardı. O kesimler Britanyalıydı. Ada’nın güneyinde yani
bugünkü İrlanda Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayanlarsa çoğunlukla
Katolik kökenli İrlandalılardı. Katolik İrlandalılar bağımsız bir İrlanda
ülkesi talep ediyorlardı. Londra ile bağımsızlık savaşı yürüten kesimler
arasındaki müzakereler haftalar boyunca devam etti. Sağlanan anlaşma
Ada’nın kuzeyindeki 6 eyaletin Birleşik Krallık’a bağlı kalmasını, geri
kalan bölgelerin ise bağımsız İrlanda Cumhuriyeti’ni oluşturmasını
içeriyordu. Böylece 1921 yılında Ada ikiye bölündü ve Ada üzerine iki
devlet oluştu.
Sonuçta ortaya çok önemli iki azınlık kesim çıktı. Güney’deki
insanların çoğu Katolik olsa da özellikle sınır bölgesinde Protestan
azınlıklar yaşıyordu. Kuzey İrlanda’nın ise çoğunluğu Protestan idi ancak
önemli oranda bir Katolik kesim de orada yaşıyordu. Kuzey İrlanda’nın
doğusunda genelde Protestanlar yaşarken, batısında Katolikler yaşıyordu.
Mesela tam sınırda Londonderry veya Derry ismiyle bilinen şehrin
neredeyse tamamı Katolik’tir. Belfast Kuzey İrlanda’nın en büyük şehridir
ve orada da önemli oranda Katolik yaşamaktadır. Çatışma döneminin en
kanlı olaylarından biri olan ve Kanlı Pazar ismiyle anılan olay, Derry’de
yaşanmış, Britanya askerleri 13 sivil göstericiyi öldürmüşlerdir.
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Kuzey İrlanda 1920 yılından 1970’li yıllara kadar adı Ulster
Birlikçiler Partisi (Ulster Unionist Party – UUP) olan parti tarafından tek
başına yönetilmiş, bölgede neredeyse tek parti rejimi hüküm sürmüştür.
Her ne kadar siyaset ortamında başka partiler olsa da Kuzeyi siyaset
açısından hâkimiyeti altına alan UUP olmuştur. Dış ilişkiler ve vergi gibi
konular ise Londra’nın kontrolünde kalmıştır. Protestanlar’a istihdam,
konut ve oy kullanma hakkı konusunda ayrıcalık tanınıyordu. Toplumlar
arası ilişkiler her ne kadar çok kötü olmasa da ortada çok ciddi bir
eşitsizlik vardı. Belli gruplar sürekli olarak dibe itiliyor, bu durum onları
üzüp isyan noktasına getiriyor, kendilerinin daha iyisini hakettiğini
düşünmelerine neden oluyordu.
1960’lı yıllarda ABD’de Martin Luther King öncülüğünde
başlayan sivil haklar hareketi Kuzey İrlanda’yı da etkiledi. İnsanlar
bu hareketten aldıkları etkiyle ‘bir insan bir oy’ şeklinde kampanyalar
başlattılar. O zaman Kuzey İrlanda’da işyeri sahipleri, sıradan
vatandaşlardan farklı olarak ayrıca bir oy hakkına daha sahiplerdi.
İşyerlerinin çoğu da Protestanlar’ın elinde olunca Protestanlar daha
fazla oy hakkına sahip oluyorlardı. Katolikler ayrıca konut hakkı ve
istihdam içinde kampanyalar yürütüyorlardı. Bu protesto kampanyaları
genelde barışçıl çalışmalar içeriyordu ancak zaman zaman ortaya çıkan
şiddet 1969 yılında başlayan çatışmaları tetikledi. Britanya 1972’de
Kuzey İrlanda hükümetinin ayaklanma, yürüyüş, şiddet ve bombalama
olaylarına karşılık önlem alamadığını ileri sürerek bölge idaresine el
koydu. Britanya güvenliği Kuzey İrlanda hükümetinden devir alınarak
bölgede doğrudan bir idare uygulamaya başladı.
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Barış ve Uzlaşma için Glencree Merkezi Genel Müdürü
William Devas katılımcılara sunum yaparken

Bu sürecin sonrasında yaklaşık 30 yıl süren çatışma süreci
başlamış oldu. Çatışmanın arkasındaki sebeplerden birisi 1972’de
Britanya ordusunun Kuzey İrlanda’ya güvenliği sağlayacak bir polis
kuvveti şeklinde gelmesiydi. İşte bu dönemde diğer silahlı gruplar
da ortaya çıkmaya başladılar. Bunlar arasında en çok bilineni İrlanda
Cumhuriyetçiler Ordusu (Irish Republican Army - IRA) isimli örgüttü.
Birlikçi ya da Kraliyet yanlısı kesimde ise Ulster Savunma Derneği
(UDA) ve Ulster Gönüllüler Gücü (UVF) isimli silahlı örgütler ortaya
çıkmaya başladılar. 1969 yılının sonundan 1990 yılına kadar ortada tam
bir şiddet ortamı vardı ve bu sürecin içinde yer alan kesimler Britanya
ordusu, IRA ve Birlikçi silahlı örgütlerdi. Kraliyet yanlısı (Loyalist)
terimini kullanırsam bu ifade silahlı örgüte sempati duyan işçi kesimini
ifade eder. Bu kesimler paramiliter kuvvetleri desteklemiyorlardı ancak
çatışma döneminde onlara sempati duyuyorlardı. Bu örgütlerin IRA’nın
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gerçekleştirdiği bombalamalara karşı kendi toplumlarını koruduklarını
düşünüyorlardı. IRA ise Britanya ordusu ve paramiliterlere karşı kendi
toplumunu koruduğunu düşünüyordu.
Şiddet olaylarının büyük bölümü 1969-1994 arasındaki
dönemde yaşandı. 1994 yılında ise ateşkes ilan edildi. IRA ateşkesi şiddeti
bütünüyle sonlandırmak için değil bir süre için kesmek üzere ilan etmişti.
Şiddeti durdurarak diğer çözüm seçeneklerinin neler olabileceğine
bakıyordu. IRA’nın ateşkesinden bir kaç ay sonra bu sefer Birlikçi silahlı
gruplar ateşkes ilan etiler. Siyasal müzakerelerin mesafe alması da zaten
ondan sonra başladı diyebilirim. Ateşkesten 4 yıl sonra yani 1998 yılında
Hayırlı Cuma Anlaşması imzalandı ki bu çok önemli bir gelişmeydi.
Taraflar yani kendisine İrlandalı, Cumhuriyetçi ve Milliyetçi diyen
kesimlerle kendisini Britanyalı, Birlikçi ve Kraliyet yanlısı olarak tarif
eden kesimler arasında güç paylaşımına dayalı ortak bir idare kurulması
konusunda anlaşma sağlandı. Yapılacak seçimlerde birinci gelecek olan
parti büyük ortak, ikinci olacak parti ise küçük ortak olacaktı. Nispi
temsil sistemine (D’Hont system)5 göre bütün taraflar bölgeyi idare
edecek, hükümette yer alacaklardı.

5 The D’Hont sistemi olarak anılan ve nispi temsil ya da oransal temsil sistemi
olarak bilinen bu yöntem onu geliştiren Belçikalı bir avukatın adıyla anılmaktadır.
Çok partili ve daha katılımcı bir sistemi teşvik etmek için uygulanan bir seçim
sistemidir. Hesaplamada en yüksek ortalama diye bilinen bir matematik yöntemi
kullanılır ve en fazla oy alan partinin aldığı desteği gözeten bir sistemdir. Hükümet
kabinesi de bu sisteme göre oy oranına göre belirlenir.
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Hayırlı Cuma Anlaşması’na ilişkin müzakereler, dönemin
Britanya Başbakanı Tony Blair, İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Bertie
Ahern ve Kuzey İrlanda’daki ana siyasi partiler arasında gerçekleştirilmiştir.
Cumhuriyetçi kesimi temsilen müzakerelere katılan ana partilerden bir
tanesi IRA ile doğrudan ilişkisi olan ve IRA’nın siyasi kanadı olarak
bilinen Sinn Féin, diğeri ise kendisini milliyetçi, şiddet karşıtı ve birleşik
İrlanda isteyen bir siyasi parti olarak tanımlayan Sosyal Demokratik İşçi
Partisiydi (SDLP). Sinn Féin şiddet yanlısı olan ve birleşik bir İrlanda’nın
ancak şiddet yoluyla elde edileceğine inanan bir partiydi. Birlikçi kesimi
temsilen ise 1920 ylından 1970’li yıllara kadar bölgeyi tek başına idare
eden Ulster Birlikçiler Partisi (Ulster Unionist Party - UUP) ile Ian Paisley
tarafından kurulan Demokratik Birlikçiler Partisi (Democratic Unionist
Party - DUP) müzakerelerde yer alıyordu.
Pek çok insan, Ian Paisley’i Kuzey İrlanda tarihinde önemli ama
aynı zamanda ayrılık yaratan bir lider olarak görüyordu. 1998 yılında
iki büyük parti SDLP ve UUP bir koalisyon hükümeti kurdular. 2000’li
yıllarda ise Sinn Féin ile kendisini her zaman ortada bir noktada tutan,
ne Birlikçi ne de Cumhuriyetçi kesimlere yakın duran Müttefikler Partisi
(Alliance Party) bir koalisyon kurmak ve çoğunluk ne istiyorsa ona göre
hareket etmek istediler. DUP 1998 yılında ‘Hayır, Asla Olmaz’ şeklinde
bir yaklaşım takınarak ne anlaşmayı ne de müzakerelere katılmayı kabul
etti. Takındıkları tavır ‘Teröristlerin iktidar ortağı olduğu bir hükümeti
nasıl kurarsınız? İrlanda Cumhuriyeti’nin Kuzey İrlanda’nın iç ilişkileri
üzerine söz sahibi olmasını nasıl kabul edersiniz?’ şeklindeydi.
Şimdi, 2015 senesinde, Kuzey İrlanda hükümetini oluşturan
koalisyonda DUP ve Sinn Féin birlikte yer almaktadırlar. En radikal
görüşleri savunan ve birbirine en uzak olan partiler şu anda iktidardalar
ve büyük bir temsil farkıyla bölgeyi idare etmekteler. Buradan çıkarılacak
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bir ders var, o da birinin davranışlarını ve yaklaşımlarını her ne kadar
sevmeseniz de katılımcılığı sağlamadıktan sonra kalıcı bir barışı korumak
çok zordur. Birlikçi kesimden silahlı gruplar DUP’yi destekliyor,
Sinn Féin ile IRA arasında da çok yakın bir ilişki var... Aşırılık yanlısı
kesimler kendi aralarında anlaşamadığı sürece uzun soluklu bir anlaşma
sağlayamazsınız.
1998 yılında imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması’nın uygulamaya
geçebilmesi ancak 10 sene sonra mümkün olabilmiştir. Ortada iki tane
temel sorun vardı: Bunlardan ilki silahsızlanmaydı. DUP, IRA bütün
silahlarını yok etmeden müzakere yapmayacağını ifade ediyordu. IRA
ise buna, kabul ve eşitliğe dayalı bir anlaşma olana kadar silahlardan
vazgeçmeyeceği yanıtını verdi. Bu sorunun üstesinden gelmek oldukça
uzun zaman aldı. İkinci önemli sorun ise Polis kuvvetleri ve adalet
kurumlarına ilişkindi. Hayırlı Cuma Anlaşması polis kuvvetlerinin
kontrolünün yeniden Londra’dan Kuzey İrlanda’ya devredileceğini kabul
etmekteydi. Ancak Kuzey İrlanda polisi yani Kraliyet Polis Kuvvetleri’nin
adil olmayan bir yapı olduğuna işaret eden kötü bir tarihi vardı. Kraliyet
Polis Kuvvetleri 1920-1990 arası dönemde neredeyse bütünüyle
Protestanlar’dan oluşan ve Katolikler’e karşı çok sayıda adaletsizlik yapan
bir yapı olarak bilinmekteydi. Polis Katolikler’in şiddetine çok daha
büyük bir şiddetle karşılık verirken Protestanlar’ın uyguladığı şiddete
karşı hiç de sert değildi. Algı bu şekildeydi ve aslında bakarsanız gerçek de
böyleydi. Kraliyet Polis Kuvvetleri tarafından mağdur edilmiş kesimler,
polis kuvvetlerinin kontrolünün yeniden Kuzey İrlanda’ya verilmesinden
dolayı kaygı duymaya başladılar. Ancak anlaşma sonucu yeni bir polis
kuvvetleri kurulmasına ve adının Kuzey İrlanda Polis Kuvvetleri olmasına
karar verildi. Şu anda bu yeni yapılanma son deree başarılı bir şekilde
faaliyet yürütmektedir. Bu yeni kuvvetlerin oluşum sürecinde, dışardan
önemli destek verildi ve görünen o ki sonucu da başarılı oldu.
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İki önemli konu daha var: Bunlardan bir tanesi dışardan
isimlerin sürece dâhil olması meselesidir. Daha önce İrlanda ve Britanya
hükümetlerinin sürece dâhil olmasından bahsettim. Ancak onların
dışında sürece dâhil olan başka isimler de vardı. Mesela Amerikalılar
sürece çok yardım ettiler. Amerikan Eski Başkanı Bill Clinton, Hayırlı
Cuma Anlaşması döneminde çok sayıda önemli telefon görüşmesi yapmış,
çeşitli insanlarla bir araya gelmiştir. Gerektiğinde gecenin bir yarısı Gerry
Adams6’ı arıyor olurdu mesela. Ancak en önemli insanlardan bir tanesi
Hayırlı Cuma Anlaşması müzakerelerini yürüten George Mitchell7
olmuştur. Şu ana kadar kendisinin iyi bir kolaylaştırıcı olmadığını
ifade eden tek bir kişiye bile rastlamadım. Onlar olmadan anlaşmayı ve
anlaşmanın uygulamasını özellikle de silahların ortadan kaldırılmasını
sağlamak mümkün olmazdı. Kanadalı Emekli General DeChastelain
başkanlığındaki silahsızlanmanın takibinden sorumlu Uluslararası Takip
Komisyonu olmasa, belki de bu sorun kolaylıkla aşılamazdı. Bu açıdan
bakıldığında dışardan sürece katkı sunan insanların önemli büyüktür.
Elbette günün sonunda sorunu çözmesi gerekenler Birleşik Krallık,
İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda idi ancak herşey tek başına onların
çabalarıyla değil üçüncü tarafın yaptığı yardımlarla da gerçekleşmiş oldu.
Peki, şimdi, yani 2015’e geldiğimizde tablo nasıl? Şu anda Kuzey
İrlanda’daki hükümet Sinn Féin ve DUP arasında kurulan bir koalisyonla
yürütülmektedir. Cumhuriyetçiler hala birleşik bir İrlanda istiyorlar,
Birlikçiler hala Birleşik Krallık’ın parçası olarak kalmak istiyorlar.

6 Gerry Adams en büyük Cumhuriyetçi parti ve Kuzey İrlanda’nın en büyük
ikinci partisi olan Sinn Féin’in lideridir.
7 George Mitchell ABD Kongresi’nde görev yapan Demokrat Partili bir
Senatördür. 1995 yılında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton tarafından Kuzey
İrlanda Özel Temsilcisi olarak atanmıştır.
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DUP hala Sinn Féin’den daha büyük bir partidir. Bu yılın 7
Mayıs’ında genel seçimler yapacağız ve muhtemelen DUP bu seçimlerden
de birinci parti olarak çıkacak. Bunun yanı sıra Ulster Birlikçiler Partisi
(UUP) ve Sosyal Demokratik İşçi Partisi (SDLP) gibi eskiden güçlü
olan partiler hala varlıklarını sürdürmektedirler ama eskiye oranla daha
az destek almaktalar. Müttefikler Partisi ise hala ortadaki konumunu
korumaktadır.
Günümüzde üç temel sorundan bahsedebiliriz: Bunlardan ilki
“geçmiş” meselesidir. Daha doğru ifadeyle, geçmişle yüzleşme meselesidir.
Kuzey İrlanda gibi nüfusu yaklaşık 1 milyon olan bir yerde 30-35 sene
boyunca ciddi şiddet olayları yaşanmıştır. Bu tabloya bakıldığında bu
şiddet ortamından etkilenmeyen ya da kendisi doğrudan etkilenmemiş
olsa dahi etkilenen birisiyle tanışmayan insanlarla karşılaşmamak
mümkün değil. Yaşanan ve bir sonraki kuşağa da taşınan travmalar ve
acılar çok büyüktür. Henüz geçmişle yüzleşme için uygun bir formül
bulamadık. İnsanlar adalet istiyorlar. ‘Çocuğum nasıl öldürüldü bilmek
istiyorum’ diyorlar. Belki de bundan sorumlu olanların hapse girmesini
istiyorlar. Öte yandan bazıları da artık geçmişe bir çizgi çekip geleceğe
bakmak istiyor. Henüz toplum olarak bu acıları yaşayan insanlara yardım
edecek bir çözüm bulamadık.
Bir diğer sorun ise kültür ve kimlik meselesidir. Kuzey İrlanda’daki
nüfusun % 55’i Britanyalı % 45’i ise İrlandalı olduğunu ifade ediyor.
Neredeyse yarı yarıya bir durum söz konusu. Kimlikleri ve kültürleri
kabul edilmediği için acı çeken çok insan var. Bunun yanı sıra, düzenlenen
yürüyüşler ve bu yürüyüşlerde kullanılan bayraklar konusunda da
sorunlar var. Yakın bir dönemde Belfast Belediye Meclisi bir karar alarak
normalde yılın her günü belediye binası önünde asılı olan Birleşik Krallık
bayrağının, yılın sadece 18 günü (Kraliçenin ya da oğlu Prens Charles’in
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doğum günleri ve benzeri belirgin günlerde) asılı kalabileceği şeklinde bir
karar aldı. Birlikçiler, özellikle de Kraliyet yanlısı olan kesimler, bu karardan
büyük bir üzüntü duydular. Kalplerinden vurulmuş gibi hissettiler. Bu
kesimler ‘Kültürel değerlerim elimden alındı, diğerleri yani İrlandalılar
benim kültürümü elimden almak istiyorlar’ şeklinde bir hisse kapıldılar.
Bu karar sonrası protesto ve ayaklanmalar başladı. Burada mesele bayrak
değildi, ondan da ötesi kültürün diğer kesimler tarafından kabul edilip
edilmediği meselesi söz konusuydu. Aynı şey İrlandalılar için de geçerli
çünkü onların bayrağının dalgalanmasına hiç izin verilmemekte. Onlar da
‘İrlandaca konuşmak, İrlanda müzikleri çalmak istiyorum’ diyorlar. Bunlar
bugün dahi gerginlik kaynağı olan sorunlardır. Peki, Britanyalı ve İrlandalı
insanların aynı yerde yaşadığı gerçeğini kabul etmek zorunda mıyız? Evet,
elbette ancak oldukça fazla mücadele gerektiren bir şeydir bu.
Üçüncü konu ise yürüyüşler meselesidir. Birlikçilerin son
200 senedir yaz döneminde yerine getirdiği gelenek, Katolikler’e karşı
kazandıkları bir savaşın kutlama yürüyüşüdür. Bu yürüyüşlerden 5 ya da
6 tanesi çoğunlukla Belfast’ta sıkıntılar yaşanmasına sebep olur. Çünkü
bu yürüyüşler Katolikler’in yaşadığı bölgelerden geçer ve Katolikler de
‘Biz onların yürüyüşlerinin buradan geçmesini, çaldıkları müzikleri ve bizi
nasıl yendiklerine dair mesajlarını duymak istemiyoruz’ diyorlar. Yıl içinde
yapılan yüzlerce yürüyüş var ve bunların çoğu hakkında nasıl yapılacaklarına
dair anlaşmalar var. Yine de bu yürüyüşler ciddi bir şekilde toplumun
bölünmesine sebep olmaktadır. Birlikçi siyasetçiler, yürüyüşler meselesini
mutlaka çözmemiz gerektiğini ifade etmektedirler. Geçen yıl Stormont
Anlaşması imzalandı. Kuzey İrlanda’nın ana siyasi partileri, Britanya ve
İrlanda Cumhuriyeti hükümetleri bu sorunu çözmek üzere bu anlaşma
üzerinde müzakere yürüttüler. Anlaşmanın uygulanması konusunda belli
oranda bir ilerleme sağlanmakla birlikte, bir anlaşmayı tümüyle uygulamak
oldukça zor bir durumdur.
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Katılımcılar yuvarlak masa toplantısı sırasında

Sunumu takiben Moderatör Eleanor Johnson soru ve cevap bölümünü
açmıştır
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Katılımcı: Kuzey İrlanda’da Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu
olmamasının sebebi nedir?
Will Devas: Çok haklı bir soru. Böyle bir uzlaşma komisyonu için ortada
bir siyasi irade yok. Peki neden? Eğer böyle bir komisyon olsa, o zaman
Sinn Féin, Britanya ordusu veya Britanya’nın istihbarat örgütlerinin her
türlü bilgi ve belgeyi teslim etmesi gerekir. Geçmişte silahlı gruplar ile
Britanya’nın istihbarat örgütleri arasında bir işbirliği vardı. Britanya
istihbarat örgütünün ‘şu kişi şu işlere dâhil’ dediği ve o insanın bir bombalı
saldırıyla öldürüldüğü zamanlar olmuştur. Arada danışıklı bir dövüş vardı
diyebilirsiniz. Nelerin yaşandığını görmemiz, bilmemiz gerekir. Taraflar
ellerindeki herşeyi gösteremeyeceklerini ifade ediyorlar, bu da aslında
böyle bir komisyonunun işe yaramayacağını çünkü hakikatlerin en az
yarısının ortaya çıkmayacağını gösteriyor.
Öte yandan Britanya ordusu da çıkıp IRA’ya ‘sen bir terörist
örgüttün, kayıtsız kuyutsuz insanları öldürdün, ortada bir kanıt
bırakmadın’ da diyebilir. ‘Kendi insanlarına yönelik kötü uygulamalar
ve cinsel taciz gerçekleştirmiş, verdiği diğer rahatsızlıkları dahi ortaya
çıkarmamış bir örgütsün’ de diyebilir. Benim şüphelerime göre aslında
gerçekte kimse bu bilgileri vermek istemiyor çünkü ortaya çıkacak olan
şeylerden çekiniyorlar.
Daha çok, mağduru merkeze alan bir yaklaşım vardır. Ortada
bütün sorunlara eğilen tek bir komisyon yoktur ancak ‘Ben kardeşimi
kaybettim, onu öldüren kişiler cezalandırılmayacak’ diye düşünen
kişilerin rahatlamasını sağlamak için bu tür olayların nasıl yaşandığına
dair bilgileri toplamaya çalışan bir komisyon var. İnsanlar ‘Kardeşime ne
olduğuna dair bilgi elde edebilir misiniz?’ şeklinde sorularla bu komisyona
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başvuruyorlar. Bu komisyon hem teorik hem de hukuki anlamda bilgi
sızdırmayacak şekilde çalışmalıdır. Bu komisyonda çalışan insanlar IRA
ve Britanya ordusuna gidip ‘Bize bu insana ne olduğuna dair bilgi verebilir
misiniz?’ şeklinde sorular yönlendirebilirler. Bu kesimler mahkemelerde
kullanılmayacağına dair bir güvence altında herhangi bir konuda bilgi
verebilirler. Teorik açıdan bakıldığında bu güvenli bir durumdur. Uzun
yıllardır barışın inşaası alanında çalışan bir kişi olarak şunu söyleyebilirim:
Bu kayıp insanların yakınları sadece kayıp olan kişiye ne olduğuna dair
bilgi almak istiyorlar. Bu bilgileri alınca herşey biraz daha rahatlıyor. Bu
konuyu bir şekliyle kapatıp hayatlarını sürdürmek istiyorlar.
Bu komisyonun işlemesi konusunda taraflarca bir anlaşma
yapılmış olmasına rağmen henüz komisyon çalışmalarına başlamamıştır.
Anlaşmaya göre komisyonunun Stormont Anlaşması’ndan sonraki iki yıl
içinde kurulması gerekiyor. Bazı insanlar ise Neden Güney Afrika sistemi
uygulanmıyor diye de sormuyor değil. Hatta oradaki süreci incelemek
için çok sayıda çalışma ziyareti de gerçekleştirilmiştir.
Katılımcı: Anlaşmanın sağlanması noktasında katkıları olsun diye medya
ve akademi dünyasının sürece katılması için ne tür adımlar atılmıştır? Bilgi
noktasında ise kültürel bilgilerin sürekli eksik kaldığından bahsetmek
mümkündür. Bu tür durumlarda başka sosyal aktörlere ihtiyaç vardır.
Will Devas: Hem şiddet hem de Hayırlı Cuma Anlaşması’na giden
süreçte bu çok önemliydi. Sivil toplum, bazı bireyler ve kurumlar son
derece önemliydi. Kilise dünyasında önemli insanlar da süreçte yer aldı.
Mesela Katolik kökenli Peder Alec Reid birbirlerinden hiç hazetmeyen
John Hume ile Gerry Adams arasında arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık
rolü oynamıştır. Onun yardımı sayesinde bu iki isim 1980’li yıllarda
kendi aralarında tartışmalar yürütebilirmiştir ki bu da barış sürecinin
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başlamasına çok yardımcı olmuştur.
Glencree gibi kurumlar ise 1990’lı yıllarda siyasal diyalog eksenli
çalışma atölyeleri düzenlemişlerdir. İnsanlar bu çalışma atölyelerine
katılmak için Dublin’e kadar geliyorlardı ki bu yüksek düzeydeki
müzakerelerin başlamasına son derece yardımcı olmuştur. Siyasal
tartışmaların başlaması açısından bu çalışmalar hem Güney’deki bizler
hem de Kuzey’deki sivil toplum için son derece önemliydi. Medyanın en
az yardımcı olan kesim olduğunu söyleyebilirim çünkü onlar şiddetten
hoşlanırlar. Medya, sorunları daha çok ve çabuk, olumlu gelişmeleri
ise daha yavaş haber konusu yapar. Ancak medyanın kültür ve kimlik
konularında çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Şu andaki sorun ise,
Kuzey İrlanda’da iktidarda DUP ve Sinn Féin’in olmasıdır. İnsanlar bu
tabloya karşı kızgınlar. Öyle ki sıradan insanlar bu partilerin insanların
günlük yaşamını kolaylaştırmak için hiçbir şey yapmadığını dahi
düşünüyorlar. Bu partiler daha fazla güç elde etmek için tırmalayıp
duruyor ama insanların yaşamını kolaylaştırmak için bir şey yapmıyorlar
ki bu da insanların siyasetçilere kızgınlık duymasına sebep oluyor.
Katılımcı: Ben Amerika’nın sürece dâhil olması konusunda bilgi almak
istiyorum? Amerikalılar üçüncü taraf olmak için ne zaman davet edildiler?
Will Devas: İlk kez ne zaman sürece dâhil olduklarını bilimiyorum.
1975 ile 1980’li yıllar arasında bir dizi anlaşma yapıldı ancak bunların
hiç birisi işleyen anlaşmalar olamadı. 1998 yılında ise Amerikalılar daha
önemli hale geldiler. En önemli gelişmelerden birisi 1994 yılında yaşandı
ve Başkan Bill Clinton döneminde ABD Gerry Adams’a Amerika’ya
gidebilmesi için 3 günlük bir vize verdi. O zaman Birleşik Krallık’ta
John Major hükümeti vardı ve bu gelişme onları gerçekten çok kızdırdı.
Britanya hükümeti ABD’ye ‘Siz bir teröristi ülkenize nasıl kabul eder,
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ona böyle bir güvenilirlik sağlarsınız?’ diye soruyordu. Ama gerçekte bu
gelişmenin ne kadar önemli olduğu, ne kadar faydalı olduğu daha sonra
farkedilecekti. Bu gelişme Adams’a daha fazla meşruiyet kazandırırken,
müzakereler içinde yardımcı bir unsur haline geldi. Nihayetinde riskli
bir girişimdi. Ama Clinton bunun farkındaydı. Müzakerelere başlangıç
sürecinde Clinton saatlerce telefonda çok çeşitli kişi ve kesimlerle konuşur,
onları teşvik etmeye, zorlamaya çalışırdı. Clinton görevden ayrıldıktan
sonra da barışa olan desteğini sürdürdü. Bundan 2-3 sene önce İrlanda’ya
geldi ve barış sürecine bağlı olduğunu yeniden ifade etti.
Katılımcı: Sürece dâhil olan Amerikalılar İrlanda kökenli mi?
Will Devas: Bazılarının İrlanda kökeni var bazılarının yok. Amerika’da
İrlandalılar, Yahudi seçmenler kadar olmasa da son derece önemli bir
seçmen kitlesini oluştururlar. İsrailliler’in özellikle dış politika konusunda
çok büyük bir etkileri vardır. İrlandalılar’ın o kadar büyük bir etkisi
yoktur. Ama ilişkilerinin olması son derece kolaylaştırıcı bir faktördür.
Amerika’nın bizim barış sürecimizle belki diğer süreçlerle olmayacak
kadar yakın bir ilişkisi vardır. Belki Amerika’nın diğer süreçlere etkisi
İrlanda’daki kadar olumlu olmayabilir, hatta kötü olabilir ama bir başka
aktör de bir başka süreç için daha olumlu bir rol oynayabilir.
Katılımcı: Polis kuvvetleri konusunda komisyonun yaklaşımı nasıldı?
Will Devas: Polis kuvvetleri meselesiyle bu komisyon değil adı Patton
Komisyonu olan bir başka komisyon ilgilendi. Patton Komisyonu’nun
başkanlığını eski Hong Kong Valisi olan ve Ada’nın Çin’e devri sürecinde
valilik yapmak üzere Hong Kong’a gönderilen Britanyalı siyasetçi Lord
Christopher Patton yapıyordu. Kendisi uluslararası camiada yeri olan bir
isimdi. Polis kuvvetleri konusunda nüfusun genelinin nasıl bir yaklaşım
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sergilediğini öğrenme girişimlerinden sonra, halkın polise güvenmesi
için ne tür adımların atılması, nasıl önlemler alınması gerektiği
üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Bu çalışma Hayırlı Cuma
Anlaşması’ndan sonra yapıldı. Komisyon polis kuvvetlerinin en az %
30’unun Katolikler’den oluşması konusunda kararlıydı. Polis kuvvetlerinin
logosu da değiştirilerek monarşiyi daha az hatırlatan bir hale getirildi.
Polis kuvvetlerinin adı polis servisi olarak değiştirilerek bu kuvvetlere
ilişkin olarak hükümetin halkı kontrol etmek için kullandığı bir güçten
ziyade, halka hizmet eden bir birim olduğu hissi verilmeye çalışıldı. Halk
içerisinde daha fazla çalışmak isteyen polis memurları tanıyorum. Bu
polisler bir soygun olduğunda hemen harekete geçmek istiyorlar ancak
siyasal durum çoğu zaman onları geriye çekiyor malesef. Hizmet etmeye
çalışıyorlar ama diyelim bir isyan ya da ayaklanma çıktığında başlarına
kasklarını takmak zorunda kalıyorlar. O zaman durum daha da zor oluyor
elbette. Belli istisnalar dışında polis kuvvetlerinin büyük manada kabul
gördüğünü söyleyebilirim. Aşırılık yanlısı kesimler dışındakimsenin polis
kuvvetlerinden şikayet etmediğini söyleyebilirim ki bu son gelinen aşama
derece önemlidir.
Katılımcı: Bir yandan barış süreci devam ederken öte yandan sürecin
önüne tuzak kuracak provokasyonlar yaşanıyordu. Provokasyonların
kaynağı neydi ve siz bunların üstesinden nasıl geldiniz?
Will Devas: Süreç boyunca çok fazla sıkıntılı dönem yaşandı. Özellikle
Hayırlı Cuma Anlaşması veya diğer adıyla Belfast Anlaşması döneminde…
Ian Paisley ve partisi DUP, tümüyle anlaşmaya karşıydı. Paisley konuşmada,
etrafına kalabalıklar toplamada ve kendi yürüttüğü mücadeleye destek
toplamada çok yetenekli bir kişiydi. Kendisi geçen sene vefat etti. Kişi
olarak son derece etkileyici bir kişiydi. Partisi ‘Hayır, bu teröristler hiçbir
zaman bizim ülkemizi yönetemeyecekler’ mesajı veriyordu. Pek çok insan
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sadece açık ve net bir mesajı olduğu için onu destekliyordu. 1998 yılı
önemli bir yıldı çünkü aynı yıl hem Kuzey İrlanda’da hem de İrlanda
Cumhuriyeti’nde iki referandum yapılıyordu. Kuzey İrlanda halkı
Hayırlı Cuma Anlaşması için oy kullanırken, İrlanda Cumhuriyeti halkı
ise anayasasını değiştirerek Kuzey İrlanda’da nüfusun çoğunluğu ne karar
verir ise ortaya çıkan sonucun kabul edilmesinin yolunu açıyordu. Kuzey
İrlanda’daki referandum sonucuna göre halk büyük bir oy farkıyla kabul
yönünde oy kullandı. Öyle ki neredeyse herkes kabul oyu vermişti. Bu
arada bölgede farklı başka sorunlar da yaşanıyordu. IRA 2000’li yılların
başında çok büyük bir banka soygunu gerçekleştirdi. Bu olay sebebiyle
her şey 2 sene geriye gitti. Bazı insanlar IRA’ya güvenilemeyeceğini ifade
ediyorlardı ama bu olayın üzerinen 6 ay kadar süre geçtikten sonra her
şey tekrar kaldığı yerden devam etme yoluna girdi. Hem Tony Blair hem
de Berti Ahern sürekli olarak süreç hakkında konuşuyor ve ‘hadi yeniden
görüşmelere devam edelim’ yönünde mesajlar veriyorlardı. Hem Ahern
hem de Blair 10 yıl boyunca başbakan olarak kaldığı için aslında çok
şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Süren liderlikleri onları sürece daha
fazla bağlı olmalarını sağlıyordu. Provokasyonların üstesinden diyaloğun
geldiğini söyleyebilirim.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
GEÇMİŞ VE GELECEK BAĞLAMINDA HAYIRLI CUMA
ANLAŞMASI’NIN İMZALANMASINDA ULUSLARARASI
AKTÖRLERİN ROLÜ ÜZERİNE İRLANDA HÜKÜMETİNİN
GÖRÜŞLERİ KONULU YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Katılımcılar:
Kevin Kelly, İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Çatışma Çözümü
Birimi Direktörü
Émer Deane, İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Anglo-İrlanda Birimi
Direktörü
Helena Keleher, İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Çatışma Çözümü
Birimi Direktör Yardımcısı
Ralph Victory, İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı İletişim Birimi
Direktörü
Rory Beatty, İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Çatışma Çözümü
Uzmanı
Tarih: 20 Nisan 2015, Pazartesi
Yer: Iveagh House, İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Hizmet Binası,
Dublin, İrlanda Cumhuriyeti
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Katılımcılar İrlanda Dışişleri Bakanlığı Çatışma Çözümü Birimiyle gerçekleştirilen
yuvarlak masa toplantısı sırasında
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Konuşmacılar ve Katılımcılar İrlanda Dışişleri Bakanlığı Çatışma Çözümü
Birimiyle gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısı sırasında

Kerim Yıldız: Öncelikle bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkürler.
İrlanda Dışişleri Bakanlığı bu ve benzeri ziyaretlerde bizim en önemli
ortaklarımızdan biridir.
Kevin Kelly:8 Türkiye’den bu kadar üst düzey bir delegasyonu konuk
etmek bizim için bir gurur kaynağıdır. Ülkenizdeki gelişmeler hakkında
daha fazla bilgi almayı umut ediyoruz. İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve
Ticaret Bakanlığı’nın çalışma konutlarından biri olan Iveagh House’a
hoş geldiniz. Bu görüşmemiz Chatham House kuralları çerçevesinde
gerçekleştirilmektedir. O sebeple aklınızdan geçen her türlü soruyu
rahatlıkla sormanızı rica ediyorum.

8 Kevin Kelly İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde
kurulu bulunan Çatışma Çözümü Biriminin Direktörü olarak görev yapmaktadır.
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Sizin İrlanda’nın geçirdiği barış süreci hakkındaki detayları öğrenmek
istediğiniz kadar biz de Türkiye’de devam eden barış süreci ve bu sürecin
önündeki engellerin neler olduğunu bilmek istiyoruz. Siz Türkiye
toplumu içinde farklı kesimleri temsil eden etkili insanlarsınız. İzin
verirseniz size diğer çalışma arkadaşlarımı da tanıtmak isterim. Sağ
tarafımda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Çatışma Birimi’nin
Direktör Yardımcısı Sayın Helena Keleher oturuyor. Kendisi çok çeşitli
alanlar üzerine çalışıyor ve bugün sizlerle barışta ve güvenlikte kadınlar
üzerine yaptığı çalışmanın detaylarını paylaşacak. Bizim birimimizin
öncelikli çalışma alanlarından birisi budur.
Masanın sonunda ise çatışma çözümü çalışmalarımızın başındaki
isim Sayın Rory Beatty oturuyor. Biz küçük bir ekibiz. Bizim birimimiz
dışında ayrıca bu toplantıda Anglo-İrlanda Birimi ve İletişim Birimi’nden
arkadaşlarımız da var. Bu iki birim de Kuzey İrlanda konusunda birinci
elden tecrübe ve bilgiye sahip olan birimlerdir.
İzin verirseniz bu toplantı için şöyle bir format önermek
istiyorum: Öncelikle biz kendi işimizden bahsedip, işe yaklaşımımızı
ortaya koyalım. Helene kadınlar üzerine konuştuktan sonra Angloİrlanda Birimi’nden çalışma arkadaşlarımız da bir kısa tanıtım konuşması
yapacaklar. DPI ve onların ortaya koyduğu yaklaşımı mümkün olduğu
kadar dikkatli dinlemeye çalıştık. Umarım Will Devas tarafından yapılan
sunum sizin için faydalı olmuştur. Anladığım kadarıyla bu delegasyonun
çoğu, bu çalışmaya ilk kez katılıyor o sebeple aklınızda herhangi bir
soru olursa lüten çekinmeden sorun. Her birim eminim size farklı bir
perspektif sunacaktır.
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Biz kaç dakikanızı alıp Çatışma Çözümü Birimi’nin yürüttüğü
çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Bu dönem bizim için son derece ilginç
bir dönem. Şu anda ‘Küresel Ada’ ismini koyduğumuz ve İrlanda’nın yeni
dış politikasını kapsayan siyaset belgemizi tamamlamak üzereyiz. İrlanda
küçük bir ülke ancak biz kendimizi küresel ve uluslararası meselelerle
ilgili bir ülke olarak görüyoruz. Ada üzerinde yaklaşık 4 milyon insan
yaşıyor ama bizim diaspora toplumumuz oldukça büyük. Mesela sadece
Amerika’da 40 milyon İrlanda kökenli insan yaşamakta. Dünyanın
pek çok yerinde bizim izlerimize rastlamanız mümkündür. Şimdilerde
hazırladığımız dış siyaset belgesi de bunun farkında olarak hazırlanan
bir belgedir. Amacımız bizim dış politika hedeflerimizi uygularken,
diasporanın sahip olduğu potansiyelden faydalanabilmektir. 2015 yılının
başında dış politikamızı bir çerçeve belgesi olarak açıklayacağız.
Adım Kevin Kelly, Çatışma Çözümü Birimi’nin direktörüyüm.
Birimimiz Dışişleri Bakanlığı’nın Siyaset Bölümü bünyesinde görev yapan
küçük bir ekipten oluşmakta. Dış politikamız tümüyle değerlerimize
dayalı bir dış politikadır. Biz İrlanda değerlerini dış politikamız üzerinden
ifade etmeye çalışıyoruz. Size bahsettiğim bu dış siyaset belgesi de
bizim uluslararası ilişkilenmelerimizin temelinde yer alan değerlerimize
vurgu yapmaktadır. Bazılarını okuduğunuzda çok şaşırmayabilirsiniz.
Biz bağlantısız ama aynı zamanda uluslararası sorumluluklara bağlı bir
ülkeyiz. Özellikle çok taraflı ilişkilere aktif olarak dahil olan, BM ile
güçlü ilişkilere sahip, BM Güvenlik Konseyi’ne dahil olmak için başvuru
yapmış bir ülkeyiz. İrlanda BM’nin çoktaraflılık sisteminin çok büyük bir
destekçisidir. Bizim önceliklerimiz silahsızlanma, insan hakları ve barışın
korunmasıdır. İrlanda ordusu barışın korunmasına ilişkin operasyonlara
uzun yıllardır katılan ve bu anlamda bir geleneğe sahip olan ordudur.
Küçük bir ülke olarak bu bizim için büyük bir gurur kaynağıdır.
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Dış politikamızın bir diğer önemli konusu ise uluslararası
kalkınma ve işbirliğidir. İrlanda son yıllarda ekonomik kalkınma
anlamında oldukça zor yıllar geçirmiş bir ülke. Ülkenin içinde bulunduğu
koşullar bütün dünya basınında yer bulmuştur. Ancak o zor zamanlara
rağmen kalkınma ve işbirliği alanındaki sorumluluklarımıza bağlı kalmaya
devam ettik. Afrika’da bulunan 10 Büyükelçiliğimizin üzerinden Afrika
ile kurduğumuz çok ciddi çok taraflı bir işbirliği programımız var. İşbirliği
yaptığımız bu ülkelerin pek çoğu savaştan yeni çıkmış olan ülkeler. Bu
ülkelerle iyi ilişkiler geliştirerek, onların yardım alan ülkelerden ticaret
yapan ülkelere evrilmesini sağlamak için onlara yardım ediyoruz.
İşin çatışma çözümü yönüne dönersek, 2008 yılında alınan
bir karar sonucu Çatışma Çözümü Birimi’nin oluşturulması kararı
alındı. Bu birimin arabuluculuğun desteklenmesi için barışın inşa
edilmesi, kolaylaştırıcılık, dünyanın farklı yerlerine ilişkin anlaşmaların
hazırlanması ve barışın inşaası gibi alanlar üzerine çalışması öngörüldü.
Kalkınma programı aracılığıyla da çatışmanın önlenmesi ve demokrasinin
inşaası yönünde çabalar yürütülmektedir. Bizim çalışmamızın ana
gövdelerinden biri de farklı örneklerden gerekli derslerin çıkarılmasıdır.
Size verdiğimiz dosyada üzerinde çalışma yürüttüğümüz ülkeleri gösteren
bir harita göreceksiniz. Bu çalışmalar sırasında sizin gibi Dublin’e gelen
heyetlere ev sahipliği yaptık, onların Belfast ve Dublin’de sürecin kilit
isimleriyle görüşmelerini sağladık. Bunun önemli örneklerinden bir
tanesi Kolombiya’dır. Havana’daki arabuluculuk çalışmalarını destekleyen
bir uluslararası STK’yı da biz destekledik. Onlarla Kuzey İrlanda’ya
ilişkin belgeleri paylaştık ve bu belgeleri kilit aktörlerin rahat kullanımını
sağlamak için başka dillere çevirdik.
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Biz ortaya çıkıp ‘barışın nasıl sağlanacağını öğretelim’ diyen
misyonerler falan değiliz. Biz kimseye barış sürecinin detaylı bir projesini
de satmıyoruz. Biz kendi yaşadığımız çatışmadan dolayı son derece iyi
biliyoruz ki her bir çatışma süreci farklıdır, kendine özgüdür ve sürekli
olarak değişir. Yaptığımız şey, bize gelen taleplere yanıt olmaya çalışmak,
uygun gördüğümüz ilişkili durumlarla ilgilenmektir. Kolombiya bunun en
iyi örneklerinden biridir. Eğer oradaki sürecin liderleri ya dakilit aktörleri
Kuzey İrlanda sürecinden öğrenebilecekleri kullanışlı dersler olduğuna
inanıyorlarsa bizim yapacağımız şey onlara bu konuda yardım etmektir.
Bizim yapmaya çalıştığımız budur. Bizim kurduğumuz ilişkiler çok göze
batmaz, medyada fazla yer tutmaz. Buna gizli destek de diyebiliriz. Kuzey
İrlanda barış sürecinden dersler çıkarma isteği giderek artan bir talebe
işaret etmektedir.
Helena Keleher:9 Ben sizlerle kadınların barış ve güvenlik gündemi
konusundaki çabalarına ilişkin yaptığımız çalışmalardan bahsetmek
istiyorum. BM Güvenlik Konseyi 2000 yılında Balkanlar ve Ruanda’dan
kadın trafiği suçuna yönelik olarak 2025 sayılı bir karar aldı. Bu karar
kadın sivil toplum kuruluşlarının bu suçun durdurulması yönündeki
talebi sonrasında alındı. Bu kararın iki temel hedefi var: Bunlardan bir
tanesi çatışmanın kadınlar üzerine olan olumsuz etkisini iyileştirmek,
ikincisi ise kadınların barış müzakereleri, barışın korunması ve kalkınma
çalışmalarındaki rolünün arttırılması. 2000 yılında alınan bu kararı
takiben destek niyetine 6 farklı karar daha alınmış, bunlardan sonuncusu
olan 2014 tarihli 2122 sayılı karar ise kadınların karar alma sürecine
dairdir. Buna bağlı olarak, bakanımız Ocak ayında ilgili planı hazırlamış
ve hükümet de en üst düzeyde bu kararı kabul etmiştir. Bu İrlanda için
9 Helena Keleher, İrlanda Dışilişkiler ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Çatışma
Çözümü Birimi’nde Direktör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
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son derece önemlidir çünkü yakın döneme kadar çatışma tecrübesi
yaşamış bir ülke olarak uzun yıllardır barışın korunması operasyonlarına
katılıyor, dış kalkınma yardımları süreçlerine dâhil oluyoruz. Bizimle
birlikte barışın korunması operasyonlarına katılan ve asker gönderen pek
çok ülkenin bu yönde tecrübesi yoktur. Bağımsız bir komisyon yakın
zamanda bir orta dönem raporu hazırlamıştır. Aynı şekilde bizim ikinci
ulusal eylem planımızın hazırlanmasında sivil toplum çok önemli bir yer
tutmaktadır.
4 temel sac ağayından bahsedebiliriz: Önleme, katılım, koruma
ve teşvik etme. Önleme anlamında eğitim çalışmalarından bahsedebiliriz.
Bir bölgeye gönderilen İrlandalı askerler ve sivil personel insan hakları,
toplumsal cinsiyet ve dokunulmazlıkla mücadele konusunda eğitimden
geçirilir. Bir diğer eylem alanı ise stratejik anlamda barışın teşvik edilmesi
çalışmasıdır. Bangladeşli Başkan sorunun sadece koşulların kadınlar
için güvenli yapılması değil, kadınların katılımıyla birlikte savaşın
önlenmesi olduğunu ifade etmiştir. Bu konu bizim 2002 yılında BM
Güvenlik Konseyi’nde yer almak için yaptığımız başvuruyla ilişkilidir.
Kuzey İrlanda ile ilgili faaliyetlerimizde kadınların katılımını hem kendi
birimimizde, hem savunma kuvvetleri düzeyinde hem de barış servisinde
teşvik etmeye çalışıyoruz. Daha hassas konumda olan devletlerde kadının
rolünü arttırmaya çalışırken aynı zamanda kadınların karar verme
organlarındaki gücünü arttırmak için erkeklerle birlikte de çalışıyoruz.
Kadınlar hep azınlık olarak görülürler ama gerçekte bakıldığında, onlar
nüfusun yarısını oluşturan bir kesimdir.
Dördüncü sac ayağımız, toplumsal cinsiyete dayalı değerlerin
korunmasına dairdir. Bu aynı zamanda kadın trafiği, kadınların insani
kriz, kurtarma ve rehabilitasyon süreçlerindeki rollerine ilişkindir. Bu
sadece çatışmadan etkilenen insanları içermez, aynı zamanda göçmenleri,
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sağlık ve adalet kurumlarını da içerir. Önemli çalışmalarımızdan birisi ise
2025 sayılı kararın teşvik edilmesidir. Mesela İnsan Hakları Konseyi’nin
öne çıkarılması bu çalışmanın bir parçasıdır. Bu çalışmada kamuoyunun
aydınlatılması faaliyetlerinden edinilen derslerin paylaşımına kadar bir
dizi şey gerçekleştirilir. Bununla ilişkili olarak birimimizin verdiği mali
destekle bir medya kampanyası da yürütülmektedir.
Koruma ile katılım elementleri arasında bir gerginlikten
bahsedebiliriz. Ama her ikisini de içerecek şekilde hareket etmeliyiz. Bu
sadece her ikisini korumak değil, onlara hem rol hem de seslerini duyurma
imkânı vermeyi içerir. Toplumsal cinsiyet sadece kadından müteşekkil bir
durum değildir. Farklı etnik ve ulusal topluluklar arasındaki çatışmalarda
genelde bir grup bir diğeri üzerinde hâkimiyet kurar ve bu durum ortaya
erkeklik, kardeşini koruma gibi hisler ortaya çıkarır.
Kevin Kelly: Ben bu çalışmanın İrlanda için olduğu kadar Türkiye için
de önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi size çalışma arkadaşlarımdan
Sayın Émer Deane’yi taktim etmek istiyorum. Kendisi Anglo-İrlanda
Birimi’nin siyasetten sorumlu direktörüdür. Bu birim en genel
anlamda Hayırlı Cuma Anlaşması’nın uygulanmasından sorumludur ve
bünyesinde günlük olarak uzlaşma konusu üzerine çalışan bir ekip de
barındırmaktadır. Aramızdaki bir diğer çalışma arkadaşım ise İletişim
Birimi’nin Direktörü Sayın Ralph Victory. Kendisi eskiden Anglo-İrlanda
Birimi’nde görev yapmaktaydı ve o dönem barış sürecinin uluslararası
boyutları ve yetki devri alanlarında aktif bir çalışma yürütmekteydi. DPI’yı
yakından tanıdığımız ve hangi alanlarda çalışmalar yürütüğünü bildiğimiz
için özellikle üçüncü tarafların rolü, barış sürecini takip komisyonu ve
silahlı savaşçıların terhis edilmesi gibi alanlarda özel bir ilgi olduğunun da
farkındayız. Bu konuları sunum yapacak olan arkadaşlarımızla paylaştık.
Sevgili Kerim lütfen bize katılımcıları tanıtabilir misin?
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Kerim Yıldız: Bu çalışma ziyareti DPI tarafından İrlanda’ya gerçekleştirilen
çalışma ziyaretleri serisinin bir devamı olarak gerçekleştirilmekte.
Çalışma ziyaretine katılan isimler şu anda Türkiye’de devam eden sürece
çok büyük katkıları bulunmuş olan insanlar. Bu çalışmanın amacı da bu
zeminin nasıl daha da geliştirilebileceğine dairdir. Katılımcıların önemli
bir bölümü Türkiye’de kurulan Akil İnsanlar Heyeti üyesidir. Ayrıca çok
önemli medya organlarında görev alan tecrübeli gazeteciler de aramızda
yer alıyor. Akil İnsanlar Heyeti, Türkiye’de barış sürecini anlatmak üzere
kurulmuş olan ilk komisyondur. Geçmişte Kürt sorunu bir tabuydu ve bu
haliyle bu sorun herhangi bir yerdeki bir başka çatışmaya benzemiyordu.
Son 12 yıllık dönem içinde hükümet değişim için bir alan açmıştır ve
bugün burada aramızda bulunan arkadaşlarımız bu sorun konusunda
çok önemli katkılara imza atmışlardır. Türkiye için en önemli olan
konular silahsızlanma, takip ve gözlem, üçüncü tarafın dahiliyeti ve
isyancı kesimlerin Türkiye topraklarından çekilmesi gibi konulardır. Biz
özellikle üçüncü taraflar ile izleme komisyonları arasındaki farklara, yine
arabulucular ile kolaylaştırılar arasındaki farklılıklara bakmak istiyoruz.
‘Bir barış sürecini neler başarılı yapar? Başarılı bir barış süreci Türkiye’de
nasıl ilerleyebilir?’ gibi sorulara yanıt arıyoruz.
Elbette bütün ülkeler birbirinden farklıdır. Bunu bize gösteren
en önemli örneklerden bir tanesi de Kuzey İrlanda’dır. Ancak biz Kuzey
İrlanda’nın yaşadığı hataları yaşamak istemiyoruz. Amacımız sorular
sormak, burada kullanılan mekanizmalar hakkında bilgi sahibi olmak.
Bundan önce Kuzey İrlanda sorunu üzerine sonuçlar çıkarmak üzere
2 ayrı grupla birlikte çalışma ziyaretleri gerçekleştirmiştik. Geçmiş
gezilerimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer alan partilerin genel
başkanları tarafından belirlenen bazı milletvekilleri de konuklarımız
arasında yer aldı. Bu ziyaret ile amacımız da budur. Türkiye çok önemli,
aynı zamanda ilgi çekici bir döneme, seçim sürecine giriyor.
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Émer Deane:10 Uluslararası desteğin neden önemli olduğunu bir
kaç cümlede özetlemek bize yardımcı olur diye düşünüyorum. Çok
basitleştirerek anlatacağım ve belki bu sayede sizlerden daha fazla soru
gelir. Her ülkedeki durum elbette farklıdır ve belirteceğim etkiler genel
etkilerdir. Birinci etki statü etkisidir yani uluslararası dahiliyet barış
sürecine bir statü kazandırır. Süreç başlayınca dünya size izliyor olur ve
dünya bu sürece dahil olan aktörlerin kazanmaktan ziyade, barışı elde
etmek için daha kararlı durduklarını görmek ister. Uluslararası kesimlerin
gözünün İrlanda’ya döndüğü zamanda bu durum aynen geçerliydi. ABD
bu başarının bir parçası olmak istiyordu. Bizim de o noktaya varmamız
gerekiyordu. Uluslararası aktörlerin kalitesi de önemli bir şeydir.
Herhangi bir ABD’li ya da herhangi bir Kanadalı olmaz. Sürece yardıma
gelecek insanların belli bir kalitesi ve uluslararası konumunun olduğu
konusunda insanları ikna etmeniz gerekir. Bu kesimlerin de bir statü
sahibi olması gerekir ki bu sayede insanlar onlarla barış süreci arasında bir
bağlantı kurabilsinler. İnsanlar ABD’nin, AB’nin kimleri gönderdiğini,
ne kadar ciddi isimler olduğunu bilmek ister. Bu seçimi yapmak sadece
güçle ilişkili bir durum değildir çünkü insanlar gelen kişinin bağımsız ve
değerleri olan biri olup olmadığını da bilmek ister. Bu kişilerin süreçten
ne kadar anladıkları ilk başta çok önemli değildir. Zira ilk başta önemli
olan bu kişilerin gelirken sürece katacakları değer ve tecrübelerdir.
İkinci önemli nokta, müzakereler açısından yerel siyasetçilerin
zor kararları vermekten uzak tutulması gerekliliğidir. Her siyasetçi
nihayetinde seçimleri hesaba katar, medyayı aklına getirir ve verilen
karardan dolayı gelecek eleştirileri düşünür. Özellikle de çatışma
sürecinde zor kararlar almak zorundadırlar. Siyasetçilerin bir anda her
10 Émer Deane İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki
Anglo-İrlanda Birimi’nin direktörüdür.
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şeyi değiştirmeleri beklenemez. Bunun için seçilmiş insanlar değildir
sonuçta. Bir terörist örgüt de hemen yarın bambaşka bir örgüt haline
gelmez. Eğer süreçte bir uluslararası aktör varsa ve size şunu yapmak iyi
bir fikirdir derse, siz de gerekli adımları atarsınız. Buradaki temel mesele,
atılacak olan adımın ne çok büyük ne de çok küçük olmasıdır. Alınması
gereken çok sayıda zor ve zorlayıcı karar vardır ve bu sebeple uluslararası
aktörlere bir konum tutturmaları ve yereldeki insanların adım atmasına
izin vermeleri için çağrı yapmalıyız.
Üçüncü konu ise izleme konusudur. Bu iki şekilde yapılabilir:
Bunlardan birincisi uluslararası bir komisyon kurup barış sürecinin
resmi olarak izlenmesi olabilir. İkincisi ise sürecin gayr-i resmi bir şekilde
izlenmesi olabilir. Bu sürece dâhil olanların, sürecin içinde kaldıklarından
emin olmaları gerekir. Örneğin her yıl Mart ayında İrlanda ve Kuzey
İrlanda hükümeti yetkilileri ABD’nin başkenti Washington’u ziyaret
ederler. Resmi adımların yanı sıra bazı gayr-i resmi izleme önlemleri
de alınmakta ve yerine getirilmektedir. Stormont Anlaşması’nın 2014
yılının Aralık ayında imzalanmasıyla birlikte Kuzey İrlanda yeni bir
siyasal anlaşmaya kavuşmuştur. Bu siyasal anlaşma geçmişte uygulanan
izleme yönteminin uygulanmasının zayıf olması sebebiyle yeni bir resmi
izleme süreci geliştirmiştir. Bu yüzden bir kaç yıl kaybettik açıkçası.
İşin gerçeği doğru bir uygulama sürecine geçebilmek için yeteri kadar
gücümüz yoktu.
Dördüncü nokta da AB’nin bize yatırım ve ekonomik yardım
sunduğu gerçeğidir. AB’de bize karşı son derece cömert davranıyor, ayrıca
özel sektörü Kuzey İrlanda’ya yatırım yapması için teşvik ediyordu. İş
dünyası istikrara ihtiyaç duyar ve istikrar sağlandıktan sonra iş dünyası
da, sesi gür çıkan bir sivil toplum birimi haline gelir. Eğer ortada bir
geriye dönüş ya da huzursuzluk ortamı olursa iş dünyası bundan nefret
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eder ve bölgeyi terk eder. Uluslararası özel sektör önemli bir destekçi
haline gelmiştir.
Sürecin devamlılığı üzerine bir noktaya dikkatinizi çekmek
istiyorum. Diyelim ki ortada bir barış ve süreç var. Bizim her ikisini de ayrı
ayrı ölçebilmemiz gerekir. Ölen insanlar, mezhep saldırıları ve bunların
oranlarını ölçebilmemiz gerekir. Aynı şekilde süreci de ölçmemiz gerekir.
Sürece dâhil olan siyasal örgütlere bakmamız, elimizde bir süreç olup
olmadığı, ihtiyaç duyduğumuzda uluslararası aktörleri sürece geri çağırıp
çağıramayacağımızı değerlendirmemiz lazım. Stormont Anlaşması ve
geçmişle nasıl hesaplaşılacağı üzerine bir noktadan bahsedip sözlerimi
tamamlamak istiyorum. Süreç 1994 yılında başlamış, 1998 yılında
ise Hayırlı Cuma Anlaşması imzalanmıştır. Biz hala geçmişin izleriyle
uğraşıyororuz ki bu da sürecin daha uzun zaman alacağını göstermektedir.
Ralph Victory11: Dublin’e hoş geldiniz. Bu ziyaretin sizler için faydalı
geçmesini diliyorum. 1995-97 yılları arasında Anglo-İrlanda Birimi’nde
çalıştım. Daha sonra Avrupa Birliği’nde görev yaptıktan sonra tekrar
Dublin’e döndüm. Daha sonra bir süre İrlanda Cumhuriyeti’nin Polonya
Büyükelçiliği’nde görev yaptım. Tekrar Dublin’e döndüm ve 2008-11
yılları arası Anglo-İrlanda Birimi’nde çalıştım. Çok iyi bir karşılaştırma
ve kıyaslama tecrübesi yaşadığımı söyleyebilirim. Bazı alanlarda çok fazla
ilerleme sağlanırken, bazılarında pek fazla bir ilerleme sağlanamadı. Silahlı
savaşçıların sivilleştirilmesi hala çok hassas bir konudur ama bu alanda
büyük bir ilerleme sağlanmıştır ve bu bizim için son derece önemlidir.
1990’lı yıllarda bu sürecin kaçınılmaz olarak yaşanacağı hissediliyordu.
O sebeple herkes içinde umutlar taşıyor, planlar ve hazırlıklar yapıyordu.
Kuzey İrlanda halkının % 70’inden fazlası Hayırlı Cuma Anlaşması’na
11 Ralph Victory, İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığının İletişim Biriminin
Direktörüdür.
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kabul oyu vermiştir ki bu da insanların ne düşündüğünü bize
göstermektedir. Eğer bir meseleye kamuoyunun desteği varsa bu durum
müzakerecilerin ve diğer bütün tarafların elleni rahatlatır. Ayrıca sürecede
meşruiyet kazandırır.
İzin verirseniz kısaca silahlı savaşçıların terhis edilmesi
meselesinden bahsetmek istiyorum. Bu konu çok uzun bir süre gündemi
işgal etmiştir ve bu sürece yardımcı olan bir durum değildir. Ama bu
meselesin tek başına değerlendirilmemesi gerekir. Bu süreci etkileyen
şeyler, dünyada yaşananlar ve bunun nasıl algılandığıyla ilgilidir. Bunun
yanı sıra farklı insiyatiflerin teknik boyutuna da bakmamız gerek. 1994
yılında IRA ateşkes kararı aldı ve hemen akabinde silahların bırakılması
üzerine bir ön tartışma başlatıldı. Ancak bu konu ancak 1995 yılının
sonuna doğru bu meseleyle birinci derecede ilgilenen insanların önüne
geldi. Birlikçiler bu konuda Milliyetçilere güvenmek istiyor ve bu
konuda garanti istiyorlardı. Müzakereler istendiği şekilde gitmediğinde
ortada bir tehlike ihtimalinin kalmamasını istiyorlardı. Britanya ve
İrlanda hükümetleri ise bu konuyu Amerikalı senatör George Mitchell’in
öncülüğündeki bir ekip üzerinden değerlendirmeye almaya başladılar.
Silahlı birimlerin terhis edilmesi ile ilgili olarak Mitchell Prensipleri
hazırlandı ve bu sürecin siyasal düzlemde yapılan görüşmelerde verilen
sözlerle paralel bir şekilde uygulanmasına karar verildi. Peki, bunun için
bir organa ihtiyacımız var mıydı?
Bizim barış sürecimizdeki en temel şeylerden bir tanesi, bu
sorunların çözümüne ilişkin bir sürecin bulunmasıydı. 1996 yılına
vardığımızda gerçek dünyanın üzerimizde olumsuz bir etkisi yaşanmaya
başlıyordu. Aynı yılın Şubat ayında IRA’nın ilan ettiği ateşkes çöktü.
İnsanlar silah ya da patlayıcıların kullanılmamasından bahsedebilirler
ancak bu tür konuşmalar eğer insanların arzu ve duygu dünyalarına
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kararlılıkla yansımaz ve akıllarına yatmazsa o zaman pratikeleşmez.
Şükür ki 1996 ve 1997 yıllarında IRA’nın yeniden ateşkes ilan etmesi
için çalışmalar yürüttük. Aynı dönemde İngiltere’de ve İrlanda’da
eşzamanlı olarak seçimler yapılmaktaydı. Yeni kurulan iki hükümet
kendi aralarında anlaşarak Kanadalı emekli general De Chastelain
öncülüğünde bir silahsızlanma izleme komisyonunun kurulması kararı
aldılar. Bu komisyonda Finlandiya ve ABD’den de isimler vardı. Bu
gelişme Hayırlı Cuma Anlaşması için yürütülen müzakerelere de olumlu
bir alan açıyordu. Hayırlı Cuma Anlaşması gereği, tarafların anlaşma
sağlandıktan sonra geçen iki yıllık süre içinde tüm silahlarını ortadan
kaldırılması gerekiyordu. Komisyon da bu yönde çağrı yapıyordu.
Birlikçi partilerin çoğu silahsızlanma sürecinin hemen
başlamayacağını düşünüyordu. Silahsızlanma, bu alanda bir ilerleme
olmadığı zaman bunun siyasal alana da bir yansımasının olacağını gösteren
bir süreçti. 2000 yılının başında başta uluslararası isimler Finlandiyalı
Martti Ahtisaari ve Güney Afrikalı Cyril Ramaphosa’nın da çabaları
sayesinde IRA silahlı mücadeleyi bırakma kararı aldı. Silahsızlanma bir
bütün olarak sürecin en önemli parçalarından biriydi. İrlanda tarihinin
farklı dönemlerinde siyasal hedeflere erişmek için silahlı mücadeleler
yürütülmüştür. Silahların bırakılması demek, IRA’nın yenilgiye uğradığı
anlamına gelirdi ki bu İrlandalıların kolay kabul edebileceği bir şey
değildi. Eğer bu manada bir ilerleme sağlanmak isteniyorduysa yenilgiyi
ima edebilecek herhangi bir şeyden kaçınmak gerekiyordu.
Silahsızlanma 2001 yılında tekrar başladı. General de Chastelain
öncülüğündeki uluslararası komisyonun gözetimi altında IRA 2001,
2002 ve 2004 yıllarında silahsızlanma faaliyetlerine girdi. Bu süreçte
iki temel olay vardı ki bu sürece kısmen gölge düşürdü. Bunlardan ilki
IRA’nın bir kanadı tarafından Belfast’ta gerçekleştirilen büyük bir banka
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soygunuydu. Bu soygunda milyonlarca sterlin çalındı. İkinci olay ise
2005 yılının başında yaşanan ve 1 kişinin öldürüldüğü olaydı ki bu
olaydan IRA sorumlu tutulmuştur. İşte meydana gelen bu olaylara pek
çok şey etki etti. Çok sayıda insan yaşananlardan dolayı şaşkınlığa uğradı,
pek çoğunun zihin dünyası daha da berraklaştı. Bu sebeple silahsızlanma
alanında atılan her adım insanlar arasında daha fazla memnuniyetle
karşılanıyordu. Bu sürecin artık tamamlanması gerektiği konusunda
herkesin kafasında bir netlik de vardı. Bunu takiben IRA 2005 yılının
Temmuz ayında bir deklarasyon yayınlarak, silahlı mücadeleye son
verdiğini ilan etti. Aynı yılın Eylül ayında silahsızlanma süreci bağımsız
bireylerden oluşan komisyonun gözetmenliğinde tamamlanmış oldu. Bu
çok tarihi bir dönemdi.
Buradan çıkarılan bazı dersler vardır ki bu dersler dünyanın
her yanına uygulanamayabilecek olan ancak oldukça ilginç derslerdir.
Zor sorunlara yanıt olan bir sürece sahip olmak çok önemlidir. Küçük
oranda ilerlemeler bile sorunun etrafındaki gündemin genişletilmesine
imkan verir. Silahsızlanma bir bütün olarak süreci geçiktirmişti. Siyaset,
insan hakları, kimlik, kültürel ve ekonomik sorunlar alanındaki bütün
ilerlemeler bu gecikmeden etkilenmiştir. Bu sürecin tamamlanmasında
General de Chastelain gibi isimlerden oluşan bağımsız uluslararası izleme
komitesinin de önemli bir rol oynadığını ifade etmek gerekir.
Silahsızlanmanın sembolik ve tarihi halleri ile pratik hali arasında
bir fark vardır. Bu bana Kuzey İrlanda’nın eski polis örgütü olan Kraliyet
Polis Kuvvetleri’nin başındaki kişinin bir mülakat sırasında söylediği
‘1990’lı yılların başında herkes elinde silah olan ve bunu teslim eden
kişilerin yeniden mevcut bazı kanallar üzerinden silah elde edebileceklerini
sürekli olarak hayal ediyordu’ şeklindeki ifadesini hatırlatıyor. Mesele
sadece silahların teslimi değil insanların bu anlamda taşıdığı mentalitedir.
51

Barış Sürecini Rayında Tutmak

Mesele zihinlerin silahlardan arındırılması meselesidir. Gerçekçi olmak
gerekirse, gerçeklikle bir çelişki ya da tartışmaya girmek mümkün
değildir. Silahlara mal edilmiş olan tarihsel anlam ve sembolizm her şeyi
daha da zorlaştırmıştır. Siyasal boyutta daha fazla ilerleme sağlayabilmek
için alan yaratılması gerekiyordu. Bizim süreçlerden çıkardığımız 5 ya da
6 ders olarak bunlardan bahsedebilirim.
Kevin Kelly: Bu sunum bizlere barış sürecindeki uzun ve dolambaçlı
dönemleri, bunun yanı sıra sürece dahil olan farklı boyutların neler
olduğunu son derece iyi anlatan bir sunum oldu.
Katılımcı: Barış sürecinin neredeyse 1998 yılında tamamlandığından
bahsettiniz ama görünen o ki geçmişte yaşananlarla hala yüzleşilmiş değil.
Geçmişle yüzleşme konusunda neler yapılabilir? Geçmişle yüzleşmede bir
başarı elde elmesi mümkün müdür?
Émer Deane: Bu konudaki birinci engel, geçmişin geçmişte kalan bir şey
olduğunun anlaşılmasıdır. Bizim öncelikle barışa ihtiyacımız var çünkü
geçmişi yaratmak ile şu an arasında fark vardır. Bunu sağlamak birkaç yıl
almıştır. Bunun üstüne bir de siyaseti inşa etmemiz gerekir. Bütün bunlar
olurken sizin aynı zamanda geçmişin bütün parçalarıyla ilgilenmeniz
de mümkün olmaz. Cezaevlerinde bulunan siyasi mahkûmların serbest
bırakılması, anlaşmanın getirdiği öncelikli düzenlemelerden biriydi ve bu
düzenlemeyle terörizmle ilişkili olan bir siyasi parti yani Sinn Féin siyasal
yaşama aktif olarak girmiştir.
Üzerinde durulmayan konu, ölümler meselesidir. Bu konuda
normal bir şekilde yürütülen polis soruşturmaları devam etmektedir.
Ancak çatışmalar sırasında çok sayıda insanın ölmesi sebebiyle bu
olaylardan bir bölümü tam bir soruşturmaya dahi tabi tutulmamıştır.
Bu ölüm olaylarının bazılarına Britanya’nın devlet görevlilerinin de
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dâhil olması söz konsudur ki Britanya devleti bu olaylara ilişkin bilgileri
hala gizli tutmaktadır. Kamuoyunun gündemine gelmeye devam eden
davalar vardır ve her hafta bir olayın yıl dönümü yaşanmaktadır. Bütün
taraflar seçim kampanyalarında bu ölüm olaylarını hatırlatıcı mesajlar
vermektedirler.
Son 4-5 yıllık dönemde bu olaylar siyaset alanının dışına
çıkarılmıştır. Bizim buna uygun bir çerçeve oluşturmamız gerekiyordu.
Bu çerçeveyi sağlayansa Stormont Anlaşması olmuştur. Kuzey İrlanda’da
af ilan etmenin imkânı yoktu ve taraflar da bunu istemiyordu zaten.
Soruşturmaların devam etmesi kararı alındı. Ancak soruşturma konusu
olan olayların oranı gerçekten çok düşük. Soruşturmalar sonucu sadece 4
insan bir kaç yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu yaşanan olaylara ilişkin
bilgileri ele geçirmek için bir bağımsız komisyon kurduk. Bu komisyon
hukuki belge özelliği taşıyan kanıtlardan ziyade bilgi elde etmeye
çalışamaktadır. Bu komisyona ilişkin düzenlemeye göre, ister eski bir
Britanya askeri, ister eski bir IRA üyesi, isterse herhangi başka bir insan
olsun, bu olaylar ile ilgili bilgiye sahip olan herhangi bir kişi gizli olarak
gelip komisyona bilgi verebilir. Bu kişi gelip şunu da diyebilir ‘şu tarihte
şu kişiyi öldürdüm, bu bilgiyi ailesine verebilirsiniz’. Kurulan komisyon
dosya esasına göre çalışmaktadır. Bu anlamıyla hakikat komisyonlarından
farklı bir şekilde işlemektedir ve bilgiler sadece aile ile paylaşılmaktadır.
Eğer aile isterse daha sonra bu bilgileri medya ile paylaşabilir. Bu tamamen
onların seçimine bırakılmaktadır. Bu süreç polisin yürüttüğü soruşturma
süreciyle parallel olarak yürütülmektedir. Henüz çok yeni bir uygulama
olduğu için, sürece ilişkin düzenleme de hala yazım aşamasındadır.

53

Barış Sürecini Rayında Tutmak

Uluslararası unsurlar meselesine geri dönersek ortada temel olarak
üç katmanın olduğundan bahsedebiliriz: Birincisi Kuzey İrlanda’nın yerel
siyasi partileri. İkincisi Britanya ve İrlanda Cumhuriyeti hükümetleri
ve üçüncüsü uluslararası toplumdur. Yerel hükümet tek başına son
derece zorlu kararları alamaz çünkü en nihayetinde bu tür kararlar ile
ilgili düzenleme ve son kararların Britanya ve irlanda Cumhuriyeti
parlamentoları tarafından alınması gerekmektedir.
Katılımcı: Af konusu hiç akla getirilmedi mi?
Émer Deane: Bir kaç kez düşünülen bir konudur. Mesela Kuzey İrlanda
başsavcısı 2013 yılında bu yönde bir öneri getirdi ancak kimse bu öneriyi
kabul etmedi. Birinin bundan bahsetmesi çok önemliydi çünkü kamusal
alandaki tartışma gündemi bir anda değişti. Herkes soruşturmaların
olmaması konusunda hem fikirdi. Bu çok önemli bir noktadır çünkü
yapılan anlaşmaya göre çatışma ile ilişkili bir suçtan dolayı ceza alan bir kişi
en fazla iki yıl hapis cezası yatabiliyordu. Bazı insanlar bu düzenlemenin
af bağlamında yeterli olduğunu ifade etmektedir. Pek çok insan bu
düzenleme yapıldığında, zaten 2 seneden fazla hapis yatmış durumdaydı
o sebeple pek çoğu serbest kaldı. Bu insanların serbest bırakılması tek
başına bakıldığında alınan en zor kararlardan bir tanesiydi. Normal
hukuk ve demokrasi standartlarıyla bakıldığında son derece sorunlu olan
bu karar aynı oranda da gerekli bir karardı.
Katılımcı: Aileler ölüm olayından sorumlu olan kişinin adını öğrenme
hakkına sahip mi?
Émer Deane: Hayır. Pek çok olayda aileler bu türden bilgilere de sahipler
ama sadece teyit almaları gerekiyor. Sorumlunun kim olduğunu adıyla
bilen aileler bile var. Bu kişilerin isimlerinin belirtilmemesinin sebebi
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hükümetin sahip olduğu insan hakları sorumluluklarıdır. Hükümetin
bireyleri koruma sorumluluğu vardır.
Esra Elmas: Ortada bir resmi af uygulaması olmadığına göre IRA’nın eski
üyeleri ülkeye geri dönebildiler mi?
Émer Deane: Sadece çok küçük sayıda insan firari durumda ve ülkede
değiller. Hatta bazılarına hükümet mektup gönderip herhangi bir
kovuşturmaya uğramayacaklarını bizzat ifade etmiştir. Pek çok durumda
ortada yeterli derecede kanıt da yoktur. IRA ile yapılan anlaşmaya göre
bu teyit mektupları gönderilmiştir.
Esra Elmas: Dolaylı yollardan affı anımsatan uygulamalar var mıydı?
Émer Deane: Daha önce bahsettiğim 2 yıl hapis cezası şeklindeki
uygulama kısmi af olarak görülebilir. İnsanlar hala soruşturmaya tabi
tutulabilirler ki zaten bunlar da yaşanmıştır. Ancak hiçbir Britanya
askeri cezaevine gönderilmemiştir. İrlanda hükümetini en çok zorlayan
konulardan biri de budur. Çünkü ölümler IRA ve Britanya ordusu
tarafından gerçekleştirilmiştir ve bunun kabul edilmesi gerekir. Britanya
için en zor olan şey ise uluslararası yardımı kabul etmesi ve IRA ile
görüşmenin yolunu bulmak zorunda kalması olmuştur. İrlanda için bir
diğer zorlu durum ise Anyasada yapılan değişiklik ve tutuklu bulunan
siyasi mahkûmların serbest bırakılması olmuştur. IRA’nın algılamakta en
çok zorlandığı konu ise silahsızlanmanın teslimiyet anlamına gelmediği
olmuştur. Birlikçileri en çok zorlayan ise gücün paylaşılması meselesi
olmuştur. Bu bahsettiklerimin hepsi son derece büyük ve her bir kesim
için yapılması çok kolay olmayan şeylerdi. Herkesin kabul ettiği bir
barıştan daha değerli birşey yoktur ve bu türden bir barış tek başına
kazanmaktan çok daha değerli bir barıştır.
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Katılımcı: Türkiye’de 8 kez ateşkes ilan edildi. Şu anda 8. Ateşkes
dönemindeyiz ancak hala müzakerelere başlayabilmiş değiliz. PKK
tarafından ilk ateşkes 1993 yılında, 8. Ateşkes ise 2013 yılında ilan edilmiştir.
Ama bizim hükümetimiz üçüncü bir taraf veya uluslararası aktörlerin
sürece dâhil olmasını istemiyor. Akil İnsanlar Heyetinin kurulması bile
resmi bir karar sonucu olmamıştır. Bu koşullarda uluslararası özellikte bir
üçüncü tarafın sürece dâhil olmasına izin verilmediği için sürecin takibi
de söz konusu değildir. Peki, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından
oluşacak bir izleme komisyonu konusundaki fikriniz nedir? Bizim
daha fazla bekleyecek zamanımız yok. Zamanı daha etkili kullanma,
müzakere ve anlaşmalar yapma konusunda neler yapılabileceğine dair
bize önerileriniz var mı? Kürt sorunu konusunda Ortadoğu’daki dört
ülkenin yanı sıra, Birleşik Krallık ve ABD’nin de çıkarları vardır. PKK
İran, Irak, Türkiye ve Suriye’de örgütlü olan bir yapıdır. Çok güçlü bir
askeri kanadı ve Avrupa’da güçlü bir diasporası vardır. Burada önemli
olan sorun, zamandır. Türkiye’de yapılan araştırmalar halkın % 60-70
oranında barış sürecine destek verdiğini göstermektedir. Kaçınmamız
gereken hatalar sizce nelerdir?
Émer Deane: Sorunun daha geniş bir zemine yayılmasına ihtiyaç
vardır. Mesela sadece PKK ve ateşkes ile sınırlandırılamaz. Sizin ülkede
bir vizyona ihtiyacınız var. Eğer kamuoyunda bu kadar önemli bir
destek varsa o zaman bu tartışmanın genişletilmesi gerekir ve mutlaka
uluslararası boyutta olması da gerekmez. Statüko sorununa gelirsek, sizin
aynı şekilde bağımsız çıkan seslere ihtiyacınız var. Mesela Kuzey İrlanda’da
silahsızlanma sürecini takip eden ruhani liderler vardı. Bu işe yarayan
birşeydi çünkü insanlar onlara güveniyorlardı. Suriye’den sebepli olarak
kamuoyunun algısı değişmektedir. Bu noktada ABD ve Birleşik Krallık’ın
olaya bakışı da farklılaşıyor. Ortada fırsatlar ve aynı zamanda riskler var.
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Kamusal alanda yeni bir söylem bulunmasına ihtiyaç var. Eğer ilgili olan
taraflar varsa elbette uluslararası aktörleri kullanın ama bu uluslararası
aktörlerin sürece öncülük etmesi anlamına gelmez elbette. İlgi varsa
bunu yakalayın, kullanın ve bir süreci başlatın. Uluslararası dahiliyeti
istemeyenleri üzüp kızıdırmamak için bu süreci ayrı da tutabilirsiniz.
Kevin Kelly: Bu konu daha önce de sıklıkla gündeme geldi. Belki de
İrlanda için tarafsız ve güvenilir uluslararası kesimlerin bulunması o kadar
da büyük bir sorun değildi. Bizim danışmanlık pozisyonunu taşıdığımız
çatışma içindeki pek çok ülke için böyle tarafsız kesimlerin bulunması
jeopolitik sebeplerden dolayı çok daha zor olabilmektedir.
Kerim Yıldız: Zorluklardan biri de statüdür. Statüyü kim istiyor? Üçüncü
tarafı isteyen kimdir ve neden bu talebi yapanlar genelde isyancı ya da
silahlı örgütlerdir? Bunun sebebi onların zayıf olması mıdır yoksa bir
denge arayışında olmaları mıdır?
Émer Deane: Yanıtımı kısa tutacağım. IRA üyeleri de insandır. Ellerinde
silah da vardır, güç de vardır. Bu insanlar size dönüp şunu sorarlar :
‘Benim müzakere masasına oturmama karşılık olarak bana ne teklif
ediyorsunuz?’. Onlara önereceğiniz şeylerden bir tanesi statü olabilir,
bir diğeri de ABD’ye erişim imkânı olabilir. Britanya hükümeti IRA’nın
kendilerini dinlemeyeceğini, ABD ile yakınlaşmak istediğini fark etmişti.
Ralph Victory: Sadece pratik sonuçlara yoğunlaşmak zorunlu değiliz.
Üzerinde yoğunlaşılması gerekenler, ortak prensipler ve nihayetinde
varılması istenen hedeflerdir. IRA’nın ilan ettiği ateşkeslerden sadece
bir tanesi bozulmuştur. IRA içindeki bazı kesimler o ateşkesi kabul
etmiyorlardı. Ateşkesler sıklıkla bozulmuyordu ama bu ateşkes sırasında
örgüt içindeki bazı kesimler şartlara uymak istemediler. Bu o zaman
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için son derece tehlikeli bir durumdu. Aynen 1998 yılında Omagh
kasabasında patlayan bomba gibi, bu tür yaklaşımlar barış sürecini bir
bütün olarak bozabilirdi. Ama bu olay tam tersi bir etki yarattı ve IRA’ya
bu sürece ne kadar yatırım yaptıkları, ne kadar çaba sarfettiklerini görme
şansı sundu. Bu türden bir şiddet karar verici olamazdı. Uluslararası
özellikteki kolaylaştırıcıların rolleri arasına, vizyona olan ihtiyaç da
eklenmelidir. Elbette uluslararası kesimler her zaman doğru yol anlamına
gelmez. Bizim örneğimizde iyi işleyen bir süreçti ama bunu yapmak çok
kolay olmadı.
Katılımcı: Türkiye hiçbir anlamda uluslararası gözlemi kabul etmiyor.
Bazılarımız bizler arasından bir gözlem grubu kurulacağını öngörüyor.
Bu türden bir içerden gözlem grubunun getireceği katkı ne olabilir?
Katılımcı: Türkiye’nin uluslararası gözlemci kabul etmeme gerçeğinin
incelenmesi gerekir. Bazen insanlar Irak Kürdistan bölgesi başkanı
Mesut Barzani’den bu anlamda bir destek noktası olarak bahsediyorlar.
Kanada’nın Kuzey İrlanda konusunda oynadığı rolün bir benzeri Barzani
tarafından da oynanabilir.
Katılımcı: ABD ile Barzani’nin sahip olduğu güçlerin kıyaslanması bile
söz konusu olamaz. ABD İrlanda’da yaşanan sorunu çözmek istiyordu
ve bu sebeple son derece etkili ve aktif bir rol oynadı. Ancak Türkiye ile
Kürtler arasındaki soruna ne Avrupa, ne ABD ne de herhangi başka bir
ülke dâhil olamamıştır. Türkiye’nin kendi aktörleri ile kendi çözümünü
bulması gerekir.
Katılımcı: Hükümet gerçekte böyle bir gözlem komitesi görmek istemiyor
ama bir yandan da kamuoyu karşısındaki imajını yükseltmek istiyor.
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Émer Deane: Bazen çok uç noktalarda oldukça ilginç konuşmalar
geçebiliyor. Ancak çok daha geniş alanlarda, bu ister siyaset ister ekonomi
alanında olur, konuşmalara ihtiyacımız var. Eğer bir toplumun % 60’ı
bir sürecin destekçisiyse, o zaman o toplumun ihtiyacı olan dili bulmamız
gerekir. Kamuoyunun ne istediğine dair bir paragraf da olsa bir mesaj
vermek faydalı olabilir.
Ralph Victory: Uluslararası boyut ile bireyler arasındaki farkı ortaya
koymamız gerekir. Bizim sürecimizde yer alan Mitchell kendi yetkileri
çerçevesinde hareket ediyordu. Çalışma arkadaşları vardı ve bağımsız
bir düzlemde hareket ediyordu. Kendisi ABD hükümeti adına onların
perspektifini de sunuyor değildi. O genel anlamda insanları bir araya
getiren bir kolaylaştırıcıydı. 1999 yılına vardığımızda, yani Hayırlı
Cuma Anlaşması imzalandıktan sonraki dönemde, başta silahsızlanma
olmak üzere hala çözülememiş bazı sorunlar vardı. Mitchell kendi başına
inisiyatif alarak yemek davetleri düzenliyor ve insanları bu konuları
konuşmak üzere bir araya getiriyordu. İnsanların mümkün olduğu kadar
birbirini tanımasını istiyordu. O dönem silahsızlanma üzerine herhangi
bir konuşmada yapılmıyordu. Uluslararası taraf, her zaman dramatik
bir gelişmenin ya da gazetelerin manşeti olacak gelişmelerin öncüsü
olacaktır diye bir kaide yok. Bu kesimler bazen perde arkasında ve son
derece sessiz bir şekilde çalışarak gerekli zemini yaratabilirler. Britanya
için de aslında bu işin uluslararası bir boyutunun olduğunu anlamak epey
bir zaman aldı. Nihayetinde ABD’den birinin süreçte olması son derece
önemliydi. Uluslararası destek konusunda da biz kendimizi sadece bu tür
meselelerde en belirgin şekilde ortaya çıkan devletlerle sınırlı tutmadık,
diğer seçeneklere mesela Finlandiya ve Kanada gibi seçeneklere de baktık.
Her nereden olursa olsun, bizim sözüne güvenilir ve kendini dinletebilen
insanlara ihtiyacımız vardı.
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Kevin Kelly: Bu son derece ilginç bir tartışma. Siz az önce uluslararası
anlamda hiçbir dahiliyetin istenmediğinden bahsettiniz. Ancak gerçekler
zamanla değişir. Zamanlama bu noktada son derece önemlidir. Yakın
dönemde Türkiye’de seçimler olacak ve belki yeni bir hükümet kurulacak.
Belki kurulacak hükümetin düşünceleri zaman içinde değişecek çünkü
bizde yaşanan da böyle bir şeydi. Uluslararası kesimlerin rolü her zaman
önceden belirlenmez. Bu durumda zamanla değişmiştir. Uluslararası
kesimlerin temel rolü sürece dâhil olan aktörlerin beslenmesi,
cesaretlendirilmesi ve güçlendirilmesiydi. Bu kesimler bunun ötesinde
özellikle de liderlik gibi roller oynamadılar, tarafların yaklaşımlarına
müdahale etmediler. Uluslararası kesimlerin hangi oranda sürece dâhil
olması gerektiğine karar verecek olan Türkiye’dir. Bu dahiliyetin yüksek
düzeyde olması da gerekmiyor. Küçük, yerel ve teknik destekle sınırlı da
olabilir.
Katılımcı: İrlanda’nın tecrübesinden dersler çıkarmak çok önemli diye
düşünüyorum. Bizim Nasrettin Hoca adında ulusal bir kahramanımız
var ve onun hakkında çok sayıda komik hikaye anlatılır. Bunlardan
birisine göre Nastrettin Hoca bir gün damdan düşer, insanlar kendisine
gelir önerilerde bulunur. Niye dama çıktın diye sorarlar. Nasrettin Hoca
dayanamaz ve ‘Konuşmayı kesin de bana damdan düşmüş bir adam
bulun, benim halimden o anlar’ der. Bence sizin geçirdiğiniz tecrübe
bizim için herhangi bir başka ülkenin geçirdiği tecrübeye göre daha
önemlidir. Çok teşekkür ediyoruz.
Kevin Kelly: Bu oturumu sonlandırmak için sizin son sözlerinizden daha
iyi bir söz bulamam. Çok teşekkürler.

60

Barış Sürecini Rayında Tutmak

Katılımcılar Rory Beatty ile birlikte İrlanda Cumhuriyeti
Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı’na Ev sahipliği yapan Iveagh House’da
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Katılımcılar Rory Beatty ile birlikte İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Ticaret
Bakanlığı’na Ev sahipliği yapan Iveagh House’da
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KATILIMCILAR İÇİN ÖZEL OLARAK DÜZENLENEN İRLANDA
PARLAMENTOSU (DÁIL ÉIREANN) GEZİSİ
Yer: Leinster House, Dublin
Tarih: 20 Nisan 2015, Pazartesi
Katılımcılar:
Padraig McGovern, Resmi Tur Rehberi
Rory Beatty, İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Çatışma
Çözümü Birimi Yetkilisi
Katılımcılar İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı
ev sahipliğinde resmi tur rehberi Padraig McGovern ile birlikte İrlanda
parlamentosunu özel bir gezi programı çerçevesinde ziyaret etmişlerdir.
Tur kapsamında önce Temsilciler Meclisi (Dáil Éireann) daha sonra da
Senato (Seanad Éireann) gezilmiştir. Senato salonu, geçmişte balo salonu
olan mekânın dönüştürülmesiyle oluşturulmuştur. Gezi sırasında Senato
ya da Temsilciler Meclisi’nde herhangi bir oturum gerçekleşmemekteydi.
Katılımcılar özellikle İrlandalı bir milliyetçi olan ve Birleşik
Krallık Parlamentosu’na seçilen ilk kadın (bu görevi daha sonra kabul
etmemiştir) olan Kontes Constance Markievicz’in hikâyesinden
oldukça etkilenmişlerdir. Kontes dünyada bakanlık görevine seçilen ilk
kadınlardan biri olmanın yanı sıra İrlanda’nın bağımsızlığı için savaşan
bir özgürlük savaşçısıdır da.
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Katılımcılar İrlanda Cumhuriyeti Parlamentosunu gezerken
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Katılımcılar düzenlenen özel gezi çerçevesinde İrlanda

Cumhuriyeti Parlamentosunu gezerken
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Katılımcılar İrlanda Parlamentosu (Dáil Éireann) önünde toplu halde
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
HAYIRLI CUMA ANLAŞMASI’NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN
İRLANDA CUMHURİYETİ PARLAMENTOSU ORTAK KOMİSYON
ÜYELERİYLE YUVARLAK MASA TOPLANTISI
Yer: Leinster House, Dublin
Tarih: 20 Nisan 2015, Pazartesi
Katılımcılar:
Frank Feighan, Fine Gael Partisi Milletvekili
Ruairí Quinn, İşçi Partisi Milletvekili
Seán Crowe, Sinn Féin Partisi Milletvekili

67

Barış Sürecini Rayında Tutmak

Frank Feighan:12 Bu komite Hayırlı Cuma Anlaşması’nın uygulanması
süreciyle ilişkili olarak oluşturulmuştur. Meseleleri anlamak istediğimizde
Hayırlı Cuma Anlaşması’na başvururuz. Anlaşmanın içindeki bazı
düzenlemeler hala yerine getirilmemiştir. Biz aynı zamanda bu anlaşma
sebebiyle yüzüstü bırakıldığını ya da anlaşma dışında tutulduğunu
hisseden kesimleri de dinleyen bir komiteyiz. Onları dinliyor ve onlara
tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu açıdan hala çok önemli bir rol oynadığımızı
söyleyebilirim. Birlikçi partiler bu komitenin parçası olmama kararı
12 Frank Feighan ilk kez 2007 yılında birleşik bir İrlanda hedefleyen Fine Gael
Partisi’nden milletvekili seçilmiştir. 2014 yılında ise Hayırlı Cuma Anlaşması’nın
Uygulanmasına Dair Ortak Komite’nin başkanlığına seçilmiştir.
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almışlardır. Bunlardan bir kısmı komiteye karşı olmadığını da ifade
etmektedir. Ama buna rağmen onları da bu komiteye katma konusunda
hala başarı sağlayamadık.
Ruairí Quinn:13 Bizimle bir araya geldiğiniz için size çok teşekkür
ediyoruz.
Katılımcı: Komite üyelerini kimler seçiyor ve komite çalışmalarına
kimler katılıyor?
Frank Feighan: İrlanda Cumhuriyeti’nde parlamentoda yer alan
bütün partiler komitede yer alıyor. Kuzey İrlanda’daki partilerin büyük
çoğunluğu, DUP (Demokratik Birlikçiler Partisi) hariç komitede yer
alıyor.
Katılımcı: Komitenin kaç üyesi var?
Frank Feighan: Kuzey İrlanda’dakilerle birlikte 50 kişilik bir komite.
Katılımcı: Komite nasıl işliyor?
Frank Feighan: İki haftada bir toplanıyoruz. Bazen toplantılara eski
mahkûmları ya da yerleşimcileri de davet ettiğimiz oluyor. Çalışmalarımızı,
sınırın her iki tarafında da gerçekleştiriyoruz. Mesela Mayıs ayında Kuzey
ve Güney’in bakanlarını Ada’nın genelindeki sağlık sorunlarını konuşmak
üzere bir araya getiriyoruz.

13 Ruairi Quinn İşçi Partisi milletvekilidir. Geçmişte İşçi Partisi Genel
Başkanlığı ve Eğitim Bakanlığı görevlerinde bulunmuştur. Hayırlı Cuma
Anlaşması’nın Uygulanmasına Dair Ortak Komite’nin üyesidir.
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Katılımcı: Komite Kuzey İrlanda ile ortaklaşa kurulmuş bir komite midir?
Frank Feighan: Hayır.
Katılımcı: Komitenin sahip olduğu yetkiler nelerdir? Sadece önerilerden
oluşan raporlar mı hazırlıyor yoksa başka yasal yetkileri de var mı?
Seán Crowe:14 Dışişleri Bakanlığı’na tavsiyelerde bulunur ve farklı
grupları dinleriz. Bu çerçevede tavsiyerlerde bulunuruz.
Katılımcı: Çoğunlukla hangi konulara yoğunlaşırsınız?
Ruairí Quinn: Bizim işimizin temelini İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey
İrlanda arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi oluşturur. 1937 yılında
İrlanda için yeni bir anayasa hazırlandığında, bu anayasa Ada’nın tümü
üzerinde egemenlik hakkı talep eden maddeler içeriyordu ve bu haliyle
oldukça tartışmalı bir belgeydi. Ancak Hayırlı Cuma Anlaşması’nın halk
tarafından onaylanabilmesi için anayasadaki bu maddenin değiştirilmesi
gerekiyordu. Kuzey İrlanda’ya ilişkin anlaşma imzalandıktan 3 ya da 4
sene sonra Kuzey ile Güney arasında karşılıklı ilişkiler gelişmeye başladı.
Her 6 ayda bir, her iki taraf arasında bakanlıklar düzeyinde toplantılar
yapılmakta. Bakanlıklar arası toplantıların getirdiği başarının devamında
Ada’nın dini başkenti olan ve çok farklı dini kesimleri bünyesinde
barındıran Omagh kasabasında daimi bir sekreterlik ofisi kuruldu.
14 Seán Crowe İrlanda Cumhuriyeti Parlamentosu’nda Sinn Féin Partisi
milletvekili olarak görev yapmaktadır. Hayırlı Cuma Anlaşması’nın
imzalanmasıyla sonuçlanan müzakerelerde partisinin müzakere heyetinin
öncülüğünü yapmıştır. Şimdi parlamento bünyesinde Hayırlı Cuma Anlaşması’nın
uygulanmasından sorumlu olmak üzere kurulan Ortak Komite’de görev
yapmaktadır.
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Komitenin çalışmaları da işte bu temel yapının bir parçasıdır.
Yürüttüğümüz tartışmalar sonrası oluşturduğumuz önerileri İrlanda
Dışişleri Bakanlığı’na iletiyoruz.
Seán Crowe: Pek çoğumuz çok taraflı bir danışma mekanizması olan
Anglo-İrish danışma sürecinin bir parçasıyız. O sürecede fikirlerimizle
katkı sunuyoruz. Ortaya çıkan sorunları gündemleştirebileceğimiz çeşitli
mekanizmalar da var ayrıca.
Frank Feighan: Bazen anlaşmaya ‘İrlandanın sorunlarına İrlandaca
bir çözüm’ denildiği de olur. Orada bir muğlaklık vardır. Anlaşma
döneminde bazı sorunlar ertelendi ve biz şu anda bu sorunların bazılaryla
uğraşmaktayız.
Katılımcı: Karşı karşıya kaldığınız en zorlu konu nedir?
Frank Feighan: En zorlu konular geçmişte yaşananlar, bayraklar sorunu,
yürüyüşler, firarda olan suçlular ve bu sorunlarla nasıl başa çıkılacağı gibi
konulardır.
Ruairí Quinn: Ben Milli Eğitim Bakanlığı için çalışıyorum ve zaman
zaman karşı taraftan muhattaplarımızla toplantılar yapıyoruz. Kuzey
ile Güneydeki siyasal yapılar arasındaki sınırlar çok düzensiz. Aynen bir
sınırın nehrin akışına göre çizilmesi gibi. Biz kendilerinin sınırın yanlış
tarafında olduğunu düşünen insanlara kolaylaştırıcılık görevi görmek
istedik. Bu amaçla 5 ile 13 yaş arası çocuklar ile yine 18 yaşına kadar
olan ve sınıra 5 kilometrelik mesafede yaşayan öğrencilerin sınırın iki
yakasında istedikleri okula gitmelerini sağlamaya çalıştık. Buna ilişkin
olarak okul sistemlerini de gözeterek, velilelerin nasıl bir yaklaşım
sergilediklerini gözlemlemek üzere bir araştırma yaptık. Elde ettiğimiz
71

Barış Sürecini Rayında Tutmak

sonuçlar % 5 - 15 arası bir kesimin çocuklarını sınırın farklı bölgelerindeki
okullara gönderme isteğinde olduğunu gösterdi. Kuzey İrlanda tarafı bu
konuda biraz önyargılı çünkü onlar daha fazla sayı ve insan kaybetmek
istemiyorlardı.
Seán Crowe: Kuzey İrlanda yaklaşık 50-60 yıl boyunca tek parti rejimiyle
yönetilmiş bir toplum. Şimdilerde en basit şey üzerine dahi güvensizlik
yaşanıyor, hatta aynı odada oldukları anda dahi taraflar birbirleriyle
konuşmuyorlar. Partilerin güç paylaştığı bir idari yönetime zorlukla da
olsa erişmiş olduk.
Katılımcı: Hayırlı Cuma Anlaşması ile komiteler kuruldu. Eğer yaptığınız
işleri gözden geçirme imkânınız olsa hangi alanlarda ne tür somut adımlar
atılabileceğini düşündüğünüzü bize örneklerle ifade edebilir misiniz?
Frank Feighan: Sağlık, eğitim ve altyapı alanında fırsat eşitliği sorunu var.
Siyasal sistemdeki bazı şeylerin topluma göre daha az kıpırdadığını görmek
de oldukça ilginç. Eskiden birbirlerinden 200 metre mesafede ama ayrı
ayrı yerlerde yaşayan analar şimdi bir araya gelebiliyorlar. Ancak Kuzey
İrlanda’daki siyasal sistem ilerlemesi gereken hızda ilerlemedi. Olması
gerekenden daha yavaş ilerliyor. Ben sınırdan 40 mil ötede İrlanda’nın
batısında yaşıyordum. O kadar yakın bir yerde oturmama rağmen çatışma
bizim sorunumuz değil diye düşünüyorduk. Yaşadığımız yerde ne şiddet
ne de kan vardı ama neler yaşandığını aşağı yukarı biliyorduk. Bu sorun
sanki Birleşik Krallık’ın ya da Avrupa’da bulunan dışardan ülkeye etkide
bulunmak isteyenlerin sorunudur diye düşünüyorduk. Eğer dışardan
etkide bulunmak isteyenler olmasaydı ortada bir anlaşma olmazdı.
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Seán Crowe: Hayırlı Cuma Anlaşması imzalanmadan önce Britanya’nın
en büyük askeri yığınağı Kuzey İrlanda’da bulunmaktaydı. Asker sayısı
Irak’taki Britanya askerlerinden daha fazlaydı.
Ruairí Quinn: Britanya ordusunun yarattığı işgalin bir kısmı provokasyon
amaçlıydı. Crosmaglen bölgesinde Britanya ordusu bölgedeki futbol
stadını, 20 yıl boyunca helikopter pisti olarak kullanmıştır. Bunu
yaparak bir anlamda orada yaşayan halka işgali sürekli olarak hatırlatmak
istiyorlardı. Neredeyse hergün bir provokasyon yaşanmaktaydı. Bugün
Londra ile Dublin arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi durumdadır
çünkü ortada şiddet yoktur. Ancak günlük yaşamda, işin dışındaki
zamanlarda ya da insanlar parlamento dışına çıktıkları zaman aynı evin
içinde yaşayan ama birbirinden ayrı yaşayan insanlar gibi davranıyorlar.
Arada bir etkileşim yok. Bu elbette uzun zaman alacak bir süreçtir.
Dublin’de ülkeye turist gelmesi için teşvik çalışması yapan bir
kurum var. Belfast’ta da aynı işi yapan bir kurum var. Turizm, Ada için
son derece önemli bir çalışma olduğu için her iki taraf bu çalışmaları
ortaklaşa yapmaya karar verdi. Ancak işbirliği öngörülenden daha yavaş
yürüyor. Kuzey İrlanda’nın Milli Eğitim bakanı yanında Birlikçilerin bir
muhbircisi olmadan benimle görüşemedi mesela. Çünkü Birlikçiler neler
olup bittiğini bilmek istiyor. Garip gelebilir ancak bu bizim yaşadığımız
diplomatik bir gerçekliktir.
Frank Feighan: Kuzey İrlanda’nın önceki polis kuvvetleri olan Kraliyet
Polis Kuvvetleri’nin % 95’i Protestanlar’dan oluşmaktaydı ve Katolikler
bu sebeple bu kuruma güvenmiyorlardı. Şimdi polis kuvvetlerinin adı
Kuzey İrlanda Polis Kuvvetleri oldu. Polis şefleri ile tanışma imkânım
oldu. Değişim gerçekten inanılmaz. Britanya ordusu sokaklardan
çekildikten sonra Milliyetçilerin varlığı daha fazla hissedilmeye başlandı.
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Katılımcı: Sosyal sınıflara ilişkin sorunlar konusunda görüşlerinizi
nelerdir?
Frank Feighan: Büyük bir sorun. Kraliyet yanlısı, Birlikçi kesimlere
bakıldığında onların işçi sınıfından oluşan kesimleri arasında eğitim
seviyesi çok düşüktür. Milliyetçi, cumhuriyetçi kesimler ise hem kilise
hem de spor kurumları sayesinde eğitim konusunda daha fazla çabalayan
kesimlerdir. Orta sınıf kesimler ki bunlar arasında öğretmenler de vardır
Birlikçi kesimlerden kopmuşlardır.
Ruairí Quinn: Aslında çatışma, savaşçılarının işçi sınıfı olduğu ama orta
sınıflar arası bir çatışmaydı. Protestan işçi sınıfına dünyanın en büyük
limanlarından biri olan Belfast limanında iş garantisi verilmişti. 1922’den
önceki bir tarihten itibaren bu alandaki işler Kraliyet yanlısı kesimden
insanlara, Birlikçiler’e gidiyordu. Eğitime ilgi konusunda hiçbir zaman
iki kesim de aynı kültürel yaklaşıma sahip olmadı. Milliyetçi ve Katolik
olan kesimden insanlar cezaevinde olduklarında dahi Açıköğretim
Üniversiteleri’ne kayıt olurken, Kraliyet yanlısı kesimin aynı durumdaki
insanları cezaevlerindeki vücut geliştirme salonlarını kullanıyorlardı.
Kraliyet yanlılarının yaşadığı alanlarda yeni istihdam alanları yaratmak
son derece zordur. Bu durum siyasi liderlerin sömürdüğü bir durumdur.
Frank Feighan: Kuzey İrlanda halkı içinden özellikle Kraliyet yanlısı
kesimden pek çok insan Britanya ordusuna katılmıştır. Kuzey İrlanda’nın
nüfusu 2 milyon olmasına rağmen, 60 milyon nüfusu olan Britanya’nın
bütün ordusunun %20’sini Kuzey İrlandalılar oluşturur. İnsanların
istihdam edildiği en önemli alanlardan birisi ordudur. Britanya ordusuna
büyük bir bağlılığın olduğunu söyleyebilirim.
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Seán Crowe: Her iki tarafta işçi sınıfına ulaşmak için mezhep sorunlarını
kullanmıştır. 1930’lı yıllarda işçiler arasında istihdamdan kaynaklı
sorunlar sebebiyle birlik oluşturma girişimleri olmuştur. Ama bu
girişimleri boşa çıkarmak için mezhepçilik kartı oynanmıştır. Kuzey’deki
devletin mezhepçilik ve dinsel ayrımcılığa dayalı olarak kurulmuş olması
bu konudaki en büyük zorluğa sebep olmaktadır. Konut edinme hakkı,
istihdam ve toplumdaki herhangi başka bir mesele konusunda yapılan
bütün mücadelelerin karşısına mezhepçilik çıkmış ve çatışmanın daha da
büyümesine sebep olmuştur.
Ruairí Quinn: Şimdilerde güvensizliğin yeni boyutunu ise Britanya’da
yapılacak genel seçimler oluşturuyor. Britanya’daki Muhafazakar Parti,
Avrupa Birliği üyeliği konusunda bir halk oylamasına gitmek istiyor.
Benzer bir halk oylaması 1970 yılında yapılmıştır. O zaman halkın %
67’si Avrupa Birliği içinde kalınması yönünde oy kullanmıştır ancak eğer
mevcut Britanya başbakanı David Cameron, Avrupa Anayasası konusunda
yapılması gereken değişikliklere ilişkin taleplere dair girişimlerden
olumlu sonuç alamazsa bu durumda Avrupa Birliği’nde kalınmasını
talep eden çoğunluğa dair denge değişebilir. Halk oylamasının sonuçları
birbirine çok yakın da çıkabilir. Eğer Birleşik Krallık, Avrupa Birliği’nden
ayrılırsa, o zaman İskoçya Avrupa Birliği’ne katılmak için referanduma
gidebilir. Bu tablo 1600’lü yıllardan itibaren İskoçya’dan Kuzey İrlanda’ya
göç ederek, buraya yerleşen Birlikçi kesimlerin izole olmasına sebep
olacaktır. Bu tablo kimlik açısından ciddi bir istikrarsızlığa sebep olabilir.
Birleşik Krallık içinde Britanyalı ismi kullanıldığında bunun aslında
İngiliz demek ile aynı manaya geleceğini düşünebilirler. Ancak İskoçlar,
Gallerliler ve Kuzey İrlandalılar, İskoç, Galli ya da Britanyalı olmanın ne
manaya geldiği konusunda son derece net fikirlere sahiptirler. Gerçekte
de ülkede hâkim olan İngiliz Kraliyeti olmuştur ve yaptıkları sadece isim
değişikliğine gitmek olmuştur.
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Katılımcı: Nihai çözüme ne kadar yakınsınız?
Ruairí Quinn: Nihai çözüm budur. Bunun alternatifi ise şiddet ve savaştır.
Frank Feighan: Yakın dönemde bazı Birlikçiler ile görüştüm. Hepsinin
hissiyatı siyasetçilerin onları hayal kırıklığına uğrattığı yönündeydi. Bir
zamanlar birbirlerini vuran, birbirlerine karşı ayrımcılık yapan insanlar
arasında her gün giderek büyüyen bir dostluk ve arkadaşlık ilişkisi var
ancak geçmişin hatırası da büyük bir sorun olarak ortada duruyor.
Seán Crowe: Bazı küçük gruplar eski döneme dönmek istiyorlar
ama arkalarında bir destek yok. En büyük tehlike, değişimlerin yavaş
gerçekleşmesidir. İnsanlar anlaşmaya büyük bir destek verdiler ve
anlaşmadan büyük beklentileri var. Bizim yapmamız gereken bu
beklentileri karşılamaktır. Aksi takdirde insanlar giderek daha kızgın
hale gelecekler. En büyük sorunlardan birisi, geçmişle nasıl yüzleşileceği
sorunudur. İnsanların artık ileriye bakması gerekir. Şimdi iki tarafın
ortaklaşa kurduğu bir hükümet var ve Hayırlı Cuma Anlaşması’nda,
üzerinde detaylı olarak durulmayan temel bazı sorunlarla ilgilenmeye
başladık. Silahsızlanma sağlandığı gibi polis kuvvetleri de daha katılımcı
bir hale gelmiştir.
Katılımcı: Katolik toplumu içinde sosyal bölünmeler var mı? Hem Kuzey
hem de Güney dikkate aldığında Katolik toplum daha laik midir yoksa
daha dindar mıdır?
Frank Feighan: Nüfus olarak çok sayıda Katolik vardır ancak bu insanların
pek çoğu dini vecibelerini düzenli olarak yerine getiren insanlar değiller.
Şimdilerde din o kadar büyük bir rol oynamıyor. Şehirlerdeki insanların
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yaklaşık %10’u kiliselere giderken, kırsal bölgede bu oran %15-20
arasıdır. Din şimdilerde o kadar büyük bir mesele değil.
Ruairí Quinn: İrlanda’da Katolik kilisesi, Yunanistan’da Ortodoks
kilisesinin oynadığı role benzer bir rol oynar. Şimdilerde nüfus sayımlarında
kendilerini ateist ve agnostik olarak ifade eden insan sayısı sürekli olarak
artmaktadır. İnsanların % 83’ü kendisini Katolik olarak ifade ederken
onların hemen arkasından gelen grup işte bu kendini ateist ve agnostik
olarak ifade eden insanlardır. Evliliklerin 3’te 1’i seküler esasa göre
yapılır. Durum değişiyor. Üç tür Katolikten bahsedebiliriz: Katolikliğe
tümden bağlı olanlar, kültürel olarak Katolik olanlar ve cebren Katolik
olanlar. Cebren derken, buradakilisenin eğitimin bütün imkânlarını
kendi kontrolü altında tutmasından bahsediyorum. Okullarımızın %
20’si kapasitelerinin üstünde öğrenciye sahiptir. Aileler inanca dayalı
sebeplerden değil daha çok pratik sebeplerden dolayı çocuklarını vaftiz
etmektedirler.
Katılımcı: Karma evlilikler var mı? Karma evlilik yapanlara farklı
davranılıyor mu?
Ruairí Quinn: Eskiden bu konuda ciddi zorluklar vardı. Eğer bu insanlar
yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kalırlarsa nerede yaşayacaklardı?
Katoliklerle birlikte mi yoksa Protestanlarla birlikte mi? Belki de bazıları
İngiltere’ye göç etmek zorunda kaldı.
Frank Feighan: Bizde boşanma kavramı da olmadığı için liberal insanların
pek çoğu İngiltere’ye gitmek zorunda kaldılar. İrlandalıların boşanma
meselesine buldukları çözüm gidip kendilerine Londra’da iş bulmaktı.
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Seán Crowe: Nasıl bir kökenden geldiğinize bağlı olarak durum değişir.
Orta sınıf ya da işçi sınıfından gelmiş olmak durumu değiştirebilir. Orta
sınıfların, sınırın diğer tarafı ile ilişkiler kurması çok daha kolaydı. Çatışma
döneminde koşullar işçi sınıfı için, nerede yaşadıklarına bağlı olarak daha
zordu. Karma evliliklerden dolayı insanların evlerinin taşlanması da söz
konusuydu.
Ruairí Quinn: Benim aklıma gelen çok trajik bir olay var. Katolik bir
kadın ikinci ilişkisini Protestan bir adamla yaşıyordu. Kadının 3 ya da
4 tane çocuğu vardı. Bir gün evine atılan bir molotof kokteyli bütün
çocuklarının ölümüne sebep oldu. Bu olayı herkes olabildiğince kınadı
ancak görüldüğü gibi, deli birinin davranışı bu tür facialara sebep
olabiliyor.
Seán Crowe: Bu tür olaylar geriye gidersek nelerle karşılaşabileceğimize
dair insanlara bir uyarı gönderiyor. Bu trajedi sonrasında olumlu
gelişmelere yol açmıştır.
Kerim Yıldız: Hem müzakereler hem de Hayırlı Cuma Anlaşması’nın
imzalanmasından sonra uluslararası toplum size nasıl bir destek verdi?
Ruairí Quinn: İrlandalı Milliyetçi/Cumhuriyetçi kesimler 1850 yılından
bu yana İngiltere, ABD ve Avusturalya’da yaşayan İrlanda diasporasını
harekete geçiriyor. İrlandalıların ABD’deki siyasi partilerden Demokrat
Parti ile çok sıkı ilişkileri var. İkinci Dünya savaşı döneminde, o zamanki
Britanya Başbakanı Churchill Almanya’ya ait denizaltı gemilerini
engellemek için İrlanda’nın Güneyini işgal etmeyi planlamaktaydı. Ancak
ABD’de de Roosevelt devlet başkanı seçilmek üzereydi ve Churchill böyle
bir işgali her ne kadar iyi bir sebebe dayandırsa da ABD ile ilişkileri
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bozmadan yapamayacağını fark etti. ABD başkanlarından Bill Clinton
ile Ted Kennedy’de oldukça önemli roller oynamışlardır.
Frank Feighan: İrlanda diasporasının tahmini nüfusu 75 milyon
civarındadır. Türkiye’nin de bir diasporası vardır ve bu insanlar ülkelerini
seviyor, ülkelerine bağlılıklarını sürdürüyorlar. Bazen ülkeye bağlılık
ve ülke sevgisi diaspora sayesinde daha da güçlendirilebilmektedir.
Diyaspora mali fonlara da sahip olduğu için işin bu ekonomik boyutu
için son derece faydalı olmuştur.
Seán Crowe: Birleşik Krallık meseleyi bir iç mesele olarak tutmak istiyordu.
Dışardan kesimlerin getirilmesi ya da meselenin uluslararasılaştırılması ise
özellikle Britanya’ya güvenmeyenler açısından çok önemliydi. Clinton ise
sorunu ABD’deki sivil haklar hareketi ile ilişkilendiriyordu. Uluslararası
unsurların sürece dâhil edilmesi, kilit faktörlerden birisi olmuştur.
Kerim Yıldız: Birleşik Krallık nasıl ikna edildi? Sinn Féin üyelerinin
seyahat etmesi de engellenmekteydi.
Frank Feighan: Etki yapma gücü olan sivil toplum, siyasal sistemin her
iki tarafına baskı yapmıştır diyebilirim.
Ruairí Quinn: Gerry Adams’ın ABD’ye gitmesi IRA ateşkes ilan ettikten
sonra dahi engellenmiştir. Daha sonra Beyaz Saray, Kennedy’nin
kızkardeşini Dublin’e büyükelçi olarak atanmıştır. Yeni büyükelçi
Adams’a vize verilmesi için Beyaz Saray’a tavsiyede bulunmuştur. ABD
Dışişleri Bakanlığı ise Büyük Britanya ile kurduğu ilişkilere büyük değer
verdiği için vize verilmesine tamamıyla karşı çıkıyordu ama en nihayetinde
siyaset diplomasinin bu işin üstesinden geldi. İrlanda lobisiyle birlikte
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ABD Kongresi’ndeki Demokrat Partili üyeler ve ABD’nin Demokrat
Partili başkanı Dışişleri Bakanlığı’ndan daha fazla etkiye sahip oldular.
Seán Crowe: Bugün bile bu mesele Dışişleri Bakanlığı için bir sorun
yaratmaktadır. Bunun İrlanda’daki değişim sürecine olumlu etki yapan
bir faktör olduğunu söyleyemem.
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SHELBORNE OTEL’DE ULUSLARARASI KATILIMCILARIN
KATILIMIYLA AKŞAM YEMEĞİ
Yer: The Shelbourne Otel, Dublin
Tarih: 20 Nisan 2015, Pazartesi
Katılımcılar:
Necip Egüz, Türkiye Cumhuriyeti İrlanda Büyükelçisi
Sir David Reddaway, Britanya’nın İrlanda Eski Büyükelçisi, DPI
Uzmanlar Konseyi Üyesi

Kerim Yıldız: DPI sırf sorunlar üzerine konuşmaktan ziyade farklı
kesimlerden insanları bir araya getirir ve onların birbirlerini tanımalarına
imkân sağlar. DPI gazetecileri ve Akil İnsanlar Heyeti’ni etkinliklere
davet ederek toplumu barışa hazırlama amacını ortaya koymaktadır. Bu
ziyaretimiz sırasında, sizin İrlanda barış sürecine dâhil olmuş mümkün
olduğunca çok sayıda çok aktörle, özellikle de uluslararası aktörlerin ne
tür roller oynadığını görmenizi sağlayacak isimlerle bir araya gelmenizi
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sağlamaya çalıştık. Özellikle Senatör Mitchell ile yapılacak görüşme çok
önemli bir görüşme olacaktır diye düşünüyoruz çünkü kendisinin ortaya
koyduğu prensipler dünya genelinde kabul görmüş prensiplerdir.
Türkiye İrlanda Büyükelçisi Necip Egüz: Türkiye’nin hem düşünce hem
de basın dünyasından bu kadar değerli isimlerini davet ettiği için özellikle
DPI’ya çok teşekkür etmek istiyorum. Daha önce bezer ziyaretlere katılan
isimler ziyaret sonrası İrlanda’yı ziyaret ettikleri için son derece mutlu
olduklarını ifade etmişlerdi. Türkiye şu anda çok önemli bir süreçten
geçmektedir ve bu sürecin sonucunu almak ülkenin kendisine bağlıdır.
Bizim kendimizi daha iyi bir geleceğe, daha fazla demokrasiye ve ileriye
bakmaya hazırlamamız lazım. Ben hem birey hem de bir kamu görevlisi
olarak süreci destekliyorum.
Sir David Reddaway: Türkiye’de geçirdiğim 3 mutlu yıldan sonra 3 mutlu
yıl da İrlanda’da geçirdim. DPI tarafından anlatıldığı üzere, her ülkedeki
durum birbirinden farklıdır. Bu ziyaret de İrlanda’nın ve Türkiye’nin
birbirinden farklı olduğu gerçeği kabul edilerek düzenlenmiştir. Ortaya
konulan çabaları selamlıyorum. Bunlar son derece zorlu çabalardır
ve zaman alırlar. Ancak Türkiye’nin önemli bir ilerleme sağladığını
görüyorum ve umarım ortada yeterli oranda siyasi irade olur.
Kerim Yıldız: DPI çalışmalarına hem pratik hem de teorik anlamda
yaptığı katkılardan dolayı Sayın Ali Bayramoğlu’na özellikle teşekkür
ediyor ve size hitap etmesi için sözü kendisine veriyorum.
Ali Bayramoğlu: DPI Türkiye’de faaliyetler düzenlemeye başladığında
koşullar şimdikinden çok farklıydı. Bugün ise biz uluslaraları
gözlem kurulundan bahsetmekte, bu tür konuları çok rahatlıkla
konuşabilmekteyiz. Ben bu gelişimi çok önemli bir gelişme olarak
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görüyorum. Biz bu çalışmalara başladığımızda, Türk istihbaratına da eğer
bu tür öneriler yaparsa ajan olacakları muamelesi yapılıyordu. Ancak
şimdi bu tartışma çok önemli bir tartışma olarak kabul edilmektedir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM :
İRLANDA CUMHURİYETİ ESKİ BAŞBAKANI BERTİE AHERN’İN
KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN HAYIRLI CUMA ANLAŞMASI
MÜZAKERELERİ KONULU YUVARLAK MASA TOPLANTISI
Yer: The Skylon Otel, Drumcondra, Dublin, Ireland
Tarih: 21 Nisan 2015
Katılımcı:
Bertie Ahern, İrlanda Cumhuriyeti Eski Başbakanı
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Katılımcılar İrlanda’nın Drumcondra bölgesindeki Skylon Hotel’de İrlanda Eski
Başbakanı Bertie Ahern ile yapılan yuvarlak masa toplantısı sırasında

Kerim Yıldız: Bertie Ahern 1997 yılı Haziran ayı ile 2008 yılı Mayıs
ayları arasında İrlanda Cumhuriyeti başbakanı olarak görev yapmıştır.
Başbakanlık görevine gelmeden önce milletvekilliği yapmış, 1987-1991
yılları arası çalışma bakanı, 1991-94 yılları arası ise maliye bakanı olarak
kabinede görev almıştır. Siyasetçi olarak görev yaptığı dönemde barış
sürecine dahil olmuş, diğer uluslararası aktörlerin katılımıyla birlikte
İrlanda’ya barış getirme çabasına girişmiştir. Bertie Ahern katılımcı bir
barış sürecini sağlayabimek için uluslararası yardıma ihtiyaç olduğunu
ifade etmektedir. Bu alandaki tecrübesi sadece İrlanda ile sınırlı değildir.
Kendisi ayrıca George Mitchell ile yakından çalışmıştır. Bugünkü
yuvarlak masa toplantısında özellikle uluslararası aktörlerin sunduğu
yardım konusu üzerine eğileceğiz. Standart olarak ifade ettiğimiz bir şey
var ki o da her sürecin birbirinden farklı olduğudur. Ancak son 20 yıl
içerisinde gerçekleşen 30’dan fazla çatışmaya bakıldığı zaman aralarında
bazı ortaklıklar olduğu ve bu süreçlerden dersler çıkarılabileceği görülür.
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Bertie Ahern: Dublin’in benim yaşadığım bölgesine hoş geldiniz. Burası
benim memleketim. Okula burada gittim, 34 sene boyunca bu bölgenin
milletvekili olarak görev yaptım. Hala buradaki toplumla içiçeyim.
Daha önce Türkiye’den gelen diğer delegasyonlarla da tanışma şansım
oldu ve ülkedeki meseleleri kısmen de olsa biliyorum. Haziran ayında
ülkenizde seçimlerin yapılacağını da biliyorum. Seçimler her zaman belli
gerginliklere ve sorunlara sebep olurlar. Ben tam 10 tane seçime katıldım
ve seçimlerin en güzel yanı gelip geçici olmalarıdır.
Bugün sizlerle Kuzey İrlanda üzerine görüşlerimi paylaşacağım.
Ben şimdilerde Jonathan Powell gibi insanlarla birlikte dünyanın farklı
yerlerinde yaşanan çatışmalara ilişkin süreçler içinde yer alıyorum.
Hiç bir çatışmanın birbiriyle birebir aynı olmadığını tekrarlamanın
bir mahsuru yok. Bütün çatışmaların kendine özgü bir karakteri ve
yapısı vardır. İrlanda’daki çatışma ile dünyanın diğer yerlerindeki
çatışmaların belli oranda birbirine benzer yönleri vardır. Dünyada hiç
kimse bütün çatışmalar konusunda tam bir uzmanlığa sahip olamaz.
Buna George Mitchell da dâhil. Kendisi Kuzey İrlanda meselesinde son
derece yardımcı bir rol oynamış, akabinde Ortadoğu sorunlarına dâhil
olmuştur. Ortadoğu’daki çatışma çok farklı olduğu için George Mitchell
o görevi bırakmış olduğuna memnun olmuştur diye düşünüyorum. Ben
geçen yıl Ukrayna’da oldukça uzun bir dönem kaldım. Daha sonra Bask
ülkesinde Jonathan Powell ile birlikte kaldık. Bütün çatışmaları göz
önüne aldığımızda karşımıza çıkan tek bir ortak nokta: O da çatışmaların
insanlara dair olduğu gerçeğidir. Eğer bir çatışmaya ilişkin bir şeyler
yapmak istiyorsanız, zamanınızı harcamadan önce halkın, çatışmanın
tarafları ve diğer kesimlerin bu statükonun devam etmeyeceğini, onun
yerine geçeçecek bir anlaşmanın her şeyden daha iyi olacağı gerçeğini en
geniş anlamda kabul etmesi gerekir. Yoksa evinize dönseniz daha iyidir.
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İrlanda meselesinde bizim insanları öldürmenin iyi bir fikir
olmadığına ikna etmemiz gerekiyordu ve bu hem zaman hem de güven
gerektirir. Buradan çıkarılacak temel ders sürecin çatışmaya dahil olan
kesimleri mümkün olduğu kadar içeren bir özellikte olması gerektiğidir.
Hükümetlerin hassas olduğu bazı konular vardır ki hükümetle bu
konuları ancak egemenlik hakkına saygı duyan bir başka hükümetle
oturup konuşabilirler. Bir yerleri bombalayarak müzakere masasına
gidebileceğinizi düşünmek mantıklı değildir. Seçilmiş bir hükümet
herhangi bir taraf ile müzakere edebilecek durumda olan bir hükümet
değildir. Biz İrlanda’da doğrudan ya da dolaylı olarak şiddet olaylarına
dâhil olan hiçbir kesimin müzakerelere dâhil olmayacağında ısrar ettik.
Eğer sürece herkesi dâhil etmek isterseniz bunu yapabilirsiniz ama bu
ortada şartların olmayacağı anlamına gelmez. Bu sadece temel bir prensip
değil aynı zamanda pratik siyasetin gereğidir. Eğer insanlar masanın
altında bir bomba olduğunu ya da kapıdan çıkarlarsa vurulacaklarını
düşünürlerse sürece katılmazlar. Yine de isterseniz risk alabilirsiniz. Eğer
Blair ve ben sadece şiddete katiyen bulaşmamış insanlar ile bu süreci
yürütmeye çalışsaydık hiç bir mesafe kaydedemezdik. Bizim sürece dâhil
ettiğimiz kesimlerin önemli bir bölümü şiddete bulaşmıştı. Sicillerinde
şiddet olayları vardı. Bizim işimiz ise bu insanlara artık o dönemin sona
erdiğini söyletmekti. Bu ülkede geçmişten bu yana barışçıl yollardan
mücadele yürüten insanlar üzerinden bu çatışmaya bir çözüm bulunması
yolu denenmiştir ama bu çabaların tümü de başarısızlığa uğramıştır.
İşin en zor tarafı, şiddete bulaşmış olan kesimleri barış sürecinin içine
çekmektir. Şiddete karşı olan kesimleri sürecin içine getirmek çok zor
bir şey değildir. Aksi takdirde, şiddet kullanan örgütler onların zamanını
harcadığımızı söyleyebilir. Buna dair sizlere çok sayıda örnek verebilirim.
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Daha önceden bilmediğim ama bu süreçten çıkardığım bir temel
derse vurgu yapmak istiyorum. Eğer Kuzey İrlanda’daki gibi kesimler
arasında çok köklü farklılıkların olduğu bir sorunu çözmek istiyorsanız,
o zaman tutacağınız en doğru yol, diyalog yoludur. Barışa giden yolun
devam eden diyalogtan geçtiğini kendi inancım olarak ısrarla ifade etmek
istiyorum. Eğer insanlarla iletişim halinde olmazsanız, onları şiddetten
vazgeçmeye ikna edemezsiniz. Belki bir başbakan onlarla konuşamaz
ama mutlaka konuşabilecek başka insanlar vardır. Aksi takdirde çok
iyi işlemez. Düşünün ki iki tane insan evleniyor ama birbirleriyle
konuşmuyorlar. O evlilik çok uzun sürmez. Bazen bunu yapmak çok
zordur çünkü onları yaptıkları şeylerden dolayı; mesela işledikleri
cinayetlerden dolayı sevmiyor olabilirsiniz. Ama onları durdurabilmeniz
için onlarla konuşmanız gerekir. Zordur biliyorum ve bu zorluk bazen
insanın kalbinden çıkar gelir. İçinizden yaptığınız şeyin çok kötü bir şey
olduğunu söyleyebilirsiniz ama işin sonunda ortaya herkes için iyi bir
sonuç çıkabilir. Her zaman anlattığım bir hikâye vardır Bir gün Kuzey’de,
insanların çok sert insanlar olarak adlandırdığı 12 tane lider ile görüşme
yapıyordum. Hepimiz bir odadaydık. Aralarından şöhreti çok iyi bilinen
birisi çıkıp ‘bildiğimiz kadarıyla bu odadaki insanlar arasında birini
öldürmeyen tek kişi sensin’ dedi. Amaç, o odadaki tek garip kişinin ben
olduğunun altını çizmekti. Aklımdan, acaba benim bu odada olmam iyi
bir fikir mi diye geçirdim. Ama bir çözüm bulmak istiyorsanız yapmanız
gereken şey tam da o dur; yani odada bulunmaktır.
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Bertie Ahern yuvarlak masa toplantısında katılımcılara hitap ederken

Uzun süre devam eden bir çatışmadan sonra yapılması gereken,
silahlı örgüt üyelerine bu konumdan çıkmak için bir strateji sunulmasıdır
çünkü uzun yıllardır bu faaliyete dâhil olan insanlar için bu ortamdan
çıkmak o kadar kolay bir durum değildir. Bu insanlardan bazıları bu
faaliyeti nasıl durduracaklarını dahi bilmezler. Bu noktada liderlerin
bir çıkış yolu bulması gerekir. Bu insanlarla birlikte çalışıp, şiddetten
barış ve demokratik sürece geçişin yolunu bulmanız lazım. Önce onları
ateşkes ilan etmeye ikna edin, daha sonra bir daha asla ellerine silah
almayacaklarını ifade edecekleri bir aşamaya taşıyın. Çıkarılacak bir
diğer ders ise ele alınması gereken konuların kapsamlı olması meselesidir.
Eğer bir müzakere sürecini siz yönetiyor ya da o sürece siz arabuluculuk
ediyorsanız o zaman uzun döneme yayılmış müzakereler sırasında bir
dizi küçük sorun ile ilgilenmek daha kolaydır. Mümkün olan çok sayıda
sorun ile ilgilenmek her zaman daha iyidir. 10 ya da 15 sorun diye bir
liste çıkarmaktan ziyade sorunlarla en erken aşamadan itibaren ilgilenmek
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her zaman daha faydalıdır. Hayırlı Cuma Anlaşması’nın müzakereleri 10
Nisan 1998 tarihinde tamamlandı ancak bu anlaşmanın uygulanması
ancak 2007 yılında mümkün olabildi. Mitchell’in ifade ettiği gibi,
bazen müzakere uygulamaya göre çok daha kolay bir şey olabilir.
Ben hayatının 9 yılının her gününü uygulamaları hayata geçirmek ile
geçirmiş bir kişiyim. İşe ilk günden başlamak işinizi kolaylaştırır. Ben
siyasi kariyerimin ilk yıllarında çalışma bakanı olarak görev yaptım ve o
dönem konumum gereği işvererenler, çiftçiler ve sendikalar ile çok sayıda
müzakere yürüttüm. Bu müzakereler sırasında çalışma kanunu, grevler
ve benzeri konular başta olmak üzere ekonomik sorunlara çare bulmaya
çalışıyorduk.
Barış savunuculuğu yapmaya başladığınızda ve insanları barışın
yoluna girmeye ikna etmeye çalıştğınızda kendinizi müzakere masasındaki
diğer tarafın yerine de koymanız gerekir. İyi bir müzakereci hiçbir zaman
‘benim görüşüm budur, ifade ettiğim de budur, hoşunuza gitmiyorsa
çıkıp gidebilirsiniz’ demeyen kişidir. Margaret Thatcher böyle biriydi ve
bana göre bu anlamda çok gereksiz biriydi. Eğer sadece kendi tarafınızı
tutmak istiyorsanız, o zaman sürece hâkim olmayı da deneyebilirsiniz
elbette. Ama eğer bir ilerleme kaydetmek istiyorsanız o zaman karşınızdaki
tarafın bulunduğu noktayı anlamanız gerekiyor. Elbette herbirimiz bir
tarafı tutuyoruz ya da insanlar hakkında çeşitli fikirlerimiz var ama eğer
onları anlamak istiyorsanız yapmanız gereken şey onların ortaya koyduğu
argümanları anlamaktır. Bu insanlar neden böyle riskleri göze alıyorlar?
Neden arabalarına bomba yükleyip, ellerine bomba düzeneği alarak
şehirlerde seyahat edip kendilerinin dahi havaya uçabileceği bir riski göze
alıyorlar. Neden bir gece yarısı ellerine makinalı silah alıp bir Britanya
askerini vururuz diye hesaplıyor ama aynı zamanda kendi yaşamlarını
riske atıyorlar? Bazıları bu insanların intihara yatkın olduğunu söylüyor.
Benve bu doğru değil. Peki, bu insanlar deli mi? Hayır değiller. Bu
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insanları motive eden bir şey var. Onun için bu insanların içine girmeniz
ve onları nasıl değiştirebileceğinizin ayırdına varmanız lazım.
Ben bunu Kuzey’deki partilerle birlikte yaptım. Bu sürece beraber
girdiğimiz bazı insanları ve onların siyasetini sevmedim. Bir diğer gerçek
de Kuzeydeki bu partilerin çok Britanyalı olması ve benim kültürel
değerlerimi paylaşmıyor olmalarıydı. Ama nihayetinde onların pek çoğu
ile arkadaş oldum, hatta bazılarıyla çok yakın arkadaş oldum.
Biraz da dışardan sürece katılan aktörlerden ve onların rolünün
ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Bence bu çok kilit bir sorudur. Hiç
şüphe yok ki Avrupa Birliği ve ABD’nin verdiği destek çok önemliydi.
Clinton’ın çok kritik bir dönemde, aynı zamanda çok iyi bir insan olan
George Mitchell’i bize vermiş olması, bizim için çok önemliydi. Mitchell’in
sahip olduğu bilgelik, mizaç, sabır, idarecilik ve kararlılık gibi şeyler, yeri
kolaylıkla doldurulabilecek şeyler değildi. ABD’nin sürece bu yönlü
katılımı sağlayan ise ABD’de yaşayan çok büyük İrlanda nüfusuydu. Yani
bizim diasporamızdı. Avrupa Birliği ise John de Chatelaine başkanlığında
yürütülen silahsızlanma çalışmasına önemli kaynaklar sunmuştur.
Günümüzün gerçeği, bütün sorunların küresel bağlamda birbiriyle ilişkili
olduğu gerçeğidir. Kariyerim boyunda pek çok yere seyahat ettim ve pek
çok toplantıda konuşmacı oldum. ABD Kongresi’nde de konuştum,
Birleşik Krallık’ın Parlamentosu Westminster’da da konuştum. Belki
bu konuşmalar kişisel olarak bana bir imkân sunuyordu ama işin
onuru sadece bana ait değildi. Bizim sınırlarımızı aşıp giden bir etkiden
bahsediyorum. Bir diğer nokta var ki, o da meselenin dış boyutlu desteğin
değerli olması ile sınırlı olmadığı, sürece erişme imkânı bulan daha geniş
anlamdaki dünyanın da bu durumdan bir kazanç sağlamasıdır. Benim
samimi fikrime göre İrlanda’daki sorun dışardan aktörler olmasaydı
çözülemezdi. Yine aynı şekilde Bask ülkesinde Bask Ülkesi ve Özgürlük
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Örgütü (ETA) ile birlikte diğer Bask milliyetçisi ve ayrılıkçı örgütlerin
dâhil olduğu sorunun da çözümü dış aktörler olmadan çözülemezdi.
Aynı şey Suriye ve Irak için de geçerlidir. Mitchell’in de dediği gibi,
İrlanda sürekli olarak Britanya ile savaş halinde olmuştur. Barışı sağlamak
için çok sayıda girişimde bulunulmuş, sağlanan barış bir süre korunmuş
ama nihayetinde Britanya tarafından ortadan kaldırılmıştır. Sonra savaş
bir sonraki kuşağın yaşamına girmiştir.
Yapmamız gereken hiç durmadan barış süreci için çalışmaktır
çünkü barış süreci için çalışmayı durdurduğumuz gün en tehlikeli gündür.
Eğer çatışmaların yeniden başlamayacağını düşünüyorsanız bu da çok
tehlikeli bir düşüncedir. Ben hükümetin başındayken de bu durumun
garip bir durum olduğunu düşünürdüm. Çünkü eğer sokaklarda büyük
bir savaş başlar ve insanlar birbirlerini vurmaya başlarlarsa hükümet
hiç çekinmeden orduyu, polisleri, uçakları ve tankları devreye sokar,
bunun ortaya çıkaracağı masrafı dikkate dahi almaz. Ama eğer ortada bir
barış varsa o zaman hükümet olarak bütün yatırımızı o barışı korumak
için yaparsınız. Bu yatırımı eğitim alanında, insanları motive etmek
için, insanların bir arada yaşamasını sağlamak, kültürel farklılıklarını
paylaşması amacıyla yaparsınız ama hükümetler bu tür şeyler için kaynak
yok diyebiliyor. Üzücü bir şey elbette.
Mitchell bize yüzyıllardır bir savaş içinde olduğumuz için bir
tecrübeye sahip olduğumuzu ama aynı tarihsel olaylar için ortak bir
hafızaya sahip olmadığımızı söylerdi. İnsanlar olayların nasıl başladığına
dair farklı görüşlere sahiptirler.
Bizim bu kesimlerle ilişki kurmamızı sağlamak için sivil toplum,
işverenler ve sendikalar çok ciddi çalışmalar yürüttüler. Bu bizim için
son derece yardımcı bir çalışmaydı çünkü siyasetçilerin tek başına
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bunu yapması mümkün değildi. Bu kesimler insanlarla irtibata geçme
konusunda son derece faydalı olmuşlardır. Bir sorun üzerine ne kadar
çok sayıda insanla görüşürseniz o kadar iyidir. Barış için çalışmaktan
daha önemli bir şey yoktur. Dünyaya bir kez geliriz. Sizin harika bir
ülkeniz var ve sizlerin orada sağlıklı bir yaşam geçirmenizi dilerim. Umut
ederim sizler de ülkenizde yaşanan sorunun üstesinden gelebilecek bir yol
bulabilirsiniz.
Sunumun akabinde Kerim Yıldız soru ve cevap bölümünü açmıştır.
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Katılımcı: Size Hayırlı Cuma Anlaşması ile ilgili bir sorum var. Bazı
yazarlar anlaşmaya olan kamuoyu desteğinin % 53 olduğunu söylüyor.
Şu andaki tablo nedir?
Bertie Ahern: Anlaşma hem Kuzey’de hem Güney’de referanduma
sunulmuştur. Kuzey’de anlaşmanın kabul oranı yaklaşık % 60 iken
Güney’de halkın % 94’ü anlaşmayı desteklemiş, % 6’sı ise karşı çıkmıştır.
Arada büyük bir fark var. Kuzey’de hayır oylarının yüksek çıkmasının
sebebi etkili Birlikçi partilerden biri olan Demokratik Birlikçiler Partisi
(DUP) anlaşmaya karşı çıkması olmuştur. Bu parti ancak 2006 yılında
bizim tarafımıza geçmiştir. Bununla birlikte bütün partiler aynı tarafa
geçmiş oldular. Şimdi ise anlaşmaya olan destek oranı bütün İrlanda
adasında % 95 düzeyindedir.
Katılımcı: İrlanda’daki çözüm Kürt sorunu konusunda bize çok sayıda
ders çıkarma imkanı sunuyor. Öte yandan müzakereleri sürdürürken
karşı taraftaki insanlara terörist diyordunuz. Müzakere sürecinde ayrımcı
bir dil kullandınız mı? Bugün bizim Türkiyede karşı karşıya olduğumuz
durum budur. Bir yandan diyalog devam ederken yetkililer bütün
teröristleri öldürmemiz lazım, ortadan kaldırmamız lazım şeklinde
ifadeler kullanıyorlar. Barışa ulaşmalıyız demeleri gerekirken terörizmi
ortadan kaldıracağız şeklinde mesajlar veriyorlar. Adalet ve Kalkınma
Partisi bu söylemi kullandığı için HDP ile karşı karşıya gelmekte, her
iki parti birbirlerine şiddetli sözlerle hücum etmekte, bu da ülkede
tansiyonun yükselmesine sebep olmaktadır. Ne tür bir dilin kullanılması
gerektiğine dair sizin önerilerinizi neler olabilir? Terörist örgütler listeniz
var mıydı? Vardıysa IRA’yı bu listeden çıkardınız mı?
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Bertie Ahern: Bu çok önemli bir noktadır. Mümkün olduğu kadar
katılımcı olmanız gerekir. Eğer insanları sürece katmazsanız o zaman
onları şiddete bulaşmaktan alıkoyamazsınız. Biz öncelikle adına
Mitchell Prensipleri dediğimiz bir dizi prensip belirledik. Bu prensipler
şiddeti durdurmadığınız sürece müzakerelere katılamayacağınızı ifade
etmekteydi. O gün geldiğinde artık kendinizi geçmişten bu yana yapmış
olduğunuz faalliyetlerden soyutlamanız gerekir. Artık kendinizi barışçıl
yollara ve yöntemlere angaje etmeniz gerekir. Biz o zamanlar bir elinizde
cephane diğer elinizde seçim sandığı olamaz derdik. Şiddeti arkanızda
bırakmanız lazım. Benim için önce sizi prensipleri kabul edip şiddetten
uzaklaşmaya çağırmak ama sonrasında size terörist demek işleyebilecek
bir şey değildir. Söylemeniz gereken eğer şiddetten uzaklaşmaya karar
verdiyseniz o zaman görüşmelerin parçası olabilirsiniz ya da siyasi partiniz
parçası olabilir. IRA hiçbir zaman görüşmelere katılmadı ama Sinn Féin
katıldı çünkü çoğu zaman aslında her iki kesimde aynı insanlardan
oluşuyordu. Aynen bir madeni paranın iki ayrı yüzü gibi. Bir seferinde
Gerry Adams’a ‘Eğer IRA ile toplantı yapman gerekiryorsa git şurada bir
ayna var ona bak!’ dedim. Mitchell Prensiplerini kabul etmeyenlere karşı
hükümetin ‘ o zaman biz de sizi yakalamak için peşinize takılırız’ söylemi
gibi haklı gerekçeler ortaya çıkıyordu.
Kuzey İrlanda’da hala şiddet kullanan küçük bir kesim vardır.
Hükümetin elbette bu kesimleri takibe alması gerekir. Eğer 30 yıl
boyunca şiddete bulaşmış iseniz bu örgütlerin liderlerinin üyelerinin
tümünü kontrol altına alması mümkün olmayabilir. Mitchell
Prensipleri’nin ihlal edildiği olmuştur. Ancak bizim de aynen futbol
maçlarında olduğu gibi kırmızı kart kullanma imkânımız vardı. Eğer
siz sürece dâhilken arkadaşlarınız şiddete dâhil olursa o zaman süreçten
belli bir süre için ihraç edilirdiniz. Bazen bunun için bizi eleştirdikleri
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olurdu. Bazı eleştiriler ‘Biz size söylemiştik. Görüyorsunuz ki karşı
taraf sürece bağlı değil. Biz kendilerine sanş verdik ama kullanmadılar’
şeklinde olabiliyordu. Aynı şey ben ve Tony Blair cezaevlerinde bulunan
mahkûmları serbest bırakmaya karar verdiğimizde de söylendi ve insanlar
bize ‘siz delisiniz, bütün katilleri serbest bıraktınız’ dediler. Ama pratikte
bu serbest bırakılan insanların neredeyse tümü serbest bırakıldıktan sonra
tekrar suç işlemediler. Sadece çok az sayıda insan yeniden suça bulaştı.
İnsanları ikna etmek imkânsızdır şeklindeki bir ifade doğru değildir. Bazı
insanlar delidir, bazıları da manyak ama yine de ikna edilebilirler.
Benim size yapacağım öneri sistemi ve prensipleri takip etmek olur.
Eğer kurallara riayet ederseniz sürece dâhilsinizdir, ihlal ederseniz dışında
kalırsınız. Ama onlarla konuşmaya ve onları sürece bağlı kalmaya ikna
edin. Aynı şey Bask Ülkesi ve Özgürlük Örgütü (ETA) içinde geçerliydi,
çünkü İspanyol hükümeti örgüt şiddete son verene kadar onlarla pazarlık
yapmayacağını söylüyordu. Dünyanın her yanında yankısını bulan bir
tecrübe vardır, o da eğer gider bütün teröristleri öldürürseniz onların
oğulları ve kızları bir başka kuşak olarak karşınıza çıkarlar ve siz de sorunu
çözemezsiniz. Britanya bu hatayı 1100 yılından bu yana yapmaktaydı. Sri
Lanka’ya baktığınızda bütün isyancılar öldürüldü ama onların oğulları
ve kızları geri gelecek ve size karşı savaşacaklardır. Müzakerelerin başında
sonuna kadar olan dönem içinde IRA İrlanda, AB ve ABD tarafından
hazırlanan terörist örgütler listesinde yer alıyordu. Ben Amerikalılarla
görüştüm ve onları Sinn Féin üyeleri, Gerry Adams ve diğerlerinin
ABD’ye seyahat etmesine izin vermeleri konusunda ikna ettim. ABD
Dışişleri Bakanlığı onların terörist olduklarını, hiç değişmeyeceklerini ve
onlara vize vermenin delilik olduğunu söylüyordu.
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Katılımcı: Süreçte gerçekten karar vermek için çok zor durumda kaldığınız
zamanlar oldu mu? Bir karar verici olarak en zorlandığınız nokta nedir?
Bizde henüz müzakereler başlamış değildir. İlk tanımları nasıl yaptınız,
ilk talepleri nasıl oluşturdunuz? İlk güven inşaasını nasıl yarattınız?
Bertie Ahern: Silahlı örgütlerle ilk kurulan ilişkiler gizliydi. Bu
görüşmeler onlarla görüşmek isteyen küçük bir grup tarafından gizli bir
şekilde yapıldı. İlk düzenlenen toplantılar medyanın haberi olmadan
gizli bir şekilde din adamlarının gerçekleştirdiği arabuluculuk faaliyetleri
üzerinden yapılmıştı. Görüşme yapılan yerler gizli olduğu gibi görüşmeye
dair hiç kimse hiçbir bilgi vermemiştir. Eğer silahlı gruplar disiplinli
gruplarsa ki genelde öyledirler, o zaman onlar tarafından dışarıya hiçbir
şey sızdırılmaz. Sızma olsa olsa siyasi partilerle görüştüğünüzde olur. O
ilk gizli görüşmeler yıllarca devam etti. En zor olan şey onları barışçıl
yollar kullanmaya ve barışının yolunu tutmaya ikna etme konusunda
yaşanıyordu. Açıkçası en zoru oydu. Görüştüğünüz insanlar ile sıkıntı
olmayabilir ama o insanların temsil ettikleriyle sıkıntı yaşanabilir. Bu
hükümetin aldığı siyasi bir risktir. Şimdi benim burada oturup o ciddi
bir riskti demem kolay bir şeydir ama o zaman bunu düşünmek dahi son
derece kaygı vericiydi. Bir Noel bayramı öncesi IRA ve Sinn Féin bana bazı
mahkumları Noel Bayramı için 72 saat serbest bırakıp bırakamayacağımı
sordu. Bana bu konuda verilen resmi öneri cevabımın hayır olması
gerektiği yönündeydi. Adalet Bakanı da korktuğu için böyle bir kararı
imzalamazdı zaten. Ben geçici serbest bırakılma kararını Noel’den bir
gece önce imzaladım ve daha sonra üç gün boyunca o serbest bırakılan
mahkûmların geri dönmesini bekledim. Eğer dönmeselerdi işimiz
bitmişti ama ben döneceklerini biliyordum çünkü onlara güvenmemizi
istiyorlardı.
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Cezaevlerindeki siyasi mahkûmların serbest bırakılması meselesi
çok zor bir meseleydi. Bu mahkûmlar Hayırlı Cuma Anlaşması’nın
imzalanmasından 1 sene sonra serbest bırakıldılar. Polis memurunu
öldürmekten dolayı 40 sene ceza almış mahkumu serbest bırakıyorduk
mesela. Eğer polis memurunu öldüren birini serbest bırakıyorsanız gidip
o polisin ailesine ve akrabalarına durumu açıklamanız gerekiyordu.
Bu çok zor bir şeydi çünkü bu insanlar hiçbir zaman sizin kararınıza
katılmayacaklardı. Yapabileceğiniz tek şey onların sizi dinlemesini
sağlamak olabiliyordu. Eğer bu tür şeyleri yapmasaydık gazetelerde boy
boy haberlere konu olurduk. O zaman gazetelerdeki birinci haber kim
vuruldu, ikinci haber de nerede hangi bomba patladı şeklindeydi. Şimdi
ben ömrümün sonuna kadar bu haberleri mi duyacaktım yoksa risk mi
alacaktım? ‘Teröristlerden nefret ediyorum, bunların hepsini öldürmek
asmak gerek’ demek işin en kolay kısmıdır ama hiçbir şeyin önünü
kesmez. İşte bu noktada önümüzdeki en zorlu seçenekler bunlardı.
Katılımcı: Bazı kesimler sürece dahil olmamışlardır. Bu durumda ne
yapmak gerekir? Ikinci olarak muhalefetin sürece dahil olması süreci
muhalefete mahkum etmez mi?
Bertie Ahern: Sürece katılmayanları sürece katmak için sürekli
girişimlerde bulunduk çünkü katılmayanların önünde ne tür engeller
olduğunu biliyorduk. Benim onlara karşı sıklıkla kullandığım ‘Barıştan
neden korkuyorsunuz ki? Barışın ve insanların hayatta kalmasının neyi
kötüdür?’şeklinde bir söylemdi. Bunu söylemeye devam ederseniz bu
insanları bir yerlerinden yakalarsınız. Kuzeydeki en büyük sorunlardan bir
tanesi Paisley’di.15 Kendisi 1998’de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması’nı
15 Ian Paisley Kuzey İrlandalı Protestan kökenli bir siyasetçiydi. Birlikçi bir
siyasetçi olan Paisley 1971 yılında Demokratik Birlikçiler Partisi’ni (DUP) kurmuş
ve 40 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde partinin liderliğini yürütmüştür.
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imzalamadı. Anlaşmayı imzalamak yerine biz anlaşmayı imzalarken
müzakere salonun dışında bekleyip bize ‘hainler’ diye bağırıyordu. 8 sene
boyunca görüşmelere katılmadı. Bizim ise sürekli olarak onu görüşmelere
katılması için cesaretlendirmemiz gerekiyordu. Kendisi şiddete doğrudan
bulaşmış birisi değildi ama silahlı kesimler üstünde büyük bir etkisi vardı.
Onu destekleyen silahlı örgütler bile ondan önce görüşmelere dahil oldular.
Ayrıca Avrupa Parlamentosu’na en fazla oy alarak seçilmiş bir siyasetçiydi.
Dinin etkilediği bir siyasi liderdi ve ifade ettikleri şiddeti arttırmaktaydı.
Her ne söylerseniz söyleyin şiddet kullanmayı kendine iş edinmiş küçük
gruplarla mutlaka karşılaşırsınız. Bu kesimler kaçakçılık, uyuşturucu ve
banka soygunu gibi işlere bulaşmış kesimlerdir. Arkalarındaki siyasal
sebepler ortadan kalkarsa polis bu kesimlerle kolaylıkla baş eder.
Katılımcı: Sivil toplumun sürece katılımını teşvik etmek için geliştirdiğiniz
iletişim stratejisi nedir? Sivil toplumdan belli örgütleri mi seçtiniz?
Bertie Ahern: İki ya da üç şey yaptık. Çatışma dönemi içinde ortaya
çıkmış çok sayıda kurumsal yapı vardı. Konut meselesi üzerine çalışan sivil
hak örgütleri de sürece dâhildi. Bunun yanı sıra adına Kadın Koalisyonu
denilen bir grup da sürece dâhildi. Bu koalisyonun faaliyetleri ailelerden,
okullara ve genel olarak topluma yayıldığı için en iyi çalışma yürüten
örgütlerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Biz sürece yardım edebileceğini
düşündüğümüz aralarında sendika liderleri, işverenler, köylü liderler, spor
dünyasından insanlar, müzisyenler, gazeteciler ve yazarlar başta olmak
üzere çok sayıda kesimi de sürece kattık. Bu insanların pek çoğu daha
önce hiç siyasete bulaşmamış insanlardı. Toplumun duyup gördüğü tek
şey çatışmalardı. İnsanlar eğitim ya da ekonomiden konuşmuyorlardı, biri
bu meseleden bahsederse insanlar kulaklarını kapatıyorlardı. O sebeple
bu tür sorunlar üzerine konuşan insanları süreçte görmek faydalıydı. Biz
mümkün olduğunda geniş konular üzerine eğildik. Bir anlamda fark
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ettirmeden onları meseleye daha geniş bir alanda bakmaya zorluyorduk.
Temel olarak yoğunlaştığımız kesimler ise sendikalar, dini liderler ve
toplumun önde gelenleriydi. Farklı kesimleri sürece katmak son derece
faydalı oldu.
Katılımcı: Medyanın etkisi nasıldı?
Bertie Ahern: Dünyanın her yanından basın muhabirleri yaşanan
korkunç durumu işliyorlardı. Hayırlı Cuma Anlaşması noktasına
geldiğimizde biz bütün medya organlarının genel yayın yönetmenlerine
ulaştık ve onlara ‘Sizin siyaseten bizimle farklılıklarınız her ne olursa olsun
lütfen Hayırlı Cuma Anlaşması ile ilgili olarak ortaya çıkan fırsatlardan
bahsedin’ dedik. Basın gerçekten harikaydı ve bize çok önemli destekler
sundular. Anlaşmayı destekleyen çok sayıda makale bastıkları gibi bizim
katıldığımız etkinlikleri de yayınladılar. Her zaman Kuzey İrlanda’da
en fazla okunmuş olan belgenin Hayırlı Cuma Anlaşması olduğunu
söylerim çünkü bu belgeyi herkes her yerde okumuştur, hatta siyaset
ile ilgilenmeyen insanlar dahi okumuşlardır. Bunu sağlayan medyanın
yardımı oldu. Benim medya ile aynı fikirde olmadığım çok sayıda konu
vardır ancak Hayırlı Cuma Anlaşması bunlardan birisi değildi.
Katılımcı: Bugün Türkiye’de hükümet ile Öcalan16 arasında gerçekleşen
görüşmelere uluslararası gözlemcilerin ya da üçüncü tarafın dahil olması
kabul edilmemektedir. Halkların Demokratik Partisi (HDP) kendisini
İmralı Adası’nda ziyaret ederek onun PKK ile irtibatını da sağlamaktadır.

16 Abdullah Öcalan Kürdistan İşçi Parti’sinin (PKK) kurucusudur. Şu anda
Türkiye’de mahkum olarak bulunmaktadır cezaevindedir ancak Türkiye’deki çözüm
sürecinde temel müzakerecilerden birisi olarak önemli bir konumdadır.
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Hükümet ulusal boyutta bir gözlem heyetinin kurulmasını kabul etmiştir
ancak uluslararası özellikte olana izin vermemektedir. Sizce ulusal bir
heyet yeterli midir yoksa bizim üçüncü tarafa da ihtiyacımız var mıdır?
Bertie Ahern: Diğer hükümetlere ne yapmaları gerektiğini önermeyi
sevmem. Ama tecrübeme dayanarak uluslararası bir organın gerekli
olduğunu söyleyebilirim. Eğer İrlanda sorununu çözmek sadece
bize ve Briatanya’ya bırakılmış olsaydı hiç çekinmeden bu meseleyi
çözemeyeceğimizi ifade edebilirim. Ben Bask ülkesindeki çözüm sürecine
dâhil olan uluslararası bir grubunun parçasıyım ve yine orada da sürecin
uluslararası grup olmadan mesafe kat edemeyeceğini söyleyebilirim.
Katılımcı: Uluslararası dahiliyete ilişkin yaklaşımınızı desteklediğimi
ifade etmek istiyorum. Türkiye’nin Filipinler’deki uluslararası kesime
dâhil olan bir ülke olduğunu da hatırlatmak isterim. Türkiye diğer
ülkelerdeki süreçelere katılıyorsa aynı şekilde diğer ülkelerin de kendi
ülkesindeki çözüm sürecine katılımına rıza göstermelidir.
Bertie Ahern: Anlaşılması çok zor bir durum değildir. İran’daki
görüşmelere bakın. Orada da aralarında Çin’in olduğu bir uluslararası
grup var. Bir diğer örnek ise yine uluslararası kesimin dâhil olduğu Kuzey
Kore çalışmasıdır. Bu tür tabloları dünyanın her yerinde görebilirsiniz.
Ancak belli insanların bazı ülkelerdeki süreçlere girmedikleri ya da
tam giremedikleri de olur ki bu durumda oradaki süreç işlemez. Buna
en güzel örnek Suriye’dir. Eğer bu kesimler ilk protesto gösterilerinin
başladığı zamanda Suriye’ye gitselerdi ilk 6 aylık dönem içinde bazı
ilerlemeler sağlayabilir ve sorunun çıkmaza girmesine engel olabilirlerdi.
Hapiste tutulan Burmalı siyasetçi Aung San Su Kyi’nin serbest
bırakılmasının uluslararası aktörler sayesinde gerçekleştiğini sürekli
olarak ifade edilmektedir. Şimdilerde Burma’nın ismini haberlerde eski
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sıklıkta duymuyorsunuz mesela. Bunun sebebi çok basittir: Hükümetler
duruma yönelik yaklaşımlarını değiştirmişlerdir. Hükümetler bazen bazı
şeyleri o kadar uzun süreyle tekrarlarlar ki artık o noktadan dönmeleri
zor olabilir ama uluslararası aktörler bu durumun üstesinden farklı bir
şekilde gelebilirler.
Katılımcı: Müzakereler sırasında aftan bahsettiniz mi? Ettinizse size
verilen tepki nasıldı?
Bertie Ahern: Gerçekleşen tek af siyasi mahkûmların serbest bırakılmasıydı.
O mahkûmlarsa şartsız bir şekilde serbest bırakılmadılar. Mahkûmlar
serbest bırakıldıktan sonra tekrar suça buIaşıp yakalandıklarında önceki
hapis cezalarını da çekiyorlardı. Bu şekilde bir af düzenlenmişti. Diyelim
ki 10 senelik ceza almıştınız, serbest bırakıldınız ama sonrasında tekrar
suça bulaştınız. Bu sefer 15 sene ceza çekmek üzere hapse konulurdunuz.
Ancak yeniden suça bulaşan eski mahkûm sayısı çok az olmuştur. Barışın
toplumsal tabanda kabul edilmesinde siyasi mahkûmlar çok önemli bir
rol oynamışlardır. Mahkûmların barışçıl bir çaba için kendi toplumlarıyla
ilişkiye geçmeleri çok önemliydi. Çok riskli bir durumdu çünkü eğer
bu mahkûmlar durumdan rahatsız olan insanlar haline gelselerdi ya da
zorluklar çıkartsalardı biz çok zor bir durumda kalırdık ama tam tersine
kendi toplumları içinde barışın birer savunucusu haline geldiler.
Silahlar konusuyla ilgili bir noktadan bahsetmek isterim.
Silahsızlanma konusu Hayırlı Cuma Anlaşması’nda çok iyi işlenmiş
değildi. Anlaşmada John de Chastelain ve diğerlerinin bulunduğu bir
uluslararası komisyon kurmaktan bahsediyorduk ama bunun nasıl
yapılacağı konusunda bir netlik ifade etmiyorduk. Sonrasında bu durum
çok karmaşık bir hale dönüştü. Silahlı savaşçıların silahlarını teslim etmesi
epey bir zaman aldı. Eğer bu süreci yeniden yapma imkânımız olsa silahlar
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konusunun üstesinden nasıl gelineceği üzerine daha net fikirlerimiz olur.
IRA’nın Kaddafi’den aldığı çok sayıda silah vardı. Kaddafi Britanya’dan
nefret ettiği için IRA’ya tonlarca silah vermişti. Hayırlı Cuma Anlaşması
kabul edildiğinde IRA’nın elinde hala o silahlardan vardı. Bu sorunun
üstesinden gelmek çok zaman aldı. Çok yavaş ilerleyen bir süreçti.
IRA ve diğer silahlı grupları, silahları kontrol edecek bir ekibin gelip
silahları onlardan almaya ikna ettik. Bu ekip silahları gizliden teslim alıp
etiketlemiştir. Bu ekip üyeleri arada bir gidip bu silahların hala kullanılıp
kullanılmadığını kontrol etmeye çalışıyorlar.
IRA’nın silahlardan sorumlu olan liderleri bu silahların
koruması sorumluluğunu üzerlerine almaktan ziyade silahların ortadan
kaldırılmasını kabul ettiler. Ben tabii ki silahların bir gün içinde teslim
edilmesi şeklinde bir öneride bulunmuyorum. Tam tersine silahların nasıl
ortadan kaldırılması gerektiği konusunun son derece açık bir süreç olması
gerektiğini söylüyorum.
Katılımcı: Bu tür öğeler çok belirsiz olduğu için belki de sadece bir
anlaşma yaptınız?
Bertie Ahern: Ondan ziyade ortada çok fazla sorun vardı. Herkes barış
gelir dekimse silah kullanmazsa meselenin kendi kendine sönüp gideceğini
düşünüyordu. Ama öyle olmadı. Alınan bilgiye göre IRA 5 gemi dolusu
silah satın almıştı ve bu gemilerden sadece 1 tanesi yakalanırken diğer 4
gemideki silahlar ise bir yerlere gömülmüştü.
Kerim Yıldız: Henüz müzakelere geçmeden önce silahlarını bırakanlar
oldu mu?
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Bertie Ahern: Benim bu konudaki fikrimi biliyorsun. Bunun anlamı
insanlara teslim olun demektir. Ben bu insanlarla tanıştım. 30 yıl boyunca
mücadele yürüten IRA liderlerinin çok sayıda arkadaşı öldürülmüş, pek
çok arkadaşı hapse girmiş, bu insanlar ailelerinden ayrı kalıp Amerika
veya Avusturalya gibi ülkelere kaçmak zorunda kalmışlardı. Bu insanlara
söyleyeceğiniz ilk şey silahlarınızı bırakın demek olmaz herhalde. En
azından ben bunu yapmazdım. Bir tane lider bana ‘ 30 yıldır savaşan bir
gerilla liderinin teslim olmasını mı istiyorsunuz? ‘ diye sordu. Bende bu
açıdan onlarla aynı fikirdeydim.
Katılımcı: Bundan 2 ay önce bizim başbakanımız gerilların dağdan
inmesi için onlara bir jest yaptı. Yapmak istediği onların zihinlerini
silahtan arındırmaktı. Bundan 2 ay önce üniversite öğrencisiyken PKK’ye
katılan ve savaşmak için Suriye’ye giden bir genç, Urfa’ya geri dönmüştü.
Babası oğlunu PKK’den korumak için kaçırmıştı. Baba daha sonra
başbakana oğlunun düğününe katılması için davetiye gönderdi. Ben de
o düğüne gittim. Biz kendilerini arayıp tebrik ettik, hediyeler gönderdik.
Sizin başınıza da buna benzer şeyler geldi mi? onların zihinlerini böyle
fikirlerden arındırmak, bunu yapmak istemiyorum demelerini sağlamak
çok önemli diye düşünüyorum. Bu tür jestlerin ne kadar etkisi vardır?
Bertie Ahern: Herhangi bir sembolik davranış işe yarayabilir. Sıkıntının
kaynağına inerek zaten onların zihinlerini aklıyorsunuz. Silahlı örgüt
üyeleri zevk için silah kuşanıp insan öldürmüyorlar. Onların inandığı bir
dava ve onları harekete geçiren sebepler var. Bu sebeple bizim eşitsizlik,
sorunun sebepleri ve adaletsizlik ile baş etmemiz gerekir. Kuzey İrlanda
tam bir ayrımcılık bölgesiydi. Protestanlar’a konut ve fonlar verilirken
bu hak Katolikler’den esirgeniyordu ve sorunun temel kaynağını da bu
yaklaşımlar oluşturuyordu. Müzakerelerde üzerinde çalıştığınız konular
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işte bu tür konulardır. Ben çok sayıda gizli toplantıya katıldım, bu dönemde
çeşitli jestler yapıldı ve en nihayetinde müzakerelerin temel öğelerini
oluşturduk. Mesela polis kuvvetlerini tümüyle değiştirip bu kuvvetlerde
eşitliği esas gündem maddesi haline getirdik. Yeni ceza ve adalet sistemi
ile polis kuvetlerinin eskisi gibi % 99 oranında Protestanlar’dan oluşması
gibi bir durum bir daha yaşanmayacaktır. Sembolizmin çeşitli faydaları
olabilir ama önemli olan sorunun kökenine eğilmektir.
Katılımcı: Türkiye’de çok geniş bir şekilde tartışılan bir konu var: Basın
özgürlüğü olmadan çözümün olamayacağı söylenir. Bazı insanlarda bizde
otoriter bir liderlik olduğunu ifade etmektedir. Siz bunları barışın önünde
bir engel olarak görüyor musunuz?
Bertie Ahern: Liderlerinizden bir kısmını tanıyorum. Bizim sorunu
Thatcher ile birlikte çözmemiz mümkün değildi. Bu durumlarda diyaloğa
girmeye hazır birine ihtiyaç vardır. Herhangi bir yerdeki herhangi bir
lider - ki buna Putin de dâhildir - bir ilerleme sağlanmasını ister. Benim
Kuzey Kore meselesiyle ilgilenen arkadaşlarım var. Biliyorsunuz oradaki
idare tam otoriter bir idare, ancak onlar da yavaş yavaş bir çözüme doğru
ilerliyorlar. Belki uzun bir zaman alabilir.
Size tekrar çabalarınızda üstün başarılar diliyorum. Seçimler her
zaman tansiyonu yükseltir ama o işte bir kaç ay içinde biter. Umarım
PKK de ciddi sorunlar çıkarmaz.
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ALTINCI BÖLÜM:

LIZ O’DONNELL İLE MITCHELL PRENSİPLERİ’NİN PRATİKTE
UYGULANMASI KONULU YUVARLAK MASA TOPLANTISI
Yer: The Skylon Otel, Drumcondra
Tarih: 21 Nisan 2015
Katılımcı:
Liz O’Donnell,17 Devlet Eski Bakanı

17 Liz O’Donnell 1997 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Denizaşırı
Kalkınma Yardımı ve İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev
almıştır. Hayırlı Cuma Anlaşması’nın 1998 yılında imzalanmasıyla sonuçlanan
Stormont’taki çok taraflı görüşmelerde İrlanda Hükümeti müzakere heyeti üyesi
olarak yer almıştır.
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Katılımcılar toplu halde konuşmacı Liz O’Donnell ile birlikte

Kerim Yıldız: Liz O’Donnell, Bertie Ahern, Tony Blair ve George Mitchell
ile çok yakından çalışmış bir isimdir. Bu yuvarlak masa toplantısında bir
dönem müzakerelerde İrlanda hükümetinin temsilciliğini yapmış olan
konuşmacımızın yaklaşımından hareketle uluslararası aktörlerin oynadığı
rol üzerine yoğunlaşmaya çalışacağız ve İrlanda’nın bu alanda elde etmiş
olduğu derslere eğileceğiz.
Liz O’Donnell: Size öncelikle kendi geçmişimden bahsetmek istiyorum.
Ben 1997 yılında bakan olarak göreve geldiğimde ortada bir barış süreci
kalmamıştı çünkü Londra’nın Canary Wharf isimli bölgesi IRA tarafından
bombalanmıştı. Önceki hükümet barış sürecinin sürmesi ve Kuzey
İrlanda’daki tartışmaların devam etmesi için elinden geleni yapıyordu
ama ortada bir ateşkes yoktu. Bizim hükümete gelmemizle birlikte her
iki ülkede de (İrlanda ve Birleşik Krallık) Bertie Ahern ve Tony Blair’in
başbakanlıklarında yeni hükümetler kurulmuş oldu. Benim milletvekili
olduğum parti İrlanda’daki koalisyon hükümetinin küçük ortağıydı.
Benim Dışişleri Bakanlığı’na atandığım dönemde temel işimiz Angloİrlanda ilişkileri’ne bakmaktı. Müzakerelere dâhil olup olmayacağım belli
değildi çünkü görüşmeler kesilmişti.
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IRA, yeni hükümetler kurulduktan sonra, 20 Temmuz’da
ikinci ateşkesi ilan edince biz de tekrar sürece dönmüş olduk. Mensubu
olduğum partinin lideri bana sürece dâhil olmam için mesaj gönderdi.
Benim için çok zor bir şeydi çünkü geçmişte Anglo-İrlanda İlişkileri’ne
yakından dâhil olmuş birisi değildim. IRA ve Sinn Féin süreci yeniden
denemeye hazır oldukları için açıkçası iyi bir konumdaydık. Ateşkesin
başlamasından sonra geçen 12 haftalık süre bize bu yaklaşımın kozmetik
değil kalıcı olduğunu da göstermeye başladı. Her iki hükümet ile birlikte
George Mitchell’de Kuzey İrlanda’ya gelince tekrar müzakerelere başlamış
olduk. Elbette hiçbir şeye sıfırdan başlamıyorduk. Bizden önceki her iki
hükümet de bu alanda epey bir iş yapmıştı. Hem birinci ateşkeste görevde
olan Reynolds’18 hükümeti hem de ondan önceki hükümet çeşitli mesafeler
kaydetmişti. Anlaşmanın çeşitli detaylarını içeren çok sayıda çalışma
belgesi tamamlandı. Sanırım en önemli şeyler bu çalışma belgeleridir.
Elde ettiğimiz sonuç belgesi de tam bir taslak harikasıydı diyebilirim.
Memnun etmeniz gereken farklı kesimler ile üzerinde anlaşılamayan çok
sayıda alanı göz önüne aldığınızda taslak belge hazırlamak taraflardan
ziyade hükümetler için tam bir talim çalışmasıydı. Hükümetlerin bu taslak
hazırlama sürecine dâhil olmasının sebebi onların bu alanda en tecrübeli
insanlara sahip olmaladır. Hem Blair’ın ofisinden hem de Britanya ve
İrlanda Dışişleri servislerinden en tecrübeli isimler taslak hazırlanması
sürecine katıldılar. Dediğim gibi bu insanlar taslak hazırlama konusunda
çok tecrübelilerdi. Hem iki başbakan da bu çalışmaya yoğunlaşmışlardı
ve her iki hükümet için de bundan daha önemli bir şey yoktu. Ortada
iki yeni hükümet, onların başlarında bulunan henüz yeni yetki almış iki
başbakan ile onların bu yetkilere tam bağlı çalışanlarından oluşan bir
çalışma grubu vardı.
18 İrlandalı Cumhuriyetçi bir parti olan Fianna Fáil’in bir dönem genel
başkanlığını yapan Albert Reynolds 1992-94 yılları arasında İrlanda Cumhuriyeti
Başbakanı olarak görev yapmıştır.
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İki temel cephe çalışmasına ihtiyaç vardı. Bunlardan bir tanesi
Britanya ile İrlanda arasında Kuzey İrlanda konusunda anayasal bir
düzenleme özelliği taşıyan Anglo-İrlanda Anlaşması’nın yerine geçecek
yeni bir anlaşma için gerekli çerçevenin hazırlanması çalışmasıydı. Bu
taslağın hazırlanması büyük bir çalışma içeriyordu. Bu süreç her iki ülkenin
ilişkilerini bir bütün olarak yansıtan yasal ve anayasal değişimler üzerine
yoğunlaşıyordu. İkinci cephe ise çatışmanın çözülmesi meselesiydi ve bu
da sadece siyasal egzersizlerden ya da insanların ölmesinden ibaret bir
durum değildi. Silahlı örgütler arasında parçalı bir savaş devam ediyordu.
Çatışma çözümü konusunda mesafe sağlayamadığımız için ilerleme
başlangıçta yavaştı. Yeni kurulan hükümetin de kendi ihtiyaçlarıyla,
şidddetin sona ermesine olan ihtiyacı dengelemesi gerekiyordu. Süreç
her an çökebilecek bir süreçti çünkü bazı kesimler Sinn Féin’in iyi
niyeti konusunda şüpheler taşıyordu. O zaman Sinn Féin siyasete bu
kadar dahil de değildi. Aradan geçen 16 yıl gösterdi ki şimdi siyaset
konusunda oldukça başarılılar. Ama o zamanlar İrlanda hükümeti onları
terörist olarak görüyordu çünkü hem bizim şehirlerimize hem de Birleşik
Krallık’ın şehirlerine bombalar koyuyorlardı. Ortada bir güvensizlik vardı
ve İrlanda hükümetinin demokratik değerleri riske etmemek için çok
dikkatli davranması gerekiyordu. Barış süreci hiç bir zaman için kolay ve
kesintisiz ilerleyen bir süreç olmadı. Bütün süreç elimizde patlayabilir biz
de egemen bir devletin hükümeti olarak kendimizi kendi ellerimizle aptal
yerine koymuş olabilirdik. Ortada bu tür riskler vardı. Bizim sağladığımız
ilerlemeler birilerinin bir yere koyduğu bombayla ortadan kaldırılabilirdi.
Dışardan aktörlerin bize verdiği destek son derece yardımcı
oldu. Amerika Birleşik Devletleri gibi bize muazzam destek sunan bir
ülke vardı. Amerika’da büyük bir İrlanda diasporası vardır ve diaspora
devlet başkanlığı ofisine kadar erişebilecek güce sahiptir. ABD Dışişleri
bakanlığı çözüm için elinden gelen yaptı ve o zamanki Dışişleri Bakanı
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Madeleine Albright, bütün ilişkilerini kullanarak Sinn Féin üzerine
baskı kurdu. Sinn Féin’in mali desteğinin çoğu Amerika’dan geliyordu.
Her iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri çok önemliydi. Bunun en
güzel göstergesi George Mitchell’in süreç için İrlanda’ya gönderilmesi
olmuştur. Kendisi sürece dâhil olan bütün aktörlerden çok daha fazla ve
farklı yaklaşımlara sahip Kuzey İrlandalı aktörleri müzakere masasının
etrafına toplayabildi. Becerileri sayesinde, bir kesimin bir diğer kesimi
kabul etmesini sağlayabiliyordu.
Elbette sürecin sonucunun çok ideal bir sonuç olduğunu
söylemiyorum. Çok zor bir süreçti çünkü insanların uzun yıllardır
korudukları konumlarını terk etmeleri gerekiyordu. Milliyetçilerin
yani Sosyal Demokratik İşçi Partisi (SDLP), İrlanda hükümeti ve Sinn
Féin’in olduğu cephenin taşıdığı konumla, Britanyalı Birlikçiler’in
taşıdığı konum birbiriyle uyumlu değildi. Bizim umudumuz bütün bu
farklılıklara rağmen adil bir anlaşmanın sağlanmasıydı. Mitchell’a göre
sürece katkı ve kazanımlar bağlamında bir eşitlik sağlanması gerekiyordu.
Herkesin müzakerelerden birşeyler elde ettiğini hissetmesi gerekiyordu.
En zor olan şeyse tarafların güven açısından çok iyi bir noktada
olmamalarıydı. Her partinin kendi temsil ettiği bir çevre vardı ve bu
gerçek herkesi kaygılandırıyordu. Birlikçiler teröristlere teslim oldukları
şeklinde görülmekten dolayı hem kaygı hem de korku taşıyorlardı.
Müzakere yapıyorlar, bu haliyle demokratik değerleri ve seçimde
alabilecekleri desteği riske atıyorlardı. Bu sebepten Birlikçi kesimi temsil
eden en büyük partilerden birisi olan ve ‘Bay Hayır’ adıyla bilinen Ian
Paisley’in liderliğini yaptığı Demokratik Birlikçiler Partisi (DUP) kendini
müzakerelerin dışında tutuyordu. Bu durum parti için zor bir durumdu.
Biz müzakereleri Sinn Féin’in bulunduğu marjinal konumdan çıkıp
demokratik tartışmanın olduğu bir ortama girmesi için bir fırsat olarak
görüyorduk, ancak Sinn Féin’in elinde de hala Londra’nın merkezini
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havaya uçuracak kadar cephane vardı. İnsanlar bize ‘Siz bu insanlarla
nasıl müzakere edersiniz? Öncelikle bunların silahlardan arınması lazım’
diyorlardı. Ortada büyük bir sorun vardı.
Anlaşmanın müzakerelerini silahsızlanma süreci yaşanmadan
sağladık. Silahsızlanma meselesiyle ilgili olarakta Sinn Féin ve diğer silahlı
gruplara silahsızlanma meselesinin eski general de Chastelain19 tarafından
oluşturulacak bir gözlem mekanizması üzerinden sürdürüleceğini ifade
ettik. Bu bağımsız organ silahsızlanma ve cephanelerin yok edilmesini
takip ve teyit edecekti. Katılımcıların sürece güven geliştirebilmeleri için
bağımsız bir organın gözlemciliği çok önemliydi. Silahların bırakılması
meselesi her zaman sorun olmuştur. Öncelikle ateşkesin sağlanması, daha
sonra da cephanelerin yok edilmesi gerekiyordu ki bu düşündüldüğünden
daha zor bir şeydi. Sinn Féin çok gönülsüz davranıyordu çünkü onlar
bunu müzakerelerin bir şartından ziyade müzakerelerin ortaya çıkaracağı
bir sonuç olarak görüyorlardı. Askeri anlamda tutundukları konum
buydu. Bunun yanı sıra, sürekli olarak Birlikçileri müzakerelerin içinde
tutmaya çalışıyorduk. Barışı sağlayacaksa böyle bir risk almaya değerdi.
Siyaseten çok büyük riskler içeriyordu. İlerleyen süreçte Demokratik
Birlikçiler Partisi (DUP) müzakerelerdeki diğer Birlikçi partilerden daha
baskın bir parti haline geldi. Bir anlamda halk barış için riski göze aldı.
Ilımlı Birlikçi partiler Birleşik Krallık Parlamentosu Westminster’daki
bütün milletvekilli koltuklarını kaybettiler. Bir yandan anlaşma gereği
kurumlar oluşurken, öte yandan DUP gücünü arttırıyordu ve bu biraz
ironik bir durumdu. Bu durum açıkçası müzakerelere katılan ve bu
haliyle büyük bir risk alan cesur ve ılımlı Birlikçi partiler için iyi değildi.
Ama en sonunda aşırılık yanlısı partiler siyaseten daha iyi şeyler yaptılar.
19 Kanadalı eski bir diplomat ve general olan John de Chastelain 1997-2011
yılları arasında barış sürecine dahil olmuştur ve silahsızlanma üzerine kurulan
Bağımsız Uluslararası Komisyon’unun başkanlığını yapmıştır.
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Buna da alışmamız lazım ama açıkçası hakkaniyetli bir durum değil ve
tarih mutlaka baştan itibaren bu riskleri alan partilere hakkını verecektir.
Silahsızlanma meselesiyle eski general de Chastelain ve arkadaşları
ilgilendi. Onların ifade ettiği temel konu öncelikli olanın zihinlerin
silahlardan arındırılması olduğuydu. Eğer zihinler tümüyle barışa bağlı
olursa silahsızlanma bir nevi yeterince iyi çalışılmış bir oyunun sahnede
kolayca sergilenmesi haline gelebilir. George Mitchell silahlı örgütleri
bu prensiplerin hafızaya sokulduğu bir alana çekip, onların silahlardan
ziyade siyaseti anlamlı görmelerini sağlamaya çalışıyordu. Bunun için
Sinn Féin’in büyük bir liderlik örneği sergilemesi gerekiyordu. Anlaşma
yapma taraftarıydılar ancak talepleri de vardı. Kendi temel gündemleri
konusunda yani eşitsizlik konusunda mümkün olan en iyi sonucu almaya
çalışıyorlardı. Katolikler hem istihdam alanında hem de diğer konularda
ciddi ayrımcılıklar yaşıyorlardı. Yani onların mutsuz olmasının ve ortaya
bu kadar parçalı bir siyasal ortam çıkmasının arkasında çeşitli sebepler
vardı. Britanya, Katolikler’in sivil haklarını kabul etmemişti. 1960’lı
yıllarda John Hume20 öncülüğünde bu ayrımcılıklara karşı kampanya
yürüttüklerinde aldıkları yanıt pek iç açıcı değildi. Britanya Ordusu askeri
yöntemler kullanarak kampanyayı durdurmaya çalışınca sokaklarda sivil
insanların katledildiği Kanlı Pazar gibi olaylar yaşanmaya başlandı. Her
kesim yanlışlar yapıyordu. Bu yanlışların sonucunda gelişen olaylar silahlı
örgütler ile Britanya ordusu arasında yaşanan uzun ve kirli bir savaşa
dönüştü. Olaylar sadece Kuzeyle sınırlı kalmadı ve Güney’de de insanlar
hayatını kaybetti. İrlanda hükümetinin meşruiyetini kabul etmeyen
yıkıcı bir grup Güney’de de karışıklık çıkarıyor, asker, polis ve hatta sivil
vatandaşları vuruyordu. İrlanda’nın ekonomik olarak gelişmeye başladığı
dönem de dâhil olmak üzere çok uzun bir süre bu sorunla uğraşmak
20 Sosyal Demokratik İşçi Partisi’nin (SDLP) kurucusu ve barış sürecinin
mimarlarından biridir.
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zorunda kaldık. Can kaybına yol açan bu olaylardan dolayı yatırım
yapılamıyordu. Açıkçası bizim Adamızda savaş yaşanmasına gerek yoktu
çünkü bu sorunları müzakere yoluyla çözme imkân ve kapasitesi vardı.
Müzakerelerin başlangıç döneminde teröristlerle müzakere
yapılmasına yönelik bir korku ve ikircili tutum vardı. Bunun üstesinden
geldiğimizde Sinn Féin de anlaşma yapmaya hazır durumdaydı. Her
iki tarafta da artık bir yılgınlık gelişmişti, Birleşik Krallık şehirlerinin
bombalanmasından, askerlerinin ölmesinden bıkmıştı. En sonunda
gerçeği anladılar ve bu savaşın askeri önlemlerle kazanılamayacağını fark
ettiler. Ama bu noktaya gelmek dahi çok uzun zaman almıştı. Dönemin
Birleşik Krallık başbakanı John Major sağlanan ateşkes sonrasında belli bir
noktaya kadar müzakerelerin başlaması konusunda talimatını vermişti.
IRA ile ateşkes müzakereleri yapmak üzere oluşturulan gizli görüşme
kanalı neredeyse 10 yıl işletildi. Bu gizli kanal güvenilir arabulucular
üzerinden açıldı. Bu tür arabulucular bütün barış süreçleri için çok
önemlidir ve eğer ortada bir iyi niyet varsa bu arabulucular iki tarafın
verdiği yetkiyle önemli mesafeler alınmasını sağlayabilirler. Süreç ilerleme
sağlamaya başlayınca büyük bir desteği arkasına almaya da başladı. Ayrıca
kamu görevlilerinin ve diplomatların muhtemel bir anlaşma üzerine
çalışmasını arzu eden bir irade de ortaya çıktı.
Müzakereler Eylül ayında başladı ama gündem konusunda
anlaşmamız neredeyse iki ayımızı aldı. Gündemde çeşitli başlıklar vardı
ve taraflar bu gündem içinde sınırlar ötesi organlar ya da silahsızlanmaya
dair bir şeyler gördüklerinde buna itiraz ediyorlardı. Bu şekliyle gündem
üzerinde anlaşmak da oldukça zordu. Her şey üzerinde anlaşılmadığı
sürece hiçbir şey üzerinde anlaşılmamış demektir. Güç paylaşımı,
silahsızlanma ve diğer konular üzerinde herhangi bir önyargı olmadan
konuşabiliyorduk ve insanların herhangi bir korku ve kaygı duymadan
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birbirleriyle konuşabiliyor olmasının olumlu getirileri vardı elbette. Eğer
mesafe almazsanız bunlar hanenize puan olarak yazılmaz ve bu durum
oyalama için fırsat yaratır. Eğer Mitchell, meselelerin hal olduğunu bir
yana işaretleyebilse elbette iyi olurdu ama dediğim gibi herşey üzerine
anlaşma sağlanmadığı müddetçe hiçbir şey üzerine anlaşma sağlanmadığı
düşünülüyordu. Her şey birbirine bağlı olduğu için bir bütün olarak
sonuç elde edilmeden bir şey de söyleyemiyorduk.
Müzakereler sırasında çok sayıda konu üzerine konuştuk. Bir
bütün olarak Kuzey İrlanda hükümeti üzerine konuştuk, daha sonra
bu hükümetin yetkileri, katılımcı hükümetin nasıl olacağı, nispi temsil
sistemine dayalı bir formüle dayalı olarak kurulacak bu hükümetin nasıl
işleyeceğini konuştuk. Müzakereler üç aşamada ilerliyordu: Birincisi
Kuzey İrlanda’da yapılacak yeni iç düzenlemeler, ikincisi Kuzey-Güney
düzenlemeleri, üçüncüsü ise Doğu ile Batı arasında yani Birleşik Krallık
ile İrlanda arasındaki düzenlemeler. İrlanda hükümeti Kuzey İrlanda’nın
iç düzenlemesine ilişkin aşamaya karışmadı çünkü bu Kuzey İrlanda
ile Birleşik Krallık arasındaki bir meseleydi. Ben Kuzey ile Güney
düzenlemeleri çalışmalarına katıldım. Buna göre sınırlar ötesi organlar
oluşturulacak ve bu sayede temsil ve işbirliği imkânı yakalanacaktı. Ben
aynı zamanda Doğu ve Batı yani Birleşik Krallık ve İrlanda düzenlemeleri
çalışmalarına da katıldım. Bunların hepsi bir araya toplandığında kapsamı
ve alanı gerçekten şaşırtıcı oranda büyüktü. Uygulamada zorluklar vardı
çünkü ilişkilerin bir bütün olarak reforme edilmesi, yasama sisteminden
hükümet düzenlemelerine, hukuk sisteminden eşitlik platformlarının
oluşturulmasına, eski hükümetin adil olmayan bir şekilde uyguladığı
konut hakkından istihdama kadar pek çok alanda değişikliğe gidilmesi
gerekiyordu.
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1998 yılında anlaşmayı imzaladığımızda her şey yeni başlıyordu.
Dış dünya ise anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte artık sorunun
çözüldüğünü düşünüyordu. Tarih bize her şey üzerinde anlaşılmasına
rağmen bunları uygulamaya sokmanın çok uzun bir zaman alacağını
gösterdi. Tümden silahsızlanmayı sağlamak çok uzun bir zaman
aldı. Silahsızlanmanın aldığı zaman aklımızdan geçen idare sistemini
oluşturmak için harcadığımız zaman kadar sürdü diyebilirim. Çok uzun
bir süre yapımı devam eden bir çalışma gibi devam etti. Süreçte öyle
inişler ve çıkışlar oluyordu ki bazen bu iş hiç olmayacak dediğimiz de
oluyordu. Bu işi güçlendiren birşey vardı; o da hem Kuzey’in hem de
Güney’in referandumda anlaşmaya evet demesiydi. Bu kabul anlaşmaya
kamusal alanda bir kabul kazandırmıştı. Anlaşmanın referandumda
kabul görmüş olması her ne zorluk taşırsa taşısın halkın onayını almış bir
anlaşma olduğu manasına geliyordu ve hiçbir kesim kendisine karşı zor
kullanıldığı için anlaşmayı kabul etmemişti.
Sunumu takiden Moderatör Kerim Yıldız soru ve cevap bölümü açmıştır
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Katılımcı: Sürecin başından sonuna kadar olan dönemi
değelendirdiğinizde, kadınların bu süreçte ne kadar güç sahibi olduğuna
dair bize biraz bilgi verebilir misiniz?
Liz O’Donnell: Müzakereler kadınlar ve küçük siyasi partiler açısından
değerlendirildiğinde son derece dolu doluydu diyebilirim. Kuzey İrlanda
Kadın Koalisyonu isimli grup diğer büyük partiler gibi iki temsilci ile
müzakerelerde yer alıyordu. Bu Kuzey İrlanda için son derece ilerici bir
noktaydı. Siyasi partiler çok uzun yıllardır değiştirmedikleri bir konumu
korumaya devam ediyorlardı. Bu kesimler ne vizyona, ne profesyonel
çalışma tazına ne de akademik tecrübeye sahiplerdi. Kadınlar ise
toplumun çok farklı kesimlerinden geliyorlardı. Aralarında hemşireler de
vardı, sosyal hizmet uzmanları da, akademisyenler de. Kuzey İrlanda’daki
büyük partilerde kadın temsili çok zayıftı ve bu haliyle kadınların onlar
üzerinden müzakere masasına gelebilecek durumları yoktu. Birlikçi
müzakerecilerden, bir tanesi bile kadın değildi. Kadınların müzakere
masasına getirdikleri sadece kadın kimliği değil hukuk ve akademi
alanında sahip oldukları mesleki tecrübelerdi aynı zamanda. Kadınlar
özellikle hükümetlerin karşı karşıya bulunduğu engellerin üstesinden
gelinmesi konusunda sürece çok yardımcı oldular. Siyasi partiler bu
konularda çok iyi değillerdi çünkü hem uzun yıllardır hep aynı noktaya
çakılıp kalmışlardı, hem de müzakere etme konusunda tecrübeleri
yoktu. Kuzey İrlanda’nın seçilmiş siyasetçileri kendi konumlarını ifade
etmekte harikaydılar ama kendilerini diğer tarafın yerine koyup onların
ortaya koyduğu yaklaşımı anlamaya çalışmıyorlardı. Kadınlar müzakere
massasına esnekliği getirdiler ve doğmatik konumlara dayanmayan bir
açık perspektif ortaya koydular. Zihinleri açık, sağduyulu kadınlardı
onlar. Önemli farklıklar yarattılar ve özgürleştirici bir rol oynadılar.
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Müzakere masasında küçük partilerede yer vardı. Bunlar arasında
işçi partileri, daha küçük ölçekli Kraliyet yanlısı partiler ve silahlı gruplara
sahip olan iki tane küçük Birlikçi parti de vardı. Tartışmayı genişletmek,
uçlarda bulunan kimi tarafları sürecin içine çekmeye çalışıyorduk.
Bu çalışma en az Sinn Féin’i masaya kadar getirmek kadar önemliydi.
Siyasi partilere sahip olmayan küçük silahlı grupları sürece katmak da
önemliydi. Özellikle kadınlar sürece temkinli yaklaşmalarına rağmen
yine de kapsamlı katkılarda bulundular. Birleşik Krallık müzakere
heyetinde Mo Mowlam adında bir kadın bakanın, İrlanda müzakere
heyetinde de benim olmam tam bir tesadüftü. Mo Mowlam İngiltere’nin
muhafazakâr kesiminden gelmeyen biriydi ve bu haliyle İrlanda’daki
milliyetçi/cumhuriyetçi kesimlerin yaşadıklarını ilk anlayan insanlardan
biriydi. Britanya hükümeti de açıkçası adilce davranıyor, bir anlaşma
sağlama yolu arıyordu. Mo Mowlam da böyle bir karakteri olan biriydi.
İki ülkenin başbakanları arasında da iyi bir ilişki vardır. Her ikisi de genç
ve hırslı isimlerdi.
Kadınlar konusuna geri dönersek, kadınların sürece son derece
faydalı ve yardımcı olduklarını söyleyebiliriz. Benim pişmanlık duyduğum
şeylerden birisi, barış süreci sonrasında normal seçim süreci başlayıp
seçimler gerçekleştirildiğinde Kadın Koalisyonu’nun seçimlerde bir başarı
elde edememiş olmasıdır. Gerçek hayata dönülüp Kuzey İrlanda’nın seçim
siyaseti devreye girince, daha sonra partileşen Kadın Koalisyonu ayakta
kalamamış oldu. İnsanlar geleneksel partilere oy vermeyi tercih ettiler.
Ancak seçimden başarılı çıkamayan partileri anlaşmanın uygulanması
sürecinin içinde görmek daha iyi olurdu.
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Katılımcı: Barış fikrini eğitim sistemine entegre etmek için herhangi bir
plan hazırladınız mı?
Liz O’Donnell: Benim bir diğer pişmanlık duyduğum konu da budur.
Buna verilen siyasi destek çok azdı. Barış, güç paylaşımı, farklılıklara saygı
ve diğer konularda bir eğitim çalışması başlatmak barışı kalıcılaştırmak
açısından aslında çok mantıklı bir şeydir. Bu tür bir şeyi entegre bir
eğitim sayesinde yapabilirsiniz ama bugün Kuzey İrlanda’nın bu kadar
birbirinden farklı ve kopuk olmasını sağlayan en temel şeylerden bir
tanesi eğitimdir. Her iki taraf da entegre bir eğitim konusunda az bir
isteğe sahip. Her iki taraftan büyük siyasi partiler çocuklarını Protestan
ya da Katolik okullarında okutmak istiyorlar. Ortada başka türlü bir
eğitime verilen siyasi bir destek yok. Sadece çok küçük bir kesim entegre
bir eğitimden faydalanıyor.
Katılımcı: Seçim sistemini biraz açabilir misiniz? Seçimlere kaç parti
katılır? Seçim barajınızı nedir? Bütün partilerin hükümette yer alması
gibi bir zorunluluk var mı?
Liz O’Donnell: Bugünkü sistem hükümetin paylaşılması esasına
dayanmaktadır. Bölgede çok fazla siyasi parti yoktur. Seçimlerde ana
partiler yarışmaktadır. Yapılan anlaşma idarenin % 50 Milliyetçi/
Cumhuriyetçiler’den % 50’sinin ise Birlikçi/Kraliyet yanlısı kesimlerden
oluşmasına dayanmaktadır. İdaredeki bireylerin hangi taraftan
olduklarını deklare etmeleri gerekmektedir. Demokratik Birlikçiler
Partisi (DUP) seçimlerde en fazla oy alan parti olduğu için Başbakanlık
makamına eşdeğer olan Birinci Bakanlık koltuğu onlardadır. Sinn Féin
ikinci büyük parti olduğu için Birinci Bakan Yardımcılığı koltuğu da
onlardadır. Kabinede 4 tane Birlikçi/Kraliyet yanlısı bakan ve 4 tane de
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Cumhuriyetçi/Milliyetçi bakan yer almaktadır. Bu yönetim çok ideal bir
yöntem değildir ancak şu anda işlemektedir. Bu taraflar siyaseten hala
birbirlerine düşmandırlar ama imzaladıkları anlaşma onları bu hükümette
ortaklaşa yer almaya zorlamaktadır.
Bu sistem, barıştan ayrı olarak diğer bazı konularda aşama
kaydedilmesini de sağlamaktadır. Bu taraflar hükümeti paylaşmalarına
rağmen iş ekonomiye gelince çok farklı siyasetler izlemektedirler. Yakın
dönemde her iki taraf arasında bütçe konusunda bir anlaşmazlık ortaya
çıktı çünkü Birleşik Krallık hükümeti yeni hazırladığı bütçede Birleşik
Krallık’ın her tarafında sosyal yardımlarda kesintiye gitmeye karar verdi.
Milliyetçi/Cumhuriyetçi partiler bu kesintileri uygulamayı reddederken,
Birlikçi/Kraliyet yanlısı partiler uygulanmada kararındaydılar. Ideolojik
farklılıklardan kaynaklı bulunan bu farklılaşma bir hükümet krizine
dönüştü. İkinci büyük parti olan ve Cumhuriyetçi kesimi büyük oranda
temsil eden Sinn Féin bu kemer sıkma politikalarına tümden karşı çıkıyor
ve haliyle ortaya çok karmaşık bir durum çıkıyor.
Biz Kuzey İrlanda’da çok sayıda kriz ile yüzyüze kaldık. Nerdeyse
krizden krize atladık diyebilirim. Ama durum daha iyiye gidiyor.
Muazzam bir sistem olduğunu söylemiyorum ama en azından barış var.
Kuzey İrlanda’da siyaset her zaman çok zor olacaktır çünkü bölünmüş bir
toplumdan bahsediyoruz. Tam bir aşiret siyaseti sistemine benzediği içinde
İrlanda Cumhuriyeti’nden çok daha farklıdır. İnsanlar hala kendilerini
Milliyetçi/Cumhuriyetçi ya da Birlikçi olarak görüyorlar ve bu şekilde
düşünüyorlar. Yeni fikir ve partilere ise çok az yer var. Ekonomik krizin,
ortaya yeni partiler çıkması için imkân yaratacağını düşünebilirsiniz, ama
görünen o ki yeni ve taze düşünceler için henüz yeteri kadar zemin yok.
İnsanlar hala kendi siperlerinde kalmaya devam ediyorlar.
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Katılımcı: Kuzey İrlanda Kadın Koalisyonu Londra tarafından mı
seçilmiştir. Bu partide hem Katolikler hem de Protestanlar temsil
edilmekte miydi? Parti nasıl idare edildi?
Liz O’Donnell: Bu parti seçimlere yeni kurulmuş bir parti olan Kuzey
İrlanda Kadın Koalisyonu Partisi ismiyle girdi. Bir yerden dikte edilmiş
bir parti değildi. Kurucuları sivil toplumdan insanlardı. Partide her iki
kesimden de kadınlar vardı. Bu kadınlar müzakere sürecinin dışında
bırakılacaklarını fark eden ama buna karşılık sürece yapacakları çok fazla
katkı olduğunu düşünerek hareket eden insanlardı. Savaşı sona erdirecek
olan bu çözüm sürecinde onların da elbette söyleyeceği sözler vardı ve bu
konuda çok kararlıydılar. Eğer sürece sadece geleneksel olarak siyasette
yer almış partilerin dâhil olmasına izin vermiş olsaydık o zaman bu diğer
kesimler seslerini duyuramayacak ve sürecin dışında kalacaklardı. Bunun
üzerine bir parti kurarak seçimlere girme hakkı kazandılar ve ilk seçim
başarıları onlara müzakerelere katılma imkânı sağladı. Toplumun bütün
kesimlerinin desteğini almayı başardılar. Onların sürece katkısı Birlikçi
ya da Cumhuriyetçi/Milliyetçi olarak değil Kadınlar olarak gerçekleşti.
Mezhepçilik kartını hiç oynamadılar. Kendilerini ifade ederken kadınlar
ve sivil toplum üyeleri olarak ifade ettiler.
Kerim Yıldız: Size göre Kuzey İrlanda barış süreci ne zaman itibariyle
katılımcı bir süreç haline gelmiştir?
Liz O’Donnell: Benim o zamanki temel kaygım bizim Protestan
toplumunun sadece yarısı ile bir anlaşma yapmış olmamızdı. Daha önce
de bahsettiğim üzere Demokratik Birlikçiler Partisi (DUP) müzakerelerin
dışında kalmış ve anlaşmayı imzalamamıştı. Her ne kadar insanların
çoğunluğu anlaşmayı onaylama yönünde oy kullandılarsa da bu büyük
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bir kaygı sebebiydi çünkü Birlikçiler’in önemli bir partisi, bizim üzerinde
anlaştığımız her şeye karşı çıkıyordu. Bunun sonucunda siyaseten kazançlı
çıkıyor, yapılan seçimlerden her şeye karşı çıkan bu Birlikçi parti zaferle
çıkıyordu. Sinn Féin’in silahlardan vazgeçmemesi Birlikçiler arasında
yavaş yavaş güven kaybına sebep olduğu için bu durum Demokratik
Birlikçiler Partisi’ne (DUP) verilen desteğin artmasına sebep oluyordu.
İnsanlar ‘IRA’nın elinde hala silahlar var, bu anlaşma Protestanlar için
adil bir anlaşma değil’ şeklinde tepkilerini ifade ediyorlardı ve bu tablo
oyların DUP’ye gitmesine sebep oldu. IRA silahlarını bırakınca DUP’de
sürece dâhil oldu ve böylece bence tam katılımcı bir sürece erişmiş olduk.
Barışa karşı çıkan kesimler en nihayetinde yeni yönetimde sandalye sahibi
oldular.
Bir diğer pişmanlık duyduğum konu ise anlaşma sonrası yapılan
seçimlerden yenilgi ile çıkan tek tarafın sadece kadınların oluşturduğu bu
partiyle sınırlı kalmaması, Kraliyet yanlısı küçük siyasi partiler ile onlara
bağlı bazı Protestan silahlı grupların da kaybedenler cephesinde yer
aldığı olmuştur. Bu silahlı yapılar güçlü siyasi partileri olmadığı sürece,
sürdürülebilir yapılar değillerdi. Bir süre önce meydana gelen ve Kraliçe’ye
bağlı olduğunu söyleyen, işçi sınıfından oluşan küçük grupların çıkardığı
karmaşanın sebebi de buydu. Bu insanlar hem yoksul hem de eğitimsiz
oldukları gibi kendilerini sürecin dışında bırakılmış bir toplumsal kesim
olarak görüyorlardı. Mesela şu anda kendilerini hiçbir siyasi temsilcileri
olmayan bir kesim olarak görüyorlar. Yaşanan bir hataydı. Müzakereler
yapılırken bunu hesap etmeli, kadınlar ile Kraliyet yanlısı küçük grupların
sürecin içinde daha uzun süre kalmasını sağlamayı düşünmemiz gerekirdi.
Ancak büyük partiler o kadar bencil ve açgözlülerdi ki bu konuda bir
anlaşma yapmaya yanaşmıyorlardı.

121

Barış Sürecini Rayında Tutmak

Katılımcı: Kadınlar belli kökenlerden geliyor olmalarına rağmen
kendilerini mezhep kimliklerinden sıyırıp nasıl yeni bir kimlikle ortaya
çıktılar? Bunun arkasında ne tür bir psikoloji vardı?
Liz O’Donnell: Koalisyonu kuran kadın Monica McWilliams idi. Kendisi
Milliyetçi/Cumhuriyetçi bir isim. Monica siyasi oluşumla birlikte siyasi
görüşlerini terk etmedi elbette. Milliyetçi/Cumhuriyetçi biri olarak
kalmaya devam etti. Müzakerelere açık fikirli olarak geldiler. Bunu
yapabiliyorlardı çünkü partinin aldığı yetki müzakerelere mezhepçilikten
uzak ve sağduyulu olarak katılmalarına olanak sağlıyordu. Hem eşitlik
meselesi üzerine konuşabiliyor, hem de şiddete maruz kalan kurbanlarla
ilgili konulara el atabiliyorlardı. Cezaevlerindeki mahkûmlar sorununa
da el atabileceklerini söylüyorlardı. Eğitim, eşitlik, işçi hakları ve
insan hakları konularında masaya farklı perspektifler taşıdılar. Monica
McWilliams insan hakları komisyonunda görev alan ilk kadın olmuştur.
Kendisi şu anda üniversitede insan hakları ve eşitlik üzerine dersler
vermekte. Bu parti gelenekçi siyasetin temsil edilmediği bir yerden
geliyordu. Ait oldukları siyasi kesimlerden kopmadıkları gibi bir aşiret
siyasetini de temsil etmiyorlardı.
Kerim Yıldız: Monica McWilliams DPI Uzmanlar Konseyi Üyesi’dir. Ne
yazık ki biz Belfast’a gittiğimizde kendisi başka bir programı sebebiyle
şehirde olamayacak.
Katılımcı: Bakan olduğunuz dönemde müzakerelere katıldınız.
İstatistikleri merak ediyorum. Müzakereler boyunca kaç toplantı yapıldı?
Çalışma süreci ne kadardı?
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Liz O’Donnell: Müzakerelerin başladığı zamandan itibaren haftada 3
gün Belfast’taydım. Sürekli olarak yuvarlak masa toplantısı şeklinde
geçmiyordu. Her iki taraf arasındaki güven seviyesi istenilen aşamada
olmadığı ve onları aynı oda içinde bir araya getirmek mümkün olmadığı
için, çok sayıda tek taraflı toplantı yaptık. Her iki hükümet de uzun süre
vekillik görevi yerine getirdiler. Britanya hükümeti taslak hazırlamak
için Birlikçiler’e yardım ederken biz de aynı çalışmayı Milliyetçi/
Cumhuriyetçiler için yapıyorduk. Bütün bu çalışmaların trafiği ise
tüm zamanlı olarak faaliyet yürüten Mitchell’in ofisinin sekretaryası
tarafından düzenleniyordu. Bu sayede sürecin devam etmesi sağlanmış,
kalıcılığa kavuşmasının imkânı oluşturulmuştur.
Müzakereler sırasında mezhep kaynaklı öldürme olayları
yaşanmış, ateşkese yönelik tehditler gelişmiştir. Müzakere odasının
dışında gelişen istikrarsızlık olaylarına rağmen sürecin devam edeceğine
dair güvenceyi verme görevi de bize düşüyordu. Oldukça zor ve sık sık
dışarıya sızmaların yaşandığı bir süreçti. Gizlilik noktasında sürece dahil
olanların son derece uygun davranışlar sergilediğini ifade edebilirim.
Medya her şeyi bilmek istiyordu. Basın toplantılarına katıldığı halde
bu toplantılarda medyaya mümkün olduğu kadar az bilgi veren birer
uzman haline geldik. Medya da sürece oldukça fazla destek veriyordu.
Yine de hem İrlanda hem Britanya medyası biraz hınzırlık yapmak
istiyordu. Söz konusu olanın ne olduğunu biliyor, süreci destekliyor ama
yine de sürece eleştirel yaklaşıyorlardı. Yaşanan vahşet olaylarına ilişkin
haberler yapmaya devam ettiler. Neler yaşandığına dair sürekli olarak
medyaya bilgi verdik. Böylece onlar da sürecin birer parçası oldular.
Yapılan görüşmelerin başkanı Mitchell idi ve büyük bir masada dahi
bu pozisyonunu tavizsiz koruyordu. Bu büyük toplantılarda elde edilen
ilerlemenin düzeyi çok azdı. Temel ilerleme taraflarla ayrı ayrı yapılan
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ikili görüşmeler sırasında sağlandı. Sinn Féin ve Ulster Birlikçiler’i bir
kez bile beraber oturup tartışmadılar. Bu tabloya bakıldığında anlaşmayı
sağlamış olmamız mucize gibi. Hala bile tarafların birbirine güveni çok
zayıftır. Dokuz ay boyunca müzakere yaptıktan sonra anlaşmayı sağladık
ama sorunun ana tarafları ya da lider kesimler bir kez bile karşı karşıya
oturmadılar.
Kerim Yıldız: Barış sürecinin artık geri dönülemez bir mecraya girdiğini
ne zaman anladınız?
Liz O’Donnell: Benim kişisel inancım silahsızlanma sağlanmadığı
müddetçe sürecin güvenilir bir süreklilik kazanamayacağı yönündeydi.
Açıkçası silahsızlanma konusunda objektif bağımsız bir gözlem
komisyonunun kurulmasıyla birlikte artık geri dönelmez bir sürece
girildiğini hissettiğimi söyleyebilirim. Yani silahların çatışmanın dışına
çıkarılmasından sonra diye bir yanıt verebilirim.
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YEDİNCİ BÖLÜM:

DERMOT AHERN İLE ‘HAYIRLI CUMA ANLAŞMASI’NIN
SAHNEYE KONULMASI’ KONULU YUVARLAK MASA
TOPLANTISI
Yer

: Ballymascanlon Otel, Dundalk

Tarih : 21 Nisan 2015, Çarşamba
Katılımcı:
Dermot Ahern:21 İrlanda Dışişleri Eski Bakanı ve Eski Milletvekili

21 Bir dönem İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Dermot
Ahern aynı zamanda DPI Uzmanlar Konseyi üyesidir. Hayırlı Cuma Anlaşması
ve St Andrews Anlaşması için yapılan müzakerelerde dahil olmak üzere 20 yıldan
fazla devam eden İrlanda barış görüşmelerinin en kilit isimlerinden biri olmuştur.
Avrupa Birliği Konseyi düzeyinde de önemli tecrübelere sahip olan Dermot Ahern
Lizbon Anlaşması’nın müzakereci ve imzacıları arasında yer almıştır.
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Esra Elmas: Bugünkü üçüncü toplantımıza hepiniz hoş geldiniz.
Toplantımızı Dundalk bölgesinde yapmaktayız ve bu toplantı için
konuşmacı konuğumuz İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri eski Bakanı Sayın
Dermot Ahern. Kendisi özellikle Hayırlı Cuma Anlaşması’nın müzakere
edilip imzalanması sürecinde çok önemli roller üstlenmiştir. Dışişleri
bakanı olarak görev yapmadan önce farklı bakanlıklarda da görev
yapmıştır. Bugün toplantımızın yapıldığı bölge Güney ile Kuzey sınırında
yer alan bir yer olduğu için oldukça özel bir bölge. Dermot Ahern aynı
zamanda DPI Uzmanlar Konseyi üyesi olarak görev yapmaktadır. Kendisi
geçmişte DPI tarafından düzenlenen etkinliklerde de yer almış ve barış
müzakereleri döneminde İrlanda Cumhuriyeti başbakanı olarak görev
yapan Bertie Ahern ile yakın çalışmıştır.
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Dermot Ahern: Hepinize memleketime hoş geldiniz demek istiyorum.
Ben Dundalk’ın güney bölgesindeki bir köyde dünyaya gelmişim. Burası
açıkçası sınır kapısı bir bölgedir. Bundan 20-30 yıl önce burası çok zor
bir durumun tam ortasında bir yer durumundaydı. Birçoğunuz siyasetçi
değilsiniz, belki bazılarınız siyaset yaptı. Benim görüştüğüm insanların
çoğu genelde siyasetçidir. Bizim barışı sağlama sürecimiz yaklaşık 20 yıl
sürdü.

Dermot Ahern ve katılımcılar yuvarlak masa toplantısı sırasında

Benim asıl mesleğim avukatlık. Siyasete de şans eseri girdim.
Yaşadığım yerdeki toplumun spor tesisleri talebi için mücadele yürütürken
kendimi siyasetin içine çekilmiş halde buldum. Ülke siyasetine girmemin
sebebi bu bölgenin hem ekonomik hem de coğrafi açıdan yaşadığı
sıkıntılardı. Thatcher bu yerleşim yerine Geçiş Yeri anlamına gelen
‘El Paso’ ismini takmıştır ve hep buranın terk edilmiş bir yer olduğu
düşünülmüştür. Hatta burası hakkında ‘Terkedilmiş Ülke’ (Abandoned
Country) adıyla bir kitap bile yazılmıştır. Bazı insanlar kitabın objektif
olarak yazıldığını söylerken bazıları bunun kendi gündemi olan biri
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tarafından yazıldığını söylerler. Bir gerçek var ki o da bu bölgenin çok
sıkıntı çektiğidir. Ben de buradaki sorunlara burada yaşayan bir iş adamı
olarak dâhil oldum. Dublin ile Belfast arasında bir orta nokta olduğumuz
düşünüldüğünde, aslında normal bir toplumsal durumda bu bölgenin refah
içinde yüzüyor olması lazımdı. Thatcher Britanyalı bir firmanın burada bir
fabrika açmak istediğini duyduğunda, bu girişimi durdurmuştur mesela.
Ona göre IRA’ya sempati duyulan bir bölgede bir fabrika açılmamalıydı.
Siyasete 1987 yılında girdim ve o tarihten itibaren 2011
yılına kadar sürekli olarak siyasette yer aldım. Bu dönem içinde farklı
başbakanlarla çalıştım, birden fazla hükümet kabinesinde görev aldım.
Sınır bölgesinde yaşayan bir insan olarak, zaten önemli duyarlılıklarım
vardı. Dünyanın geri kalanı çok uzun yıllar boyunca bu çatışmayı
sadece Britanya’nın bir sorunu olarak gördü. Sömürgecilik dönemine
kadar gittiğimizde, İrlanda Britanya’nın sıkıntı çıkaran komşusu olarak
görülüyordu ama ne Avrupa ne de dünyanın geri kalanında bize yönelmiş
bir uluslararası ilgi yoktu. Sorunu daha çok Britanya’nın kapısının eşiğinde
yaşanan ve onların igilenmesi gereken bir sorun olarak görüyorlardı. Biz
Avrupa Birliği’ne tam üye olduktan sonra ancak masada İngiltere ile
aynı seviyede görülmeye başlandık. Daha sonra sürece Amerika Birleşik
Devletleri’nin dâhil olmasıyla birlikte süreç Britanya’nın sorunu olmaktan
çıkıp uluslararası bir çözüm sürecine dönüşmüş oldu. 1970 ve 80’lerdeki
hükümetlerin aksine egemen bir ülke olarak bize BM seviyesinde itimat
da edilmiş oldu.
Tek Avrupa Anlaşması yoluyla Avrupa Birliği’ne tam üyelik bize
pek çok açıdan yardımcı oldu. 1920’li yıllarda ülkede oluşturulan sunni
sınırlar sebebiyle Kuzey İrlanda’ya her gitmek istediğimizde, askeri kontrol
noktalarından geçmek zorunda kaldığımız için iş yapmak çok zorlaştı.
Britanya ordusu araziye çıkmaktan korktuğu için gözlem sağlamak için çok
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yüksek gözetleme kuleleri inşa etmişti. Askeri personel de helikopterlerle
taşınıyordu. Yereldeki polis hizmetlerini ise onlar üstlenmediler. Bölgenin
terkedilmiş ülke olarak görülmesinin sebebi buydu. Sınırın Kuzey
tarafında ise IRA gizlilik içinde istediği her şeyi yapabiliyordu. Sınırın
İrlanda Cumhuriyeti tarafının korunmasında da sıkıntılar vardı çünkü
sınırlar hukuk düzenini ihlal edecek şekilde kullanılıyordu.
İki konudan bahsetmek istiyorum. Üçüncü tarafın sürece müdahil
olmasıyla birlikte insanlar bu sorunun, Britanya’nın problemi olmaktan
daha büyük olduğunun farkına vardılar. Geçmişte de Türkiye’den bazı
delegasyonlarla bir araya geldim ve onlara benzer çatışmalara bakıp
dersler çıkarmaya imkân veren çalışmalar yaptığı için DPI gibi kurumlara
teşekkür edilmesi gerektiğini ifade ettim. Ben Dışişleri bakanı olarak görev
yaparken, çok sayıda anlaşmazlığın, bu anlaşmazlıkların yaşandığı her bir
yer, birbirinden farklı kültürlere sahip olmasına rağmen yine de benzer
sebeplerden tetiklendiğine tanık oldum. Varılan nokta farklı kültürlere,
eşitliğe ve herkese saygı duymaya kadar vardı. Bizim barış sürecimizin
başarılı olmasının sebebi uluslararası toplumun Kuzey’de yaşayan
Milliyetçi/Cumhuriyetçi kesimi ve yine geniş anlamda İrlanda hükümetini
dinlemeye karar vermesinden kaynaklanmıştır. Birleşik Krallık eski
Başbakanı Tony Blair ile ABD Eski Başkanı Bill Clinton olmasa ne barış
süreci ne de barış olurdu.
Benim siyasal yaşamımda en onur duyduğum dönem Bill
Clinton’ın 2006 yılında Dundalk’ı ziyaret etmesi olmuştur. Thatcher’in
terk edilmiş yer dediği, yere Bill Clinton barış sürecinden dolayı ‘refahın
olduğu yer’ adını verdi. Hayırlı Cuma Anlaşması imzalanıp barış ortamı
hâkim olunca bölge de önemli oranda refaha kavuştu. Ancak ekonomik
kriz bu bölgeyi de biraz etkiledi.
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Sunumu takiben Esra Elmas soru ve cevap bölümünü açmıştır
Katılımcı: Sınır bölgesinin öte tarafında yaşayan insanların çoğu Katolik
miydi yoksa Protestan mı?
Dermot Ahern: Burada yaşanan çatışma, uluslararası kesimce bir din
savaşı olarak algılanıyordu. Ama öyle değildi. Benim büyüdüğüm evin
hemen yanında bir Protestan aile yaşaıyordu ve bu aile sıkı bir Milliyetçi/
Cumhuriyetçi aileydi. Yani bütün Protestanlar Birleşik İrlanda fikrine
karşı çıkarlar ya da tam tersi bir durum geçerlidir diye genel bir çıkarım
yapmak doğru değildir. O zamanlar İrlanda Cumhuriyeti neredeyse tek
bir kültür ve tek bir dine dayalı bir toplumdu. Nüfusun % 90’ı Katolikti.
Hatta anayasamızda diğer etnik ve din gruplara karşı pozitif ayrımcılık
içeren düzenlemeler vardı. Hatta bazı Katolikler azınlık konumda
olan dinler ve kültürlere bu kadar vurgu yapılmasından dolayı şikâyet
ediyorlardı.
Biz Avrupa Birliği’ne üye olduktan sonra nüfusta artış
yaşanmaya başlandı. 2000’li yıllarla birlikte ülkeye gelen göçmen sayısı
artarken ekonomik gelişmeler de sağlanmaya başlandı. Çoğunluğu
Polonya’dan gelenler olmak üzere 300.000’den fazla göçmen ülkemize
geldi. 2008 yılına kadar görevde kaldığım Dışişleri Bakanlığı döneminde
Birleşmiş Milletler’de temsil edilen bütün ülkeler aynı zamanda İrlanda
Cumhuriyeti’nde de temsil ediliyor diye yorumlamalar da bulunduğumu
hatırlıyorum. 4.5 milyonuk bir nüfusa sahip olan İrlanda Cumhuriyeti’nde
BM üyesi 190 ülkeden 170 tanesinin vatandaşı yaşıyordu. Ortada dinden
kaynaklı bir anlaşmazlık değil aynı yerde yaşayan insanlar arasında baş
gösteren ulusal kimlik tartışması vardı. Burası küçük bir Ada’dır ve Kuzey
ile Güneyin nüfusunu toplasanız en fazla 6 milyonluk bir toplumdan
bahsetmiş oluruz. Kuzey İrlanda’da yaşayan insanların çoğu Katolik
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kökenli olmayan ve kendilerini Birlikçi olarak ifade eden insanlardır
çünkü bu insanlar yerli değildirler, dışardan getirilmişlerdir. Bu insanların
ataları bundan 300-400 sene önce İskoçya’dan alınıp İrlanda’nın kuzeyine
getirilip yerleştirilmişlerdir. Ada’nın kuzeyinde çoğunluğu Katolik olan ve
birleşik bir İrlanda isteyen İrlandalı yerli topluluk bu yerleştirme siyaseti
sonucunda bölgede azınlık olarak kalmıştır. Yani ortada siyah ve beyaz
olarak adlandırabileceğimiz bir tablo yoktur.
Katılımcı: Hayırlı Cuma Anlaşması konusunda anlaşma sağlandığında
Thatcher artık siyasette değildi. Anlaşmanın taslağı hazırlandıktan sonra
dönemin Birleşik Krallık başbakanı Tony Blair’in artık siyasette olmayan
Thatcher’i evinde ziyaret ederek kendisine bilgi verdiğini biliyoruz. Bu
görüşme sonrası Thatcher’in Hayırlı Cuma Anlaşması’nı destekleyen bir
açıklama yaptığı söyleniyor. Bu doğru mu?
Dermot Ahern: Sanırım artık o zaman anlaşmayı destekleyen bir
konumda olmalıydı. Başka bir konum alabileceğini de zannetmiyorum
zaten. Zaten hali hazırda siyasetin dışındaydı ve insanlar onun
söylediklerine pek kulak asmıyorlardı. Hayırlı Cuma Anlaşması’na
büyük bir destek vardı ve biz de anlaşma için referrandum yapıyorduk.
Sorumlu davranan hiç bir insanın anlaşmaya karşı çıkması mümkün
olmazdı zaten. Thatcher muhafazakâr biriydi. Hala partilerinin isimleri
Muhafazakar Parti ve Birlikçi Parti’dir. Birlikçiliğin resmi anlamdaki
ifadesi Büyük Britanya’yı oluşturan birliği, Kuzey İrlanda’yı da içinde
barındıracak şekilde bir arada tutmaktır. Bu kesimler Hayırlı Cuma
Anlaşması’nı onaylarken anlaşmanın getirdiği şartları da kabul etmiş
oluyorlardı. Biz de anayasamızda değişiklik yaparak bütün Ada
üzerinde egemenlik hakkı talep eden maddeyi değiştirdik. Ada’da
yaşanan bu bölünmeden dolayı 1920’li yıllarda İrlanda Adası’nda iç
savaş yaşanmıştır. Bu savaş sonrası tutulan tarafa göre ortaya çeşitli
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siyasal partiler çıkmıştır. Benim üyesi olduğum Fianna Fáil, adanın
bölünmesine en temel şekilde karşı çıkan partiydi.
Katılımcı: Bu soruyu sormamın sebebi sürecin mimarının Tony Blair
olmasıydı. O zaman en aşırı fikirlere sahip olan kesimleri dahi ikna
etmek mümkün olmuştu. Hatta İrlanda ve Birleşik Krallık dışında kalan
kesimleri de ikna ederek bu sürecin içine çekmeye çalıştılar. Türkiye’de
de anlaşma ve çözüm yanlısı bazı partiler varken bunun tam karşıtı
konumda olan partiler de var. Tam da bu sebepten dolayı anlaşmaya taraf
olan kesimlerin anlaşmaya karşı olan taraflara karşı birlikte mücadele
yürütmesi gerekir.
Dermot Ahern: Tony Blair’e göre Birleşik Krallık’taki insanların bu
konuda ikna edilmesine ihtiyaç yoktu çünkü Kuzey İrlanda zaten onların
umrunda değildi. Önemli olan Kuzey İrlanda halkının ikna edilmesi,
silahlı örgütlerin silahlarını bırakarak masum ya da masum olmayan
insanları vurmasının artık önüne geçilmesiydi. Belli bir noktada artık
işler o kadar kötüye gitti ki aşırı kesimler dahi bunun bitmesi gerektiğine
ikna oldular. Öylesine ters bir durum yaşanıyordu ki bir şeylerin iyiye
gitmesi için her şeyin önce çok kötüye gitmesi gerekiyordu.
Bu yılın Mayıs ayında Birleşik Krallık Prensi Charles ve eşi
irlanda’yı ziyaret edecekler ve bu ziyaret sırasında ziyaret edecekleri
yerlerden biri de Prens Charles’in amcası ve Kraliyet ailesi üyesi Lord
Mountbatten’in gölde balık avlarken bombayla havaya uçurulduğu yer
olacak. IRA, bu olayın olduğu gün buradan 10 mil ötede bir yerde 18
İngiliz askerini öldürdü. Yaralanan askerleri de vurmuşlar, ayrıca olayda
siviller de ölmüştü. Yaşanan şey o kadar kötü bir olaydı ki insanlar hala
hatırlıyorlar. Aynen ABD’de yaşanan 9 Eylül saldırılarının insanların
zihninde bıraktığı izler gibi biz de o gün bu olaylar yaşanırken ne
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yaptığımızı gayet net hatırlıyoruz. Yaşanan bütün bu vahşet olaylarına
ve hükümetlerin birbirlerinden uzaklaşmasına rağmen biz çabalarımızı
iki katına çıkardık. Bu çabaların bir kısmını da gizli yollar üzerinden
gerçekleştirdik. Bu şekilde bazı şeyleri kamuoyunun meraklı gözlerinden
sakındık ve karanlık tünele biraz daha ışık yaydık. Bu tür durumların
derinine inmek ve bu eylemlere bulaşanların silah bırakmalarını sağlamak
her zaman büyük önem taşır.
Katılımcı: İrlanda’nın bir gün birleşme ihtimali var mıdır?
Dermot Ahern: Ben her ne kadar bunu görmek istesem de bunun
benim yaşamım döneminde gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Bugünkü
barışın mimarlarından biri olan ve aynı zamanda Sosyal Demokratik İşçi
Partisi (SDLP) Liderliği yapan John Hume bir konuşmasında önemli
olanın coğrafyayı değil insanları birleştirmek olduğunu ifade etmiştir.
Ben de hep bu görüşü savunmuş biriyim. Her ne kadar IRA ve Sinn
Féin birleşik bir İrlanda hedefi gütseler de benim görüşlerim onlardan
ayrıdır. Ben bu amacın yakalanması konusunda hangi yöntemlerin
kullanılması gerektiği konusunda onlardan farklı düşünüyorum.
İnsanları birleşik bir İrlanda istemiyorlar diye öldürüp bombayla havaya
uçurmak gerekmez. Ben her zaman bu hedefin en iyi yakalanacağı yolun
müzakere ve uzlaşma olduğuna inandım. IRA’nın yürüttüğü mücadele
tersi olumsuz sonuçlar vermiş ve müzakereleri geriye götürmüştür. Bu
Ada’da çok az bir nüfusun yaşadığını, Kuzey’de yaşayan insan sayısının
1.5 milyon olduğunu düşündüğümüzde, bu çatışmalardan etkilenmeyen
aile neredeyse yok gibi. İnsanlar yakınlarına ne olduğunu her zaman
hatırlayacak, akıllarında tutacaklardır. Birlikçi toplumdan insanların
neden Milliyetçi/Cumhuriyetçi kesimle bir masa etrafında oturmak
istemediklerini anlayabiliyorum. Aynı şekilde IRA’nın neden o dönem
silahlı mücadeleye başladığını da anlayabiliyorum. 1969 yılından önceki
133

Barış Sürecini Rayında Tutmak

dönemde Britanya Kuzey İrlanda’da çok açık bir ayrımcılık politikası
uygulamaya sokmuştur.
Katılımcı: Sorunun ne olduğunun bu derece geç anlaşılmasına rağmen
siyasal çözüm yaşanan bütün kültürel, sosyal ve sınıf ayrımından kaynaklı
sorunları ortadan kaldırabilmiş midir? Siyasal çözüm hangi oranda tatmin
edici olmuştur?
Dermot Ahern: Eğer sivil toplumu sürecin içine taşıyamazsanız
yaşanan acılara derman olmanız mümkün olmaz. Birleşik İrlanda’nın
gerçekleşmesi oldukça uzun bir zaman alacaktır ve belki bizim görmek
istediğimizden farklı bir halde olacaktır. Ada’da barış var, ancak bunun
çok kolay bir barış olduğunu söyleyemem. Çok derin yaralarımız var. Eğer
bu yaraları kaşırsanız yeniden kanamaya başlar. Hayırlı Cuma Anlaşması
ile St Andrews Anlaşması’nın dışında bırakılan tartışmalı konulardan
birisi bayraklar ve amblemler sorunuydu. Kuzey İrlanda’da ortaklığa
dayalı bir hükümet var. Bu model İrlanda’daki gibi demokratik, en çok
oy alanın hükümeti kurma hakkı elde ettiği bir hükümet modelinden
oldukça uzak bir model. Bu hükümet tam bir yetkiye sahip olmadığı
için hem siyasal hem de kültürel anlamda alınması gereken epeyce
fazla yol var diyebilirim. Hem ABD hem de Avrupa Birliği, Kuzey’e
oldukça fazla oranda mali yardımlar yaptılar, burada çeşitli toplum
projelerini desteklediler. Amaç bu toplum projeleri aracılığıyla insanları
bir araya getirebilmekti. ABD’nin büyük oranda destek verdiği İrlanda
İçin Uluslararası Fon sayesinde çocuklar ve öğrenciler çeşitli projeler
üzerinden bir araya getiriliyordu. Yapılması gereken daha çok iş var. Az
önce de dediğim gibi bizimkisi kolay bir barış değil ama şu anda mevcut
olana da müteşekkiriz.
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Katılımcı: Avrupa Birliği ve ABD, İrlanda’daki sürece dahil oldu. Bu
süreç içinde İrlanda’nın egemenllik hakkı hiç gündeme geldi mi? O
dönem Dışişleri Bakanı sizdiniz. O dönem bu türden bir dahiliyetin
egemenlik hakkına müdahale olduğuna dair herhangi bir tartışma
yaşandı mı? Türkiye Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri yapıyor
ama öte yandan ülkede devam eden bir Kürt sorunu var. Avrupa Birliği
bu konuda Türkiye’ye nasıl bir yardımda bulunabilir?
Dermot Ahern: Az önce sınır boylarındaki askeri kontrol noktalarından
ve bölgede kurulan askeri altyapıdan bahsetmiştim. Tek Avrupa
Anlaşması’nın imzalanmasıyla birlikte bir gecede ortadan kalkan bir de
fiziksel sınırımız vardı. Bu anlaşma sayesinde insan, mal ve hizmetlerin
serbest dolaşım hakkı doğmuştur. Bunun sınır bölgesinde çok büyük bir
etkisi oldu. Daha önce mevcut olan pek çok gümrük noktası ve kontrol
noktası kaldırıldı. Aslında her şey fiilen bundan sonraki dönemde
gerçekleşmeye başladı. Bu açıdan bakıldığında Avrupa Birliği’nin etkisi
büyük olmuştur. Türkiye’nin üyelik sürecinin farkındayım. Abdullah
Gül’ün Dışişleri bakanı olduğu ve görüşmelerin başladığı dönemde ben
de bakandım. Avrupa Birliği’nin pek çok yönden bir etkisi oldu. Mesela
Avrupa Birliği üyeliği bize masada eşit konumda olma şansı vermiştir.
Egemenlik hakkı konusunda herhangi bir tartışma olmadı
çünkü Hayırlı Cuma Anlaşması’nı onaylamak için anayasada değişiklik
yapılması gerekliliği konusunu referanduma sunduk. Bu şekilde ilk kez
Kuzey İrlanda üzerindeki hak talebimizi belirten ifadeyi kaldırarak onun
yerine Hayırlı Cuma Anlaşması’nda yer alan ve ‘Eğer Kuzey İrlanda
halkının yarısından fazlası birleşme talep ederse birleşme gerçekleşir’
şeklindeki ifadeyi koyduk. Benim parlamentoda yaptığım ve büyük
gurur duyduğum ilk konuşmalarımdan biri, 1970’li ve 80’li yıllarda
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Milliyetçi/Cumhuriyetçi nüfusunun Protestan nüfusu geçeceğine dair
algıya ilişkindi. Yapılan araştırmalar Katolik ailelerin Protestanlar’a göre
daha fazla çocuk sahibi olduğunu göstermektedir. Bu çok basitleştirici
bir yaklaşımdır çünkü Milliyetçiler ile Katolikler hep aynı yönde
düşünecekler demek doğru değil. Ama bu fikre göre Katolik kesimin
nüfus artışı daha hızlı olduğu için bir süre sonra Katolikler’in nüfus sayısı
daha fazla olacak ve % 50 oranı geçilince birleşme gerçekleşecektir. Ben
işte bu % 50’in 1 kişi ile geçilmesi ve mevcut Protestan nüfusun birleşik
bir İrlanda’da yaşamaya zorlanması durumu gerçekleştiğinde hayatta
olmak istemediğimi ifade ettim. İrlanda konusunda farklı fikirlere sahip
olan insanların bir arada ve kendini rahat hissederek yaşadığı bir noktaya
gelmeye ihtiyaç var. Önemli olan insanları bir araya getirebilmek, aynen
Hayırlı Cuma Anlaşması’nda olduğu gibi farklılıkların ve siyasal fikir
ayrılıklarının üstesinden gelebilmektir. Mesela ben İletişim ve Enerji
Bakanı olarak görev yaparken, küçük bir Ada’da iki tane elektrik şebekesi
olmasına gerek olmadığını söyledim. Bu şebekelerin birbiriyle bağlantılı
hale getirilmesi gerektiğini, bir tarafta sorun çıktığında diğer tarafın
yardımcı olabileceğini ifade ettim.
Kuzey’deki siyasetçilere haksızlık etmeyeyim, bu önerim kabul
edildi. Aynı şekilde bu otelde ya da benim evimde olsanız ve beni cep
telefonundan arasanız sanki iki ayrı ülkenin telefon numaraları arasında
görüşme yapıyormuş gibi bir durum oluşuyor ve doğal olarak ortaya pahalı
telefon faturaları çıkıyordu. Ben İletişim ve Enerji Bakanlığı görevim
sırasında bunun ortadan kalkması için çalışma yürüttüm ve bu daha sonra
Avrupa Birliği düzeyinde bir uygulama olma yönünde evrilmeye başladı.
Peki, bu gelişmeleri Türkiye örneğinde nasıl tekrarlayabiliriz? Bu konuda
bir uzmanlık iddia etmiyorum. Ancak dışardan bir desteğin, belli oranda
yardımcı olacağını düşünüyorum. Avrupa Birliği’nin oynayabileceği çok
fazla rol var ve bir başka meselenin çözülmesi konusunda istekli olabilirler.
136

Barış Sürecini Rayında Tutmak

Avrupa Birliği Türkiye gibi bir ülkeye barışın gelmesi için içerden bazı
çabaların sergilenmesi konusunda cesaret verici davranabilir. Bu durumda
çoğunluk Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılması gerektiğini düşünmeye
başlar.
Katılımcı: İrlanda Cumhuriyeti’nde hükümet ile IRA arasında nasıl bir
ilişki vardı?
Dermot Ahern: Çok azap verici bir ilişkiydi. 1988 yılında dönemin
İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı IRA ile gizli bir görüşme yapmamı istedi.
Bende Dundalk’ta şu anda Sinn Féin’in önde gelen isimleri olan Gerry
Adams, Mitchell McLaughlin ve Pat Sheehan ile gizli bir görüşme yaptım.
Daha çok dini cemaatten önde gelen isimler IRA’nın şiddet kampanyasını
durdurup durduramayacağını görmek için bazı çabalar sergiliyorlardı.
Her ne kadar azap veren bir ilişki olsa da, aradan geçen zaman sayesinde
işlerliği olan bir ilişkiye dönüştü. Benim partimin yaptığı olumlu işlerden
biri de buydu. Bizim Sinn Féin’i silahları bırakmaya ve siyasete girmeye
ikna ettiğimiz oranda onlar da bizim alanımıza giriyorlardı. Ekonomik
krizin ortaya çıkması işlerimizi kolaylaştırmadı tabi. Şu anda Sinn Féin
tam bir yasal siyasi parti olarak faaliyet yürütüyor. Bir zamanlar onların
liderlerinden bir tanesi ‘bir elimizde silah diğer elimizde seçim sandığı
mücadele yürütürüz’ demişti mesela. Bu tarif ettikleri mücadele şeklini
ne yazık ki olması gerekenden fazla sürdürdüler.
İrlanda tarihindeki en büyük banka soygunu barış görüşmelerinin
sona ermesinden sonra gerçekleşti ve Belfast’ta gerçekleşen soygunda
toplam 26 Milyon İngiliz Sterlini çalındı. Ben o zaman Dışişleri
Bakanıydım ve hemen akabinde de Adalet Bakanı olarak görev yaptım.
Hüç şüphe yok ki o soygunu Sinn Féin/IRA gerçekleştirdi. Bu soygunun
yapılmasının sebeplerinden bir tanesi eski savaşçılara para verilmesiydi.
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Sinn Féin/IRA liderleri üyelerine para vererek onların silahlı mücadele
sonrası suça bulaşmalarını engellemek, soygun sonucu elde edilen
paralarla onların resmi işler kurmalarını sağlamak istiyorlardı. Sınırın bu
tarafında neredeyse her hafta bir şekilde para aklanmaktadır. Kaçak petrol
ticareti üzerinden yürütülen kara para aklama işlemine karşılık önlem
almak için yerel yönetim milyonlar harcadı. Benim hiçbir şüphem yok
ki şu anda kaçak petrol ticareti yapan bu insanların hepsi eskiden adam
vuruyor, bomba patlatıyorlardı.
Katılımcı: Hayırlı Cuma Anlaşması’ndan sonra Sinn Féin parti olarak
Güney’de nasıl bir performans sergiledi? Oyları arttı mı?
Dermot Ahern: Evet oylarda bir artış oldu. Hem mecliste milletvekilleri
var hem de yerel yönetimlerde temsil ediliyorlar. Artık şiddetede dahil
değiller ve bu da iyi bir şey. Bizim kuşak onların sebep olduğu ölüm ve
kargaşayı iyi bilir, hep hatırlar. O yüzden de onları affedemeyiz. Mesela
Gerry Adams benim seçim bölgemde seçimleri kazandı. Hala insanların
bu kadar vahşete sebep olmuş birisine neden oy verdiklerini anlayabilmiş
değilim. Benim tanıdığım bir çiftçi arazisinde silah ve patlayıcı buluyor
ve bunu polise bildiriyor. Bu çiftçi IRA tarafından bunu yaptığı için
öldürüldü. Pek çok insan bu öldürme olayını kimin gerçekleştirdiğini
biliyor ama ellerinde kanıt yok. 26 kişinin hayatını kaybettiği Omagh
kasabasının bombalanması olayını da yine Kuzey’den gelip buraya
yerleşenler yaptı. O yüzden Thatcher bizim yaşadığımız yere ‘El Paso’
yani geçiş yeri diyordu.
Kerim Yıldız: Çatışmayı çözmek için önemli bir mali kaynağınız vardı
ve bu para şiddeti sona erdirmek için kullanıldı. Hükümetinizin önce
uluslararası yardımı reddetmesi ama daha sonra Birleşik Krallık’tan
verilen yardımı kabul etmesinin sebebi neydi? Türkiye örneğinde
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hükümet üçüncü taraf ya da dışardan yardım konusuna kapalı olduğunu
ifade ediyor. En azından bunu kamuoyuna böyle ifade ediyor. Medyanın
haberlerine göre hükümet ile silahlı gruplar arasında da gizli görüşmeler
yapılmış. Bir yandan üçüncü taraf üzerinden gizli görüşmeler yapılırken,
öte yandan ortada resmen bir üçüncü taraf yok.
Dermot Ahern: Dönemin Birleşik Krallık Başbakanı John Major
parlamentoda yaptığı bir konuşmada hükümetin IRA ile görüşmeler
yapması önerisinin midesini bulandırdığını söylemişti. Ama şimdi ortaya
çıktı ki o zaman görüşme yapıyorlarmış ve kendisinin de haber varmış.
Bizdeki basın Türkiye’den iyidir şeklinde bir şey söylemek istemiyorum
ama bizde bağımsız ve özgür bir basın geleneği var. Okuduklarımdan, sizde
basın özgürlüğü olup olmadığından emin değilim. Eğer medyanın sürece
yoğunlaşması olmasaydı dışarıdan etki ve uluslararası gözlem bu kadar
hayati bir hale gelmeyebilirdi. Görüşmelerin çoğu gizliden yapılmasına
rağmen İrlanda’da çok aktif bir medya olduğunu söylemem gerek. Benim
1998 yılında yaptığım görüşmeler ancak 2008 yılında açığa çıkmıştır.
Eğer benim bu tür görüşmelere katıldığım daha önceden bilinseydi genç
bir milletvekili olarak siyasi kariyerim erkenden sona ererdi. Bazen bazı
şeyleri masa altından yapmak ve üstünü kapatmak gerekebilir.
Uluslararası toplumun etkisi meselesine gelince, bu noktada yerel
ve uluslararası basının büyük bir etkisi olduğundan bahsetmek gerekir.
Belki böyle bir durum Türkiye’de mümkün değildir. Eğer bizim 1998
yılındaki azınlık hükümetinin başbakanının yerinde olsaydınız, açıktan
müzakere yapmanız durumunda o görevde 5 saniyeden fazla kalmazdınız
çünkü zaten Milliyetçi/Cumhuriyetçi olduğunuz için insanlar size karşı
önyargılı olurlardı. O dönemki başbakan bir risk alarak beni ve diğer
iki kişiyi IRA ile görüşmek üzere görevlendirdi. Medyaya karşı adil
olmak gerekirse yaptıkları haberler sırasında son derece şuurlu hareket
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ediyorlardı. Parlamentomuz tarihinde de, muhalefette olan hiçbir siyasi
parti, barış süreciyle ilgili bir durumu hükümete karşı siyasi avantaj
elde etmek için kullanmamıştır. Herhangi bir süreçte sivil toplumun
oynayacağı rol de çok önemlidir.

Bazı katılımcılar Dundalk’taki yuvarlak masa toplantısı sonrası birarada
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SEKİZİNCİ BÖLÜM:
KUZEY İRLANDA BÜROSU İLE ‘HAYIRLI CUMA ANLAŞMASI
SÜRECİNDE BRİTANYA HÜKÜMETİNİN ROLÜ’ KONULU
YUVARLAK MASA TOPLANTISI
Yer
: Stormont House, Belfast
Tarih : 22 Nisan 2015, Çarşamba
Katılımcı: Michael McAvoy, Kuzey İrlanda Bürosu İlişkilenme Birimi
Direktör Yardımcısı
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Michael McAvoy: Stormont House (Kuzey İrlanda Meclisi) bünyesinde
bulunan ve Britanya hükümetinin temsilciliği konumunda olan Kuzey
İrlanda Bürosu’na hoş geldiniz. Ben Kuzey İrlanda Bürosu’nun İlişkilenme
Birimi’nin Direktör Yardımcısıyım. Bugünkü toplantıda sizlerle barış
süreci konusunda Britanya’nın düşüncelerini paylaşmak istiyorum.
İlişkilenme Birimi bizim dışarıyla ilişkilerimizden sorumludur. Mesela
iş arkadaşım Joe kutlamalardan sorumlu. Bu içinde bulunduğumuz
10 yıllık dönem boyunca pek çok olaya ilişkin 100. Yıl kutlamaları
gerçekleştiriliyor. 1912-1922 yılları arasında Birinci Dünya Savaşı’ndan
tutun da İrlanda için çok önemli olan tarihsel gelişmeler yaşandı. Ada’da
yaşanan pek çok değişimin anahtarı da bu dönemde gizli. O dönemde
yaşanan bu gelişmeler hem çatışma dönemi hem de barış süreci konusunda
önemli rol oynamıştır.

142

Barış Sürecini Rayında Tutmak

Kuzey İrlanda Birleşik Krallık’ın bir parçasıdır. 1921 yılında
Ada’da yaşanan bölünme sonrası Ada’nın bu köşesi Birleşik Krallık’ın
hâkimiyeti altında kalmıştır. Kuzey İrlanda’da yaşayan 1.8 milyon
civarındaki nüfus Britanya nüfusunun sadece %2’sini oluşturmaktadır.
Kuzey İrlanda 6 eyaletten oluşmaktadır. İrlanda genelindeki toplam 32
eyaletin 6 tanesi Kuzey İrlanda’dır. Bölgede yaşanan çatışma ilk olarak
Katolikler ve Protestanlar arasındaki bir mezhep anlaşmazlığı olarak ifade
edilmiştir. Ancak aslında bundan daha derin bir şeydir ve kökenindekimlik,
bağ, tâbiiyet ve tarih ilişkileri vardır. Kuzey’de Protestanlar bir çoğunluğa
sahiptirler. Protestanlar’a en basit tanımla Britanya’nın parçası olarak
kalmak isteyen Birlikçiler denilirken Katolikler ise Milliyetçi ve
Cumhuriyetçi olarak adlandırılır.
Biz tarihe büyük bir merak duyarız. Bu sorunu incelemek
istediğimizde 13. yüzyıla kadar gidebilir ve Birleşik Krallık ile İrlanda
arasında o dönem başlayan resmi ilişkilere kadar uzanabiliriz. Uzun
bir dönem boyunca bölgede Protestanlar’ın hâkim olduğu bir idare
vardı. Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti, yapılan bir siyasi anlaşma
sonrasında kurulmuştur ve Kuzey’de yaşayan Katolikler’in bir bölümü
bu yeni düzenlemeyle tam bir uzlaşıya varamamıştır. 1960’lı yıllarda
eşit vatandaşlık hakları talebiyle başlayan sivil haklar hareketi, temel
olarak eşitsizliğin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını istiyordu.
Memnuniyetsizlikleri ifade eden bir platform olarak doğan bu hareketin
ardından ortaya şiddete dayalı aşırılık yanlısı bir hareket çıktı. Bu şiddet
yanlısı hareket Britanya’yı Kuzey İrlanda’yı terk etmeye zorlamak istiyordu
çünkü onları dışardan gelen bir güç olarak görüyordu. Birleşik Krallık’ın
dışardan bir güç olarak ifade edilmesi 17. yüzyıldan itibaren bölgede
yaşayan, İskoçlar’dan ve İngilizler’den oluşan, kendilerini Birlikçi ya da
Britantyalı olarak ifade eden insanlara garip gelmeye başladı. 1960’lı yıllar
boyunca, yani Sıkıntı Yılları olarak ifade ettiğimiz dönemde, Britanya
143

Barış Sürecini Rayında Tutmak

devletine karşı sivil isyan hareketleri başladı. Çatışmaların artması
sonucunda 1972 yılında Britanya hükümeti Kuzey İrlanda hükümetini
askıya alarak bölgenin doğrudan Londra’dan yönetileceğini ilan etti.
Birleşik Krallık’tan bir bakan Kuzey İrlanda’yı yönetmek üzere bölgeye
gönderildi ve bu durum 1972’i itibariyle bu şekilde devam etti.

Tarihsel Arkaplan
1801		
Birlik Anlaşması – İrlanda Parlamentosu kapatılır ve
İrlandalı milletvekilleri Birleşik Krallık Parlamentosu
Westminster’de görev yapmaya başlarlar.
1921-1968
İrlanda’nın bölünmesi ve Protestan çoğunluğun Kuzey
İrlanda’yı idare etmeye başlaması.
1968
Ayrımcılık uygulamalarına karşı Katolikler’in başlattığı
protesto eylemleri bir sivil haklar hareketine dönüşür.
1968
Birlikçiler sivil haklar hareketinin sonuçta Birleşik İrlanda
amacının gerçekleşmesine sebep olacağından çekince
duymaya başlarlar.
1968
Sıkıntı Yılları olarak adlandırılan çatışmalı dönem.
1969
Britanya ordusunun İrlanda Ada’sına gelmesi.
1972
Birleşik Krallık hükümeti Kuzey İrlanda’yı yöneten
hükümeti görevden alıp bölgeyi doğrudan yönetmeye
başlar.
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Yuvarlak masa toplantısının konuşmacısı Kuzey İrlanda Bürosu’ndan
Michael McAvoy

Size bazı istatistiki bilgiler de vermek istiyorum. 1969 yılından
bu yana çatışmalarda 3.600 kişi hayatını kaybetmiştir ve hayatını
kaybedenlerin %57’si Cumhuriyetçi ve %28’i de kendi toplumlarına
yönelik Cumhuriyetçiler’in uyguladığı saldırılara yanıt veren Kraliyet
yanlılarından/Birlikçiler’den oluşmaktadır. Çatışma daha sonra bir
mezhep çatışması haline dönüşmüş hatta sıklıkla kirli savaş olarak
nitelendirilmiştir. Çatışmalar ciddi bir şekilde ayrılıkçılık, korku ve
kin yaratmıştır. Bazen barış sürecinin ne zaman başladığına dair bir
tarih vermek bile güçleşebilmektedir. 1972 yılından itibaren şiddetin
durmasını sağlamak için çok çeşitli insiyatifler devreye sokulmuştur ancak
ben 1993 yılında ilan edilen Downing Street Deklerasyonu’na ayrı bir yer
vermek istiyorum. O dönemki İrlanda başbakanı Reynolds ile Birleşik
Krallık başbakanı Major, bir siyasi anlaşma yapmışlar, sorunun İrlanda
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boyutunun ve Kuzey İrlanda halkının rızasının taşıdığı öneme dair bir
dizi prensip ortaya koymuşlardır. Geleneksel İrlanda Cumhuriyetçileri ise,
önemli olanın İrlanda’nın Kuzey’inde oluşturulan kabul edilemez idari
yapının ne istediği değil, İrlanda’nın bütünündeki halkın çoğunluğunun
ne istediği olduğunu düşünmekteydi. Bu noktada İrlanda ve Birleşik
Krallık hükümetleri Kuzey İrlanda’daki halkın çoğunluğunun ne
istediğinin önemli olduğu konusunda anlaşmışlardır. Gelecek kuşakların
barış içinde yaşamasını sağlamak için anayasal bir çözüme ihtiyaç olduğu
konusunda hemfikir olmuşlardır. Bölgeden bahsederken ‘Kraliyet Yanlısı’
ya da ‘Cumhuriyetçi’ kavramlarının sık kullanılması sanki bölgedeki tek
sorunun bu olduğu intibasını uyandırır ama bu gerçek değildir çünkü
bölgedeki insanların eğitim hizmetleri gibi temel hizmet konularında da
sorunları vardır.
IRA’nın siyasi kolu olan Sinn Féin 1980’lerden itibaren giderek
kabul edilmeye başlanan bir siyasi parti olmuştur. Kuzey İrlanda’daki
cezaevlerinde, cezaevinde yapılan uygulamalara karşı başlatılan açlık grevi
sonucu 10 mahkûm hayatını kaybetmiştir. Bu mahkûmlar suça bulaşmış
olmalarına rağmen, cezaevinde kendilerine siyasi mahkûm statüsü
verilmesini istiyorlardı. IRA’nın silahlı mücadelesinin sürdüğü 1980’li
yıllarda küçük bir siyasi parti olarak sınırlı bir desteğe sahip olan Sinn
Féin giderek daha fazla destek almaya başladı. O zamanlar bu parti silahlı
bir örgütün siyasi kanadıydı.
IRA tarafından 1994 yılında ilan edilen ateşkes önemli bir
dönüm noktasıydı ve pek çok değişim için önemli bir zemin yarattı.
Bu noktadan sonra insanlar Sinn Féin ile görüşüp konuşmayı da kabul
ettiler. 1996’da Londra’nın Canary Wharf bölgesinin bombalanmasıyla
biten ateşkes, sonraki yıllarda tekrar sağlandı. Ateşkesin tekrar sağlanması
diyalog için zemin de yarattı. Bu son ateşkes ile birlikte insanlar, bunun
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şiddetin tümden sona ermesi sürecinin başlancı olup olmadığını sormaya
başladılar. Bununla birlikte silahsızlanma konusunda da çok sayıda
tartışma başlamış oldu.

Devam Eden Sorunlar – Bölünmüş Toplum

•

•
•
•

Toplumsal bölünmenin devam etmesi. Toplumsal
konutların % 92’si ile eğitimin % 93’ü mezheplere göre
ayrılmış haldedir.
Orange Order tarikatının yürüyüşleri ve akabinde ortaya
çıkan şiddet olayları.
2012 yılından itibaren Kraliyet yanlısı kesimlerin
başlattığı bayrak protestoları.
Barış sürecine karşı çıkan Cumhuriyetçiler’in devam
eden tehditleri. 2014 yılında ulusal güvenlik hedeflerine
22 saldırı yapılmıştır. Polis, asker ve cezaevi koruma
görevlileri hedef olmaya devam etmektedir.
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Sürece dâhil olan önemli isimler arasında John Major22, Tony
Blair, Gerry Adams, Martin McGuinness,23 Bertie Ahern, SDLP partisi
lideri John Hume ve onunla birlikte Nobel barış ödülüne layık görülen
David Trimble24 sayılabilir. Sinn Féin 1997 yılında görüşmelere dâhil
edildi ve bazı partiler bu durumu protesto ettiler ki bu sıklıkla yaşanan bir
durumdu. Görüşmelere katılmak için en temel şart, önceden belirlenmiş
olan Mitchell Prensipleri’ni kabul etmekti. Mitchell, bağımsız ve
samimi bir kişiydi ve sahip olduğu çeşitli yetenekler sayesinde müzakere
görüşmelerinin başkanlığını yürüttü. O dönem Kuzey İrlanda sorunu
üstesinden gelinmesi en zor anlaşmazlık olarak görülüyordu. Bazıları ise
yaşananları sivil savaş olarak değerlendiriyordu.
Kerim Yildiz: Mitchell ismine nasıl karar verildi?
Michael McAvoy: Amerikalıların Kuzey İrlanda’da siyasi çıkarları vardı.
ABD’nin aynı zamanda Birleşik Krallık ile çok özel bir ilişkisi var.
Amerika nüfusunun yaklaşık 50 milyonu İrlanda kökenli olduğunu ifade
etmektedir. Dönemin ABD başkanı Bill Clinton barış sürecini ilerletmek
istiyordu.

22 John Major Birleşik Krallık’taki Muhafazakar partinin liderliğini ve Birleşik
Krallık başbakanlık görevlerini yürütmüştür.
23 IRA’nın eski liderlerinden biri olan Martin McGuiness şu anda Sinn Féin’de
siyaset yapmaktadır.
24 1998-2002 yılları arasında Kuzey İrlanda Birinci Bakanı (başbakanlık
seviyesinde) olarak görev yapan David Trimble Ulster Birlikçiler Partisi’nin de
liderliğini yürütmüştür.
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Bir yıl kadar süren görüşmelerin sonunda varılan nokta Hayırlı
Cuma Anlaşması’ydı. Sinn Féin ile John Hume arasındaki görüşmeler
1993 yılından itibaren devam ediyordu ama bu görüşmelerde çoğu
zaman çeşitli kırılmalar meydana geliyordu. Hayırlı Cuma Anlaşması,
İrlanda’daki bütün evlere ulaştırıldı. Anlaşma hem İrlanda ile Kuzey
İrlanda arasındaki ilişkileri içeriyor hem de Batı ile Doğu arasındaki
ilişkileri içeriyordu. Hayırlı Cuma Anlaşmasında iki tane önemli nokta
vardı: Birincisi İrlanda anayasasında yer alan, Kuzey İrlanda üzerinde
egemenlik hakkı talebi içeren madde, diğeri ise bölgenin statüsündeki bir
değişikliğin ancak çoğunluğun talebi ile gerçekleşeğine dair düzenleme.
Anlaşma siyasete ve hükümet çalışmalarına şiddetten uzak bir ortamda
çalışma yapma ortamı sağlıyordu. Britanyalı ya da İrlandalı olmak
tartışması da siyaset alanı içine çekilmiş oluyordu. Bu tartışmayı siyasetin
yollarını kullanarak gerçekleştirme imkânı vardı.
Katılımcı: Birleşik Krallık referandumu kabul eder mi?
Michael McAvoy: Anlaşmada buna dair düzenleme olduğu için hükümet
elbette kabul edecektir. Bu konuya dair yakın dönemde bir başka
tecrübemiz oldu ve İskoçya Birleşik Krallık’tan ayrılıp ayrılmama kararını
referanduma götürdü.
Hayırlı Cuma Anlaşması iyi yönetim, insan hakları, eşitlik,
polis ve adalet sisteminde reforma gidilmesi gibi konular için gerekli
zemini yaratmıştır. Binlerce insan terör eylemlerinde bulundukları için
cezaevlerindeydi. Bu insanlarda sürecin bir parçasıydılar ve tartışmaya
katılma konusunda istekliydiler. Yapılan anlaşmaya göre cezaevlerinde
bulunan insanlar 2 yıl sonra serbest bırakılacaklardı. Cezaevlerinde
bulunan bu insanların giriştiği eylemler yüzünden 3.600 kişi hayatını
kaybetmiş, 10.000’in üzerinde kişi de yaralanmıştı. Ortadaki bu gerçekler
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sebebiyle onların serbest bırakılmasını kabul etttirmek o kadar kolay
değildi. Bu anlaşma referandum sayesinde kabul edildi. Bazılarının dediği
gibi barışın da bir bedeli vardır.
Silahsızlanma sürecini takip etmesi, silah ve cephanelerin
toplanması ve sonrasında ortadan kaldırılmasını teyit etmek üzere bir
uluslararası organ kurulmuştur. Silahsızlanma sorunu siyasal bir sorun
haline geldi ve istikrarsızlık sebebi olmaya başladı. Silahsızlanmanın ne
zaman gerçekleşeceği, IRA’nın gerçekten silahsızlanıp silahsızlanmayacağı
konusunda sürekli olarak tartışmalar yaşanmaktaydı. Bazıları IRA’nın
silahları gömmesini dahi geçerli bir yöntem olarak kabul etmiyordu.
Silahsızlanma 2007 yılında tamamlandı. Polis hizmetleri bir süre daha
Britanya hükümetinin sorumluluğunda kaldı çünkü yetki devrini 2010
yılında alan yeni Kuzey İrlanda hükümetinin bu yükü hemen kaldırması
mümkün değildi. Kuzey İrlanda’daki yetki devri süreci devamlılık arz
eden bir süreçtir. İlk olarak 1998 yılında karayolu taşımacılığı alanında
yapılan yetki devri daha sonra polis ve adalet sistemine kadar uzanmıştır.
Süreç devam ederken çeşitli dönüm noktaları yaşanmıştır.
Kuzey İrlanda barış süreci uzun bir süreçti. Sonradan yakıcı birer sorun
haline gelen bayraklar, semboller ve polis hizmetlerine dair süreçler de
uzun sürmüştür. Anlaşmanın imzalanmasıyla bir seferde tamamlanmış
bir süreç yoktu ortada. Her zaman devam eden bir süreç vardı şeklinde
düşünmek daha doğru olur. Noel tatilinden 3 ay önce bir dizi sorun
üzerine konuştuk mesela. Şu anda bulunduğumuz oda da İrlanda
başbakanı ile Birleşik Krallık başbakanı David Cameron siyasi partilerle
görüşmeler yapıp, onlar arasında anlaşma sağlamaya çalıştılar. 2005
yılında başlayan silahsızlanma süreci bütün silahlı örgütler silahtan arınıp,
silahlar kullanımdan çıkarılana kadar bir kaç yıl boyunca devam etmiştir.
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Hayırlı Cuma Anlaşması imzalanırken bölgedeki en büyük siyasi
partiler Ulster Birlikçiler Partisi ve Sosyal Demokratik İşçi Partisi’ydi.
Ancak anlaşma sonrasındaki dönemde tablo değişmeye başladı. Mesela
Sinn Féin en büyük Milliyetçi/Cumhuriyetçi parti haline geldi. Yine aynı
şekilde Kuzey İrlanda’nın en büyük partisi Demokratik Birlikçiler Partisi
(DUP) oldu. Bu partiler daha sonra kendi taleplerini elde etmek için St
Andrews Anlaşması’nı da bir manevra olarak kullandılar.
Daha önce Stormont House Anlaşması’ndan bahsetmiştim.
Hayırlı Cuma Anlaşması bir seferde imzalanıp her konuda anlaşmanın
sağlandığı bir anlaşma değildi. Stormont House Anlaşması ise finans,
refah alanındaki reformlar, bayraklar ve yürüyüşlere dairdi. Daha çok
geçmişin mirasına ilişkindi çünkü pek çok mağdur geçmişte sivillere karşı
silah kullanan IRA gibi bir örgütün temsilcileriyle konuşulmasını siyasal
açıdan kabul edilebilir bulmuyordu. Pek çok aile sevdikleri insanların
ölümünden sorumlu olanların cezalandırıldığını göremedi. Bu sebeple
geçmişle yüzleşmenin yeni yollarını aramaya, mağdurların yakınlarının
ölümlerine ilişkin bilgi almalarını sağlayabilecekleri yöntemler
geliştirmeye çalıştık.
Silahsızlanma süreciyle ilgilenmesi için hali hazırda bir uluslararası
organ kurulmuştu. Kurbanlardan geriye kalanları bulmak içinde benzeri
bir organ kuruldu çünkü IRA pek çok cesedi gizlice gömdüğü için pek
çoğunu bulmak mümkün olmamıştı. Ateşkesi takip edip süreç hakkında
yorumlamalarda bulunması içinde bir uluslararası gözlem komisyonu
kurulmuştu. Hayırlı Cuma Anlaşması’na hala tam bir güven yoktu.
Mayıs ayında Birleşik Krallık Parlamentosu üyelerinin seçimi için genel
seçimler yapılacak. Gelecek yıl ise Kuzey İrlanda Meclisi üyeleri için
seçim yapılacak. Daha önce de dediğim gibi süreç hareketli bir süreçtir ve
sürekli olarak ortaya başka sorunlar çıkabilmektedir. Kuzey İrlanda’daki
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partiler bu sorunların pek çoğunun üstesinden gelebilmektedir. Bazen
İrlanda ve Birleşik Krallık hükümetlerinin de bu sorunların çözülmesi
sürecine dahil olması söz konusu olabilmektedir. Hükümetler özellikle
dışişleri bakanlıkları aracılığıyla ortak toplantılar düzenleyerek bu
sorunları tartışmaktadırlar.
Bizim istikrarlı bir siyasal sistemimiz var. Çatışmalar sebebiyle
Kuzey İrlanda’nın ekonomisi çok kötü bir şekilde etkilenmiştir. Kuzey
İrlanda’nın verimli bir ekonomiye sahip olması hem Birleşik Krallık’ın
hem de İrlanda’nın yararınadır. En önemli konulardan biri de uzlaşıdır.
Yaşanan toplumsal bölünme sebebiyle Protestanlar’ın ve Katolikler’in
çalışma ve eğitim hayatlarındaki ayrışma kurumsal bir hal almıştır. Bu
yapı barışı ve normalleşmeyi engellemektedir. Belfast’ın bazı bölgelerinde
aracınızla seyahat ederseniz birbirlerinden ‘Barış Duvarı’ adı verilen
duvarlarla ya da tel örgülerle ayrılmış pek çok yer görebilirsiniz. Bu tabi
ki normal bir durum değil. Yeni kuşakların değişimi görmesi lazım ama
bu biraz zaman alacak. Sözlerimi olumsuz bir örnekle tamamlıyorum
ama bundan olumlu sonuçlar da çıkarabiliriz. Şimdi elimizde bu tür
durumlarla mücadele edebilecek bir alan, bir zemin var.
Katılımcı: Bu tablo karşısında Birleşik Krallık kendini nasıl hissediyor?
Kendinizi yenilmiş hissediyor musunuz mesela?
Michael McAvoy: Ben Kuzey İrlanda’da büyüdüm. Hem İrlanda hem de
Kuzey İrlanda pasaportum var. Britanya hükümeti bundan bir kaç yıl
önce ‘bizim Kuzey İrlanda’da stratejik çıkar hedefimiz yok’ şeklinde bir
açıklamada bulundu. Aynı zamanda Kuzey İrlanda halkının çoğunluğu
Birleşik Krallık’tan ayrılmak isterse bunu kabul edebilecek kadar demokrat
insanlardan bahsediyoruz. Muhafazakârlar genelde birliğin desteklenmesi
siyasetini savunurlar. Birliği korumak isterler ama eğer Kuzey İrlanda halkı
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Birleşik Krallık’tan ayrılmak isterse halkın bu talebine de demokratlar
olarak saygı duyarlar. İrlanda’da barışa karşılık bir bedel ödemiş, Kuzey
İrlanda üzerindeki egemenlik hakkı talebinden vazgeçmiştir mesela. Bu
talepten vazgeçilmesi referandumda % 72 oranında onay almıştır.
Katılımcı: Kuzey İrlanda’nın Britanya ekonomisindeki rolü nedir?
Michael McAvoy: Kuzey İrlanda Britanya ekonomisinin sadece %2’sini
oluşturur. Bu ekonomi çatışma yılları döneminde büyük bir darbe aldı.
İnsanları bölgeye yatırım yapmaya ve bölgeyi ziyaret etmeye teşvik etmek
belki de dünyanın en zor işlerinden biriydi. Kuzey İrlanda doğrudan
yabancı yatırımın en yüksek olduğu yerlerden biridir. Bu yatırım süreci
devam etmektedir. Bölgedeki işssizlik oranı % 6 civarındadır. Bu haliyle
Britanya ortalamasının altındadır. Ancak çatışmaların yaşandığı dönemde
sürekli olarak işssizlik oranının en yüksek olduğu yerlerden biriydi. Hatta
bazı yerlerde işssizlik oranı % 20 civarındaydı.
Katılımcı: Kuzey İrlanda’da yaşayan Protestanlar’ın çoğu İskoçya’dan
gelmiştir. İskoçya ile Birleşik Krallık arasında bir gerginlik ortaya çıktığı
zaman Kuzey İrlanda’daki bu Protestan kesimin tepkisi hangi yönde
olacaktır?
Michael McAvoy: Buna verilecek en dürüst yanıt, eğer Kuzey İrlanda’da
yaşayan bir Protestan ya da Birlikçi iseniz bu sizin Birleşik Krallık’ın
geri kalanıyla aynı birlik içinde kalmak istemeniz için yeterli bir neden
olabilir. Mesela iskoçya’da bağımsızlık talebi referanduma götürülürken
Kuzey İrlanda’daki partilerin büyük bir çoğunluğu herhangi bir yorumda
bulunmadılar. İskoçya ile başta kültürel ve dilsel olmak üzere önemli
bağlar var. İskoçya’daki referandumu da sadece orayla sınırlı bir mesele
olarak gördüler ve birlik içinde kalmak istediklerini ifade ettiler.
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Katılımcı: Kuzey İrlanda’daki Protestanlar’ın ve Katolikler’in nüfus
oranları nedir?
Michael McAvoy: % 48 Protestan, % 45 ise Katolik.
Katılımcı: Uluslararası dünyada Kuzey İrlanda’daki çatışma daha çok
mezhep çatışması olarak görülüp algılanmakta. Siz ise yaşananların mezhep
çatışmasının ötesinde olduğunu söylediniz. Bu boyutları açıklayabilir
misiniz?
Michael McAvoy: Burada yaşanan Katolikler ve Protestanlar arasında yaşanan
bir din savaşı değildir. Böyle bakarsanız bütün Katolikler Cumhuriyetçi’dir
gibi çok basit bir sonuca varırsınız. İnsanların ekonomiden kültüre kadar,
pek çok farklı sorunları var. Bazı insanlar Birleşik Krallık ile böyle bir bağın
olmasından dolayı mutludur ve bu tür bir ilişkiyi normal görmektedir.
Bütün vatandaşlar Avrupa Birliği vatandaşıdır.
Esra Elmas: Stormont House Anlaşması’nın çözüm sürecine katkısı ne
oldu?
Michael McAvoy: Bu anlaşma bayraklar, semboller, yürüyüşler sonrası
ortaya çıkan kargaşa ortamı ve hükümet bütçesi gibi tartışmalı konuları
çözmek üzere hazırlanmıştır. Geçmişin bıraktığı izler sorunu bu
anlaşma için çok önemliydi. Britanya ve İrlanda hükümetleri tarafından
oluşturulan bir organın atadığı akademisyenler çatışma dönemi hakkında
bir sözlü tarih projesi hazırlıyorlar ve yakınlarını kaybeden insanlar da bu
projeye katılıyorlar. Çatışma dönemiyle ilişkili ölüm olaylarını araştırmak
üzere eskiden yaşanan çeşitli olayları araştıran yeni bir soruşturma
birimi kuruldu. Şu ana kadar yaşanan 3.600 ölüm olayından 1.500
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tanesi geçmişte incelendi ama hala bu olaylar üzerine yapılması gereken
bir sürü iş var. Bu olaylardan dolayı sadece 4 tane soruşturma açıldı.
Sorumlu bulunanlar sadece 2 yıl hapis yatmakta. Bu tablo gerginliklere
sebep oluyor. Hatta bazı insanlar, artık bir çizginin çekilmesi gerektiğini,
daha fazla soruşturma ve inceleme yapılmaması gerektiğini ifade
etmektedir. Siyaseten bütün partiler yeterli kanıt olduğu sürece hukuk
sisteminin işletilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu durumda sürekli
olarak çatışmaların yaşandığı döneme dönmemiz gerekebilir ve bu da
istikrarsızlığa sebep olabilir.
Esra Elmas: Barış duvarları ile duvarlardaki yazılar gibi konular herhangi
bir tartışmanın konusu haline geldi mi? Üçüncü bir tarafın bu ‘Barış
Duvarları’nı fiziken görmesi çok ironik bir durum açıkçası.
Michael McAvoy: Bir tartışma var ve bu tartışma daha çok belli bölgelere;
genelde Protestanlar’ın ya da Katolikler’in yaşadığı bölgelere ilişkin.
Çatışmaların başlamasıyla birlikte Katolikler yaşadıkları Protestan
bölgelerinden ayrılmaya başladılar. Bu insanlar mezheplere göre ayrılmış
bölgelerin sınır kısımlarına yerleştiler. Bir toplumun diğerine saldırmasına
engel olmak için ‘Barış Duvarları’ oluşturuldu. Toplumsal bölünmeyi
gösteren başka örnekler de var. Mesela çocukların çoğu ya Protestan
ya da Katolik okullarına gidiyorlar. Protestanlar’ın çoğu devletin açtığı
okullara gidiyor. Şimdilerde her iki kesimin bir arada eğitim görmesini
sağlamaya çalışmak için mücadele eden bazı girişimler var. Entegre
okullar dediğimiz ve iki kesimden insanların karma bir şekilde eğitim
gördüğü okullara gidenlerin oranı yaklaşık % 10 civarında. Her iki kesim
de eşit oranda bu karma okullara gitmektedir. Bu çok normal bir durum
değil. Bazı bölgeleri entegrasyona zorlamak mümkün değil. Bu yönde bir
uluslararası destek de yok zaten. Birleşik Krallık önümüzdeki 10 yıl için
karma okullara 50.000.000 Pound bütçe ayırdı.
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Katılımcı: Bölgede yeni bir polis kuvvetleri kurdunuz. Bu kuvvetler nasıl
faaliyet yürütüyor? Bu kuvvetlerin Britanya polisi, istihbarat örgütü
ve Britanya ordusu ile ne tür bir ilişkisi var? Bu ilişkiler Hayırlı Cuma
Anlaşması imzalanmadan önceki eski ilişkilerden farklı mıdır?
Michael McAvoy: Britanya ordusu ortaya çıkan sivil kargaşa ortamında
polise yardımcı olmak üzere bölgeye getirilmişti. O operasyonlar bittikten
sonra da bölgeden ayrıldı. Kuzey İrlanda’da hala bazı askeri garnizonlar
var ancak orada az sayıda askeri personel bulunmakta. Artık polise destek
görevi de görmüyorlar. Şimdiki polis kuvvetlerinin adı Kuzey İrlanda Polis
Hizmetleri. Önceki Kraliyet Polis Kuvvetleri, farklı sebeplerden dolayı
sadece Protestanlar’ı barındıran bir polis kuvvetiydi. IRA sıklıkla polislere
saldırdığı için Katolikler’in bu polis kuvvetlerine katılması onların da
saldırıya açık hale gelmesine sebep olurdu. Eskiden bünyesinde sadece
% 8 oranında Katolik personel barındıran polis kuvvetleri, uygulanan
pozitif ayrımcılık programları yardımıyla bu oranı % 30’a çıkararak
toplumu daha fazla temsil eden bir yapı haline gelmiştir.
Birleşik Krallık’ın istihbarat örgütü MI5 hala bölgede faaliyet
gösterdiği için Birleşik Krallık istihbarat çalışmasında yer almaktadır.
Kuzey İrlanda yönetimine pek çok alanda yetki devri yapılmasına rağmen
ulusal güvenliğin kontrolü hala ulusal düzeyde tutulmaktadır. İrlanda
Cumhuriyeti polisi ile Kuzey İrlanda’daki ilgili ajanslar arasındaki ilişkiler
son derece iyidir ve bilgi alışverişi yapılmaktadır. Ama herkes silahlı
mücadelenin sona erdirilmesi gerektiğini düşünmüyordu. 2015 yılındayız
ve hala aktif bir şekilde silahlı faaliyet yürütme arayışında olan gruplar
var. Bu gruplar şimdiye kadar iki polis memuru, bir cezaevi görevlisi
ve askeri karargâhta iki asker öldürmüşlerdir. Hayırlı Cuma Anlaşması
imzalandıktan sonra Omagh kasabasına yönelik en vahşi saldırılardan
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birisi gerçekleştirilmiştir. Bu saldırıyı yapan grup IRA tarfından ilan
edilen ateşkes kararına katılmayan ve IRA’dan ayrılmış bir gruptu. Şimdi
Kuzey İrlanda polisi bu olay üzerine çalışmaktadır ve bu çalışmada hem
Birleşik Krallık hem de İrlanda Cumhuriyeti ile işbirliği yapmaktadır
ki bu bence önemli bir başarıdır. Silahlı mücadele yürütmek isteyen bu
gruplara halk desteği de yoktur.
Katılımcı: Güç paylaşımına dayalı hükümet çalışması nasıl işlemektedir?
Michael McAvoy: Bu zorlama bir koalisyon hükümetidir. Her iki grubu
temsilen kurulan ve hükümetin sorumluluğunda olan çalışmaları yürüten
bir idari organdır. Kuzey İrlanda Meclisi toplam 180 milletvekilinden
oluşur ve oluşturulan koalisyon hükümeti 5 partiden meydana gelir. Bu
haliyle meclisteki partilerin çoğu koalisyon hükümetinde yer almaktadır.
Çoğunluğun idare etmesini önlemek amacıyla hükümette yer alan
partiler nispi temsil sistemine göre temsil edilmektedirler.
Katılımcı: 1996 yılında ateşkes ilan edildi ve akabinde 1998 yılında
Hayırlı Cuma Anlaşması imzalandı. Yaklaşık 20 yıldır bölgede çatışma
yaşanmıyor. Mezhep kimliğinden siyasal kimliğe geçişe imkânı verecek
bir süreç yaratıldı mı? Mesela Sinn Féin’e oy veren Protestanlar var mı ya
da tam tersi sözkonusu mu?
Michael McAvoy: Birleşik Krallık’ın parçası olarak kalma niyetinde
olduklarının işaretini veren Katolikler olmuştur. Sanırım bu konudaki
test, uygulamaya söz verdikleri politikalara göre, insanlar diğer partilere
oy vermeye başladıklarında yaşanacaktır. Protestanlar hala çoğunlukla
Birlikçi partilere oy vermekte ama Protestanlar’ın ve Katolikler’in ortak
kurduğu ve daha çok politika geliştirme üzerine yoğunlaşan Müttefikler
Partisi (Alliance) gibi partiler de Protestanlar’dan oy alıyor. Siyasi partiler
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hala kendilerini Birlikçi, Kraliyet Yanlısı ya da Cumhuriyetçi olarak
tanımlıyorlar. Partilerin kendilerini böyle tanımlaması konusunda fazla
bir ilerleme sağlanamadı. Son 20 yıllık dönemde büyüyen kuşaklar
çatışma dönemine ilişkin hiçbir şey bilmiyorlar. Yakın dönemde kimlik
üzerine yapılan bir araştırmaya göre katılanların % 20’si kendisini Kuzey
İrlandalı olarak tarif etmiştir. Genç kuşak Kuzey İrlandalı olmaktan
memnun.

158

Barış Sürecini Rayında Tutmak

DOKUZUNCU BÖLÜM :

KUZEY İRLANDA MECLİSİ’NDE GÖREV YAPAN SİNN FÉİN
MİLLETVEKİLLERİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN
‘SİLAHLI MÜCADELEDEN SİYASAL MÜCADELEYE GEÇİŞTE
ULUSLARARASI AKTÖRLERIN ROLÜ’ KONULU YUVARLAK
MASA TOPLANTISI
Yer
: Stormont Assembly (Kuzey İrlanda Meclisi)
Tarih : 22 Nisan 2015, Çarşamba
Katılımcılar:
Pat Sheehan, Kuzey İrlanda Meclisi Sinn Féin Milletvekili
Rosie McCorley, Kuzey İrlanda Meclisi Sinn Féin Milletvekili
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Pat Sheehan: Kuzey irlanda’daki çatışmayı, barış sürecinin nasıl geliştiği
ve bugün barış sürecinin neresinde olduğumuz çerçevesine oturtarak ifade
etmek istiyorum. Ben ve Rosie eski siyasi mahkûmlarız. IRA faaliyetlerine
katılmaktan dolayı tutuklandık ve ben 18 yıl, Rosie ise 10 yıl cezaevinde
kaldı.
Sömürgecilik prizmasından bakıldığında, bölgede yaşanan
çatışma rahatlıkla anlaşılabilir. Bundan 800 yıl önce İngiltere irlanda’yı
işgal etti ve o dönemden bu yana bu işgale karşı sürekli olarak bir direniş
geliştirildi. Bu direniş çeşitli zamanlarda kendisini silahlı mücadele
şeklinde belirginleştirdi ve bunun en açık örneği 20. yüzyılda ortaya çıktı.
1916 yılının Paskalya bayramında İrlanda’da başlayan ayaklanma, askeri
anlamda bir yenilgiydi. Bu ayaklanma sonrası Britanya bütün liderlerimizi
tutuklayıp infaz edince bağımsızlık savaşımıza büyük bir destek gelişmeye
başladı. Bağımsızlık savaşı demek yanlıştır çünkü bu savaş sonrası
İrlanda’da sadece sınırlı oranda toprak bağımsızlığına kavuştuğu gibi Ada
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bölünmüş oldu. İrlanda çıkarlara uygun olacak şekilde ve mezheplere üye
kişilerin kafa sayısı hesaplanarak ikiye bölünmüş oldu. Britanya’ya bağlı
olduğunu ifade eden kesimler bugün bulunduğumuz bölgede, yani adanın
Kuzeydoğusunda yaşıyorlardı. O dönem Birlikçiler’e 9 eyalet önerilmiştir
ama onlar coğrafi genişliğin çoğunluklarını düşüreceğini düşünerek bunu
reddetmişler, bunun yerine 6 eyaleti kabul ederek burada sonsuza kadar
çoğunluk olarak kalabileceklerini düşünmüşlerdir. Kuzey İrlanda’nın ilk
başbakanı ortaya çıkan bu yeni yapılanmayı ‘Protetan halkı için Protestan
Meclisi’ şeklinde tarif etmiştir.
Çatışma din için değil kimlik içindi. Eğer Protestan ya da
Birlikçi değilseniz size ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılırdı.
Katolikler istihdamdan toplu konutlara, eğitimden kültür, siyaset ve
ekonomiye kadar yaşamın her alanında tam bir ayrımcılığa uğruyorlardı.
Mezhepçiliğe dayalı bu kurumsallaşma sebebiyle Katolikler’in sivil hakları
ihlal ediyordu. Buna karşı 1960’lı yıllarda başlayan protestolara devletin
yanıtı şiddetli oldu. İnsan hakları ihlalleri de yaşanıyordu. Karşımızda
tam bir sömürge idaresi vardı. Bölünmenin getirdiği adaletsizliğin
üstüne ayrımcılık, mezhepçilik, insan hakları ve sivil hakların ihlalleri
ekleniyordu. Bu kadar baskının bir patlamaya dönüşmesi kaçınılmazdı
ve 1960’lı yılların sonu ile 70’lerin başında yaşanan da bu oldu. Bu
dönemde başlayan silahlı mücadele 30 sene boyunca devam etti. Ben,
Rosie ve diğer Sinn Féin üyelerinden oluşan İrlandalı Cumhuriyetçiler,
Birleşik Krallık’ın her türlü müdahalesinden uzak bağımsız ve birleşik bir
İrlanda hedefine inanırız. Bu amaca ulaşmak için barışçıl yolların mevcut
olmadığına inandığımız için de silahlı mücadeleye başladık.
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1970’li yıllarda görev yapan liderliğimiz barışçıl koşulların
mevcut olmadığı sonucuna varmıştı. O dönem Britanyalı generaller dahi
yaşanan durumun askeri açıdan tam bir açmaz olduğunu yazmaktaydı.
Biz de Britanya’yı tam bir yenilgiye uğratamayacağımızın farkındaydık.
Peki, buna rağmen çatışma neden devam etti? Çünkü bölgedeki siyasal
liderlik askeri saldırıların devam etmesi ve Cumhuriyetçiliğin siyaseten
izole edilmesi durumunda, isyanın başarısızlığa uğrayacağına inanıyordu.
Bunun akabinde İrlandalı Cumhuriyetçileri devredışı bırakan bir siyasal
insiyatifi devreye soktular. Bu yaklaşım başarısız olmaya mahkumdu. Eğer
bir süreç herkesi kapsamazsa başarılı olamaz. Bizi barış sürecine 1990’ların
başında dahil ettiler. Bizim de kendi aramızda halletmemiz gereken bir
dizi sorun vardı. Britanya hükümetleri sürekli olarak çatışmanın kendi
iç sorunları olduğunu söylediği için bizim bu çatışmayı uluslararası
bir mesele haline getirmemiz gerekiyordu. Britanya hükümetine göre
mesele bir suç işleme, yasadışılık ve kamu güvenliği sorunuydu. Amerika
Birleşik Devletleri’nde yaşayan ve İrlanda kökenli olduğunu ifade eden
insan sayısı 40 milyonun üzerindedir ve bu topluluk Yahudi lobisinden
sonra en güçlü baskı grubudur. Bill Clinton ABD başkanlığı için
seçim kampanyası yürütürken bu gerçeğin farkına vardı ve bu da onun
meseleye angaje olmasını sağlandı. Clinton devlet başkanı seçilince Kuzey
İrlanda meselesini kendi döneminde gündemi en üst sırasına yerleştirdi.
Amerika’nın sürece dahil olması en önemli gelişmelerden birisiydi. Biz
hareket olarak ABD’nin başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın geri
kalan bölgelerinde uyguladığı dış politikayı eleştiriyoruz ancak onların
bu bölgeye ilişkin yaklaşımı olumluydu.
Bizim benzer hedefleri olan, ancak silahlı mücadeleyi savunmayan
Sosyal Demokratik İşçi Partisi (SDLP) gibi siyasi partilerle de bir birlik
kurmamız gerekiyordu. Bu birlik koalisyonunun içine Dublin hükümetini
de getirmemiz gerekiyordu. Örgütümüzün bölünmelerle dolu, eski
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yoldaşların birbirini öldürdüğü bir geçmişi de var. Bütün bu sebeplerden
dolayı stratejik açıdan bir birliğin olması kaçınılmazdı aksi takdirde ortada
bir barış süreci olamazdı. Örgüt liderliği, görevini yerine getirerek bütün
komuta kademesini, savaşçıları ve örgütün farklı organlarını gelişmeler
konusunda bilgilendirdi. Böylece büyük karar verildiğinde kimse büyük
bir şaşkınlık yaşamadı. Liderliğin yürüttüğü bir insiyatif olduğu için,
daha alt kadroların liderlik üzerinde bir karar baskısı kurma imkanı da
yoktu. Ancak bütün kadroların liderliğe güvenebilmesi için yeterince
bilgilendirilmesi gerekiyordu. Liderliğin zaman zaman alt kadrolara pek
fazla tartışmaya imkan vermeyecek şekilde emr-i vaki yaptığı durumlar da
oldu elbette. Liderlik ile taban arasında kurulan güven ilişkisi sebebiyle
alınan bazı kararlardan dolayı memnuniyet olmasa da güven kesinlikle
devam etti. Pek çok insan bazı konularda hemfikir olmasa da en genel
haliyle stratejiden memnundu.
Bu tablo sonucu IRA’nın 1994 yılında ilan ettiği ateşkes kararı
geldi. Ama sonrasında Britanya hükümeti ile Birlikçiler sürecin önüne
çeşitli engeller koymaya başladılar. Mesela IRA’nın belli sözcükler
kullanarak ateşkesin sürekli olduğunu ifade etmesini ve elindeki silahları
teslim etmesini istiyorlardı. Bunun sonucunda ateşkes süreci bitti
ve ateşkesin yeniden sağlanması da ancak Tony Blair yeni hükümeti
kurunca gerçekleşti. Sonrasında devam eden süreci takiben Hayırlı Cuma
Anlaşması imzalandı. Oyunun kurallarını değiştiren de zaten Hayırlı
Cuma Anlaşması oldu. Çatışmanın kimliğe dair olduğu böylece kabul
edilmiş oldu. Hayırlı Cuma Anlaşması demokratik ve barışçıl bir yolun
çerçevesini oluşturdu. Anlaşmaya göre İrlanda’nın birleşmesi kararı ileride
referanduma götürülebilirdi. Eğer referandumda İrlanda’nın birleşmesi
fikri % 50’den bir oy daha fazla alırsa bu amaç gerçekleşmiş olacaktır.
Anlaşmanın getirdiği bir diğer dönüm noktası ise eşitlik kavramıydı.
Kimliklerimiz ve kültürlerimiz eşit şekilde kabul edilecekti. Bir diğer
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nokta da Ada’nın güneyi ile kuzeyi arasında daha geniş işbirliğine imkan
sağladığı için ortaya bir İrlanda mimarisi tablosu çıktı.
Hayırlı Cuma Anlaşması’nda yer alan ana partiler, Sosyal
Demokratik İşçi Partisi (SDLP) ve Ulster Birlikçiler Partisi’ydi. Şimdi ise
ana partiler Demokratik Birlikçiler Partisi (DUP) ve Sinn Féin’dir. Süreçte
çoğu kez uçurumun kıyısına kadar geldik ama en karmaşık sorunlar
dahil olmak üzere bu sıkıntıların üstesinden geldik. Hayırlı Cuma
Anlaşması’ndan sonra ileri boyutta bir kaç anlaşma daha yapılmıştır.
Bu anlaşmalara müzakerelerin yapıldığı ya da imzaların atıldığı yerlerin
isimleri verilmiştir. Mesela St Andrews Anlaşması, Stormont House
anlaşması gibi. Anlaşma yapmak kolaydır ama uygulamak zordur. Bunun
en iyi örneklerinden bir tanesi Ulster Birlikçiler Partisi lideri David
Trimble’dir. Bu parti anlaşmayı imzaladıktan sonra uygulamaya geçmek
yerine inzivaya çekilince onları destekleyen insanlar, anlaşmanın iyi mi
yoksa kötü mü olduğu konusunda şüpheye düşmüşler ve sonrasında bu
parti seçmen desteğini de kaybetmiştir. Anlaşmayı imzalamayı reddeden
Demokratik Birlikçiler Partisi (DUP) ise siyaseten onların önüne
geçmiştir.
Şimdi ise güç paylaşımına dayalı bir hükümetimiz var.
Seçimlerde kazandıkları oy oranına göre şu anda mecliste 5 siyasi parti
yer almaktadır. Bu tür bir idari yapı için herkesin farklı bir tanımlama
yaptığını duyacaksınız. Biz mesela bu düzenlemeye ‘ortaklık hükümeti’
diyoruz, Birlikçiler ise ‘zorunlu koalisyon’ diyor. Birlikçiler zaman
zaman uygulanan sistemin kötü bir sistem olduğundan şikayet ederek,
sistemin sağlıklı çalışmaya izin vermediğini, sinir bozucu olduğunu,
Westminster Parlamentosu’ndaki gibi hükümet ve muhalefetin yer aldığı
bir sistemin daha işlevsel olduğunu öne sürüyorlar. Böyle bir modeli bir
başka modelle kıyasladığınızda elbette bu tür farklar görebilirsiniz ama
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yapmanız gereken, bu modeli, öncesinde ne tür bir model uygulandığıyla
birlikte değerlendirmektir. Biz son 30 yıllık süreyi çatışmayla geçirdik
ve ondan 50 yıl öncesinden başlayan neredeyse 80 yıllık bir süreyi de
tek parti yönetimiyle geçirdik. Bu sürede azınlık kesimine yönelik ciddi
ayrımcılıklar uygulandı. Süreç henüz tümüyle kesin bir anlaşmaya
bağlanmış değil. Hayırlı Cuma Anlaşması çatışmanın ortaya çıkardığı
sorunlara kesin bir çözüm taşımıyor zaten. En önemli işlevi şiddeti ve
silahları denklemin dışına çıkarmış olmasıdır.

Kuzey İrlanda Meclisi’nde Sinn Féin milletvekilli olarak görev yapan konuşmacılar
Pat Sheehan ve Rosie McCorley yuvarlak masa toplantısı sırasında katılımcılara
hitap ederken
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Katılımcı: Güçlü partilerde değişim nasıl gerçekleşti?
Pat Sheehan: Eğer Ulster Birlikçiler Partisi bu için üzerine biraz daha
güçlü gitse, insanlara anlaşmanın detayları konusunda daha fazla bilgi
verseydi, bugün çok daha güçlü bir noktada olurdu. Bunu yapmak yerine
zayıf yönlerini gösterdiler. İnsanlarınızı bu duruma hazırlamak her zaman
için vazgeçilmez bir zorunluluktur.
Rosie McCorley: Demokratik Birlikçiler Partisi (DUP) en güçlü birlikçi
parti olmaya başladığında anlaşmayı kabul etmeye hazır hale geldi. Artık
Birlikçi kesimin lideri haline gelmişlerdi. İş biraz da güce tırmanmaya
kalıyor. Öncesinde ise Demokratik Birlikçiler Partisi (DUP) anlaşmayı
en fazla eleştiren kesimdi ama bu yaklaşımları bir gecede değişti. Her
zaman, tam bir Katolik karşıtı olarak görülen parti lideri Ian Paisley bir
gece içinde eskiden beri şeytan olarak ifade ettiği Martin McGuinness ile
yetki paylaşmaya hazır hale geldi. Demokratik Birlikçiler Partisi (DUP)
içinden bir kesim hiçbir zaman uzlaşma yanlısı olmadı. Eskiden biz
teröristlerle hükümet kurmayız diyen DUP bir gecede bu pozisyonunu
değiştirmek zorunda kaldı.
Katılımcı: 2017 yılında Birleşik Krallık’ta Avrupa Birliği’nin üyesi olarak
kalıp kalmama konusunda referendum yapılması ihtimali var. Sinn Féin’in
siyasi amaçlarından bir tanesi Birleşik İrlanda’nın oluşması yönünde. Bu
hedefinizi elde etmek için kesinlikle şiddet dışı yollar mı kullanacaksınız?
Eğer Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği üyeliği sona ererse Birleşik İrlanda
için gelecekteki hedefiniz nedir?
Pat Sheehan: Bahsettiğiniz referendum henüz kesin değil. Mesela bu
bölgede önemli oranda tarım yapılıyor. Eğer Birleşik Krallık, Avrupa
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Birliği’nden ayrılırsa bunun Kuzey’deki tarıma ve endüstriye büyük bir
etkisi olacaktır. Bu durumda Güney ile Kuzey arasında tarımsal üretim
açısından bir dengesizlik ortaya çıkacak, Kuzey bu durumdan olumsuz
etkilendiği için bizim Birleşik İrlanda için ortaya attığımız argumanlar
geçerlilik kazanacaktır. Amacımıza elbette ulaşmak istiyoruz. İrlanda’nın
her iki tarafında ve her yerinde örgütlü olan tek parti biziz. Ada’nın her iki
yakasında aynı anda yapılan son Avrupa Parlametosu seçimlerinden Sinn
Féin birinci parti olarak çıktı ve her geçen gün siyasi gücünü arttırmaya
devam ediyor.
Biz Birlikçileri de bağımsız ve Birleşik İrlanda fikri için ikna etmek
istiyoruz. Birleşik Krallık’ın 60 milyonluk nüfusu içinde 1 milyondan az bir
nüfusu olan Birlikçiler, sayı olarak çok küçük bir azınlığa denk geliyorlar.
Ülkenin kuzeyi Birleşik Krallık’a göre siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan
dışarlıklı kalıyor. Birlikçiler’in Britanya hükümeti üzerindeki etkisi de
çok az. Ama bu nüfus İrlanda’da belirgin bir azınlık olacaktır. Bizim
Birlikçiler’i bu çıkar çerçevesinde ikna etmemiz gerekiyor. Yani Birleşik
Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çekilmesi bize yardımcı olur. İronik bir
şekilde bir yandan Brüksel’e daha fazla egemenlik hakkı verilmemesi için
şartların müzakere edilmesini savunuyoruz ama aynı zamanda İrlanda’nın
Avrupa Birliği içinde kalmasının daha faydalı olacağına inanıyoruz.
Katılımcı: Cezaevinde 10 yıl kaldığınızdan bahsettiniz. Hayırlı Cuma
Anlaşması’ndan sonra mı serbest bırakıldınız? Serbest bırakıldığınızda
her şeyin sona erdiğine dair psikolojik algı gelişti mi? Milletvekili seçilip
meclise girdiğinizde Birlikçilerle yüzyüze geldiniz ve onlar size katil
olarak görüyor. Siz onları işgalci olarak gördünüz mü? Sizinle Birlikçiler
arasındaki işbirliği ortamı nasıl?
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Rosie McCorley: Her ikimizde Hayırlı Cuma Anlaşması sonrası serbest
bırakıldık. Pat, ikinci kez cezaevinde yatıyordu. Biz çatışmanın siyasal
olduğunu anladığımızdan bu yana ve ortada başka bir seçenek de
görmediğimiz için mücadelenin askeri boyutuna dahil olduk. Silahlı
mücadelenin sona erdiği gerçeğinin farkına varmak bazı insanlar için
biraz daha uzun sürdü. Cumhuriyetçiler’in büyük bir çoğunluğu bu
barışçıl siyaset yolunun amaçlarımıza ulaşmak için en doğru yol olduğuna
inanıyor. Küçük bir grup ise başka bir yol seçti. Onlarla kamu düzeni
esası üzerinden başa çıkabiliriz.
Ben bundan 3 sene önce Meclis’e seçildim. Birlikçilerle
meclisteki komitelerde ve komite dışı faaliyetlerde birlikte çalıştım.
Aralarından bazıları daha dostane davranıyor ve birlikte çalışmaktan
memnun ama bazıları birlikte çalışma ya da anlamlı bir ilişki kurmaktan
kaçınıyor. Demokratik Birlikçiler Partisi (DUP) içinde, hala bizimle
her türlü şekilde ilişki kurmaktan imtina eden küçük bir grup var. Ne
zaman çatışma ve geçmişin mirasına dair bir konu tartışılsa ve polis ya da
kurbanlarla ilgili bir durum gündeme gelse bu konularda hemen aramızda
farklılıklar doğuyor. Bu tür sorunların üstesinden gelmek üzere çeşitli
çabalar gösteriliyor. En yakın dönemde Stormont Anlaşması imzalandı
ve bu sayede çözülmeyi bekleyen bazı sorunlar sürecin içine alınmış oldu.
Bu devam eden bir süreçtir ve bir süre daha devam edecektir. Sürekli
bir istikrarın sağlanabilmesi için bu çözülmemiş meselelerin üstesinden
gelmek gerekiyor.
Pat Sheehan: Geçmişte yaşananlar sürekli olarak siyasal sürecin üzerinde
bir kara bulut gibi dolaşıyor çünkü biz hala çatışmanın neye dair olduğu
konusunda aramızda anlaşabilmiş değiliz. Cumhuriyetçiler yaşananın
sömürgecilik karşıtı bir mücadele olduğunu söylerken, Birlikçiler bir
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terörist faaliyet yürütüldüğünü söylüyorlar. Yani meseleye dair iki ayrı
yaklaşım var. Bu konuda aramızda sıklıkla bir anlaşmazlık var. Çatışmayla
ilgili sorunların mevcut süreç üzerindeki etkisi sağlıklı çalışma yürütmeyi
zorlaştırıyor. Biz çatışan örgütlere üyeyken pek çok Birlikçi de onların
örgütlerine, polise ve Britanya ordusuna mansuptu. Her iki taraftan da
bu sürece dahil olmamış insan sayısı ancak bir kaç tanedir.
Hayırlı Cuma Anlaşması bazı konulara çözüm getirmemiştir. Bu
konular arasında IRA’nın silahları, polis kuvvetleri ve kurulması gereken
uluslararası komisyonu öncelikli konular olarak sayabiliriz. Birlikçiler
ve Birleşik Krallık, IRA’nın silahlarını teslim etmesini istiyordu. Ancak
biz mücadelede yenilmiş olmadığımız için bunu yapmak için herhangi
bir sebep göremiyorduk. Kanadalı emekli komutan de Chastelain’in
başkanlığında ve Finlandiya eski devlet başkanı Ahtisaari, Güney Afrikalı
siyasetçi Ramaphosa ve yerel din adamlarının katkılarıyla bağımsız
bir uluslararası silahsızlanma komisyonu kuruldu. Formüle göre IRA
silahları kullanımdan çıkaracaktı ve bu sürecin teyidi de bahsi geçen
uluslararası komisyon tarafından yapılacaktı. Birlikçilerin silahlı kolu
olarak görülen polis kuvvetleri de benzer bir silahsızlanma sürecinden
geçmiştir. Bütün toplumu temsil eden, hesap verebilir özellikte yeni bir
polis kuvvetlerinin oluşturulmasına ihtiyaç vardı. Ben şimdi 10 tane
siyasetçi ve 10 tane de bağımsız kişiden oluşan Polis Kuvvetleri Yönetim
Kurulu’nda yer alıyorum. Eskiden polis memurlarını vuran bir örgüte
üye olan ben, şimdilerde hangi polislerin işe alınıp hangisinin görevden
alınması gerektiğine karar veren bir birimde görev yapıyorum. Polis
kuvvetleri operasyonel açıdan bağımsızdır yani bizim onları belli bir
polis operasyonuna zorlamamız mümkün değildir ancak operasyonlar
sonrasında bize karşı sorumlu hale gelirler.
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Katılımcı: Her iki tarafta da işçi sınıfından insanlar var. Sınıf çıkarları ve
kimlik meselesi akla getirildiğinde bu kesimlerin tepkisinin ne olduğunu
öğrenmek isterim?
Pat Sheehan: Çatışmadan en fazla etkilenen kesim kuşkusuz işçi sınıfıydı.
Çatışma işçi sınıfının yaşadığı yerlerde daha ağır yaşanıyordu. Biz solcu bir
partiyiz ve bu sebeple işçi sınıfı genellikle bizi destekliyordu. Cumhuriyetçi
İşçi sınıfı genellikle bizi desteklerdi. Birlikçiler ise farklıdır. Demokratik
Birlikçiler Partisi (DUP), Ulster Birlikçiler Partisi (UUP) ve diğer Birlikçi
partiler genelde sağcı partilerdir ve Birlikçi işçi sınıfı bu sebeple onlara oy
verir. Böl - yönet işte tam da bu noktada devreye girmektedir. Ne zaman
Birlikçiler cephesinde tansiyon yükselse hemen Cumhuriyetçiler gelip
işimizi ve evlerimizi elimizden alıyorlar yaygarası çıkar. 1960’lı yıllardan
önce Kuzey’deki ana endüstri kollarını ağır endüstri, mühendislik, halat
yapımı ve gemiş inşaası oluşşturuyordu. Bir zamanlar 30.000 işçi çalıştıran
limanda, bizim toplumdan çok az sayıda insan işe alınmaktaydı. Bunun
bir geçmişi var. Birlikçi işçi sınıfının erkekleri arasında eğitimsizlik oranı
oldukça yüksek. Geçmişlerinde eğitim kültürü olmayan bir topluluktur.
Bu sebeple sektördeki bütün işler neredeyse onlar içindi ama sonra her şey
değişti. Şimdi daha modern bir ekonomimiz olduğu için bir işe girmek
için o alanda uzmanlık ya da diploma sahibi olmak gerekmekte. Katolik
toplumu her zaman için çocuklarını eğitim için motive etmiş, bu sayede
yoksulluk ve ayrımcılıktan kaçınabileceklerini düşünmüştür.
Katılımcı: Dünyanın her yanında özgürlük savaşçıları var ve bunların
bir kısmı hapishanelerde bulunuyor. Bize kendi cezaevi tecrübenizden
bahsedebilir misiniz?
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Pat Sheehan: Ben iki kez cezaevine düşütüm ve her ikisinde de 9’ar yıl
içerde kaldım. H Blokları’nda 3 yıl kaldım, ünlü ‘Battaniye Protestosu’na
katıldım ve 1981 yılında başlayan ve 10 kişin ölümüyle sonuçlanan
açlık grevine de katıldım. Açlık grevi sona erdiğinde ben de grevin 55.
günündeydim ve durumum çok kritikti. Bugün burada olduğum için
aslında çok şanslıyım. Cezaevi çok fena bir yer. Cezaevi yönetimine
herhangi bir protestoyu sona erdirmek için açık çek verilmişti ve onlar da
bunu yerine getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Bizim
mücadelemizde cezaevi büyük bir rol oynamıştır. Açlık grevi dışındaki en
belirgin olaylardan biri de, Bobby Sands’in cezaevinde açlık grevindeyken
halkın oylarıyla Britanya Parlamentosu’na milletvekili seçilmesiydi. Ondan
önceki dönemlerde Cumhuriyetçiler seçimlere katılmıyorlardı. Bunun
sebeplerinden bir tanesi seçimle bir sonuç alamayacağımız yönündeki
görüş, diğeri de siyasete girersek prensiplerimizden vazgeçeceğimiz
yönündeki düşünceydi. 1981 yılında Bobby Sands’ın yaşadığı bölgede
aday gösterilmesi için büyük bir tartışma başlatıldı. Eğer Bobby Sands
seçimi kaybetseydi bunun mücadeleye mutlaka olumsuz etkisi olurdu.
Ama seçildi ve bu cezaevindeki siyasi tutukluları ‘adi suçlu’ olarak
niteleyen Thatcher’e büyük bir darbe vurulduğu anlamına geliyordu.
Seçimin yapıldığı gün dünyada seçimden başka bir gündem yoktu. Bu
seçimin bir dizi etkisi oldu. Bizim örgütümüzde, siyaset yapılmasına
karşı şüpheyle yaklaşanlar seçimlere dayalı siyasetin bir mücadele alanı
olabileceği konusunda ikna olmaya başladılar. Birleşik Krallık’takiler ise
bizi yenmeye hiç de yakın olmadıklarının farkına vardılar. O ilk seçimden
sonra başka seçimlerede katıldık ve her birinden daha da güçlenerek çıktık.
Bu tablo bizim mücadelemizde yeni bir alan açmış oldu. Aynı şekilde
Britanya rejimininde gözlerini açmasını sağladı. Britanyalı egemenler
uzun yıllar bizim arkamızda herhangi bir destek olmadığını söylüyorlardı
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ama seçimler yoluyla destek olup olmadığını ölçmek mümkün oldu.
Benim hayatımın en mutlu günü hangisi olmuştur diye sorarsanız Bobby
Sands’in milletvekili seçildiği gündür diyebilirim.
Rosie McCorley: Sizin ülkenizdeki temel sorunlar nedir? Ulaşmak
istediğiniz hedef nedir? Bunu gerçekleştirmek için nasıl bir çerçeveniz
var?
Katılımcı: Türkiye’deki Kürtler sorunu ülke içinde kalarak ve demokratik
yöntemler üzerinden çözmek istiyorlar. Askeri bir çatışma üzerinden bir
çözümün sağlanmayacağı artık belirgin bir hale gelmiştir. Bu sebepten
dolayı PKK tarafından 2 yıl önce 8. kez ateşkeste ilan edilmiştir. Ateşkes
döneminde bazı küçük olaylar dışında PKK ile Türk Ordusu arasında ciddi
bir çatışmada yaşanmamıştır. Siyasal çözüm manasında ise taraflar arasında
başlayan bir diyalog vardır. Müzakere aşamasına geçmek üzereyiz ve umut
ederim bunu kısa sürede sağlayabiliriz. Türkiye’deki Kürtler, sorunu
demokratik haklarına kavuşma çerçevesinde çözme taraftarıdır. PKK’nin
ilk çıkışındaki özgür bağımsız Kürdistan hedefinden farklı olarak Türkiye
sınırları içinde diğer halklarla bir arada yaşamak istiyorlar. Kürtlerin
talepleri arasında Türkiye’deki yerel yönetimlerin güçlendirilmesi talebi
de yer almaktadır. Bunun yanı sıra her toplumun kendi çocuklarının
anadilde eğitim hakkında faydalanmasının sağlanması ve herkese eşit
vatandaşlık hakları verilmesi talebinde de bulunmaktadırlar. Bu süreç
aynı zamanda anayasal ve demokratik bir süreç olacaktır. 10 yıl öncesiyle
kıyasladığımızda şimdi daha iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz.
Bu odadaki insanlar olarak biz de bu sürece elimizden gelen en iyi katkıyı
sunmak istiyoruz.
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Katılımcı: Kürtler sadece Türkiye’de değil aynı zamanda İran, Irak ve
Suriye’de de yaşıyorlar. Suriye’deki kargaşa diğer ülkelerdeki Kürtlerin
karşısına da yeni durumlar çıkarmıştır. Suriye’deki gelişmelerin
Türkiye’deki Kürtler üzerine bir etkisi var. Kürt sorunu bir Kürdistan
sorunu olarak başlamıştır. Şimdi ise dört farklı ülkenin çıkarlar sorununa
evrilmektedir. Bu sorun sadece Türkiye’deki Kürtleri ilgilendiren bir sorun
değil uluslararası kesimleri de ilgilendiren bir meseledir. Günden güne
daha da karmaşık bir hal alan Kürt sorununa nasıl müdahale edecekler?
Pat Sheehan: Geldiğiniz için çok teşekkürler. Sizlere başarılar diliyoruz.
Biz başta Mandela’nın kendisi ve ülkesi Güney Afrika olmak üzere
dünyanın pek çok yerinden yardım aldık. Hem bu sebepten hem de
dayanışma niyetiyle sizlere tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Her zaman
yardım etmeye hazırız.

Katılımcılar Kuzey İrlanda Parlamentosu önünde
Pat Sheehan ve Rosie McCorley ile birlikte
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ONUNCU BÖLÜM:

SENATÖR GEORGE MİTCHELL İLE ‘BARIŞ SÜRECİNİ
KOLAYLAŞTIRMAK’ KONULU YUVARLAK MASA TOPLANTISI
Yer
: Residence of the Vice-Chancellor of Queen’s University,
Belfast
Tarih : 22 Nisan 2015 Çarşamba
Katılımcı: George Mitchell, Hayırlı Cuma Anlaşması Müzakereleri
Başkanı ve ABD’li Eski Senatör

Hayırlı Cuma Müzakerelerinin Başkanı George Mitchell ile katılımcılar
toplu halde
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George Mitchell: İsrail ile Filistin arasında Ortadoğu’da yaşanan şiddet
olaylarını incelemek üzere 2000 ve 2001 yıllarında kurulan uluslararası
komisyona başkan olarak atandım. O komisyonun 5 tane üyesi vardı ve
bunlardan bir tanesi de Türkiye’nin eski Cumhurbaşkanıydı. Kendisi
komisyonun son derece yapıcı üyelerinden bir tanesiydi. Daha sonra
Ankara’yı, ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi olarakta ziyaret ettim.
Sizlere yardımcı olabileceksem bu beni çok sevindirir.
Kerim Yıldız: Sizinle tanışmak bizim için büyük bir zevk. Heyetimizde
Türkiye’nin Akil İnsanlar Heyeti üyeleri ve önemli gazeteciler yer alıyor.
Bu heyet DPI tarafından İrlanda tecrübesini incelemek üzere yürütülen
çalışmaların bir parçası olarak İrlanda’yı ziyaret ediyor. Sizin adınızı
taşıyan Mitchell Prensipleri dünyanın her yanında kullanılan ve bu
alanda başvurulan standart prensipler haline geldi. Türkiye’deki barış
süreci henüz yeni bir süreçtir ve biz çalışmalarımızda bu tür süreçlerde
uluslararası destek ve yardımın ne kadar önemli olduğu üzerine
yoğunlaşıyoruz.
George Mitchell: Birinci nokta olarak şunu ifade etmek isterim: Elbette
diğer örnekleri incelemek her zaman kullanıışlıdır ve yardımcı işlev görür
ancak her çatışmanın kendine özgü olduğunu aklımızdan çıkarmamamız
gerek. Her bir çatışma yaşandığı bölge ve orada bulunan insanlar için
özgün özellikler taşır. Her tarafa uygulanabilecek genel geçer bir çözüm
formülü de henüz bulunabilmiş değildir. Karşılaştığınız her çatışma, yüz
yüze geldiğiniz her çözüm yereldir ve oraya özgüdür. Kuzey İrlanda dâhil
olmak üzere bazı çatışmalar üçüncü taraf ya da dış kesimlerin süreçte
yer almasından fayda görmüşlerdir. Bu tür süreçlere dâhil olan üçüncü
taraflar, çatışan taraflara bir çözüm dayatamayacaklarını, onlara sadece
çözümün ve anlaşmanın yolunu keşfetme konusunda yardımcı olmalarını
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gerektiğini kabul etmiş kesimlerdir. Kuzey İrlanda’daki müzakerelerin
başladığı ilk gün olan 1 Haziran 1996 tarihinde görüşmelere katılan
delegelere ilk söylediğim şey, benim onların karşısına bir Amerikan barış
planıyla gelmediğim olmuştur. Ortada bir Mitchell planı yoktu. Eğer bir
anlaşma olacaksa bu onların yaptığı anlaşma olacaktı. 2 yıl süren zorlu
müzakerelerden sonra çalışma arkadaşlarım barış anlaşması taslağını
hazırlarken, anlaşmada yer alan her ifadenin mutlaka Kuzey İrlandalı
delegeler tarafından ifade edilmiş olmasına büyük bir özen gösterdim.
Eğer bir sürece üçüncü tarafı dâhil edecekseniz, bu üçüncü tarafın
sınırlarını ve herhangi bir şekilde hiçbir tarafa herhangi bir şey empoze
edemeyeceğini bilmesi gerekir. Diğer bazı örneklerde bazı çözümler
empoze edilmiştir ancak Kuzey İrlanda’daki koşullar tümüyle farklıydı.
İkinci konu ise bütün tarafları dinlemenin önemidir. İnsanlara
onların geleceklerini ve hayatlarını ilgilendiren konularda fikirlerini
ifade etme imkânı vermezseniz, onların anlaşmayı kabul etmesini de
sağlayamazsınız. Buraya geldiğim ilk gün bir görüş belirttim ve ben ABD
senatosunun bir ürünüyüm dedim. ABD senatosunda sınırsız tartışma
kuralı vardır. Bu kurala göre herhangi bir senatör bir konuda söz alarak
sınırsız bir şekilde konuşma yapabilir. Bu konuşmanın o anda tartışılan
yasama çalışmasıyla ilgili olma zorunluluğu da yoktur. Ben iki yıl boyunca
tarafları dinledim. Günün sonunda, öyle bir yere vardık ki kimse çıkıp
‘biz görüşlerimizi ifade edemedik’ diyemedi. Herkesin hem yazılı hem de
sözlü olarak görüşlerini ifade edebilmesi için fırsat yarattık ve onlar da
tekrar tekrar görüşlerini ifade ettiler. Benim çıkıp ‘bugün geldim ve Salı
gününe kadar barış yapmanızı istiyorum’ deme şansım yoktu. Ben buraya
dinlemek, yardım etmek ve cesaretlendirmek için geldim ve insanların
kendilerini, görüşlerini ifade edememişler gibi hissetmesini istemedim.
İnsanlar kendilerini ifade ettikten sonra onların ortaya çıkan sonucu her
ne kadar yüzde yüz katılmasalar da kabul etme olasıkları daha yüksektir.
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Kuzey İrlanda’ya ilişkin üçüncü nokta ise ana siyasi partilerde
kendi içlerinde siyasal bölünmelerin yaşandığı gerçeğiydi. Bu bölünmeler,
sürece devam edip etmemek ya da bir şeyi kabul edip etmemek üzerineydi.
Bu gerçeğin kabul edilmesi gerekiyordu çünkü karşımızda her iki taraf
açısında da tek sesin çıktığı bir yapı yoktu. Yaptığımız görüşmelere katılan
herkes seçilmiş siyasetçiydi. Eski bir siyasetçi olarak ben, anlaşmayı
sağlamanın yolunun bu siyasetçilerin kendi seçmen kitlesi önüne çıkıp biz
başarılı olduk demesinde yattığını biliyorum. Ortada tümden yenilginin
olmadığı bir savaş hali varsa, o zaman uzlaşma sağlamak ve taviz vermek
her zaman mümkündür. Kendimi seçmen kitlesinin karşısına çıkan
Kuzey İrlandalı bir siyasetçinin yerine koydum ve bir anlaşmada ne
olursa benim bir siyasetçi olarak seçmen kitlemin karşısına çıkıp ‘bu sizler
için iyidir’ diyebileceğimi düşündüm. Anlaşmanın diğer bölümlerini
kabul etmek bile kendi başına bir başarıdır. Kuzey İrlanda’da her iki
taraf da süreçten tam memnun değildi ve yüzde yüz uzlaşma sağlamak
mümkün değildi çünkü her iki taraf da her şeyin kendi istediği şekilde
olmasını istiyordu. Bu elbette mümkün değildi. Eğer ortada askeri bir
zafer yoksa ve iyi niyetle müzakere yürütüyorsanız o zaman yüzde yüz
uzlaşma sağlamanız mümkün değildir ve Kuzey İrlanda’da bugüne kadar
yaşanan sorun da budur. 1998 yılının Nisan ayında anlaşmayı imzaladık.
Bu anlaşma daha sonra referandumda kabul edildikten sonra dahi bazı
korkunç şiddet olayları yaşandı. Referandumda, anlaşmaya Kuzey İrlanda
halkının % 71’i, İrlanda Cumhuriyeti halkının ise % 95’i kabul oyu
vermesine rağmen bu olaylar yaşanıyordu. Her iki tarafın gerçekleştirdiği
bombalama ve öldürme olayları vardı ki bunlara dair süreç boyunca
uzlaşma sağlamak mümkün değildi. Benim o noktada uyguladığım bir
prensip vardı; o da her ne olursa olsun sürecin devam etmesi esası. Bu tür
müzakerelerde şiddet olayları sebebiyle müzakerekleri kesmek hata olur
çünkü o zaman şiddeti kullanmak isteyenler bir el üste geçerler.
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Ayrıca Kuzey İrlanda’da liderlerin bir arada görülmesine izin de
yoktu. Diyelim ki bir gece önce Milliyetçiler’in restoranına bir bomba
konuldu, onların temsilcisinin hiçbir şey olmamış gibi ertesi gün
toplantıya gitmesi mümkün değildi. Benim yaklaşımım, sürecin liderlerin
toplantıda birbiriyle bir araya gelmeyeceği bir ortamda yapılması
yönündeydi. Görüşmeye gider ve onlara ‘Hadi konuşmaya devam edelim.
Siz diğer liderlerle bir araya gelemediğiniz için ben geldim’ derdim. Ben
genelde onları dinler ve neler yaşadıklarını anlamaya çalışırdım. Aradan
beş gün ya da iki hafta geçtikten sonra duygusal durum ortadan kalkardı.
Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şiddetin yeniden
ortaya çıkması halinde ortaya çıkan görüntüye bakarak süreç bitmiştir
dememek gerekir çünkü bu durumda herhangi bir ilerleme yapılmasını
istemeyenlerin ekmeğine yağ sürmüş olursunuz.
Son bir noktadan bahsetmek istiyorum. Kuzey İrlanda ve Kürt
sorunu gibi uzun süreli çatışmaya dayanan sorunların çözüm sürecinde
bir anlaşma elde etmek oldukça zordur. Anlaşma sağladığınızda da işin
aslında yeni başladığının farkına varırsınız çünkü anlaşmayı uygulamak
daha zordur. ‘Anlaştım’ demek insanlar için ne kadar zorsa bunu uygulamak
da o kadar zordur. Anlaşmayı sağlamanın en zor adım değil, atılan ilk
adım olduğunu akılda tutmak gerekir. Burada önemli olan anlaşma
taslağını hazırlayanların anlaşmayı sürekli gözden geçirmeye imkan veren
ve anlaşmaya uymayı sağlayan mekanizmalara yer vermesi çok önemlidir
çünkü bir şeyi yapacağım demekle yapmak aynı şey değildir.
Kerim Yıldız: Eğer bir taraf, diyelim ki hükümet uluslararası yardımı
reddediyor ama isyancı kesim istiyorsa burada yapılması gereken en
faydalı çaba ne olur? Arabulucunun ya da kolaylaştırıcının çatışmanın bir
tarafını desteklemesi ne kadar etiktir?
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George Mitchell: İkinci soruya yanıt vermek daha kolay. Bir gruba
taraflardan birini destekleyen dışardan bir grubu sürecin içine kabul
etmesini sormak bile oldukça zordur. Ben buraya geldiğimde bu büyük
bir sorundu çünkü ben hem Amerikalı, hem Demokrat partili hem de
Katolik’im. Ben göreve başlamadan önce Birlikçiler için üç vurucu nokta
hazırdı bile. Sahip olduğum köken yüzünden benim taraflı olduğumu
düşünüyorlardı. Bu tartışma uzun bir süre devam etti ancak bana yardımcı
da oldu. Ben kararlarımı adil ve objektif bir şekilde verdim. Zamanla her
iki tarafın da güvenini kazandım. Geçmişte de hiç bir zaman bir taraftan
yana olduğumu diğer tarafa karşı olduğumu ifade etmedim. Elbette
mükemmel biri değilim ama tarafsız davrandığımı ve her iki tarafı da iyi
niyetle dinlediğimi hissediyorum.
Katılımcı: Amerikalı olmak başlangıçta bir engel miydi?
George Mitchell: Başlangıçta evet. Müzakereler başladığında
katılımcılara ABD hükümetiyle herhangi bir resmi bağım olmadığını
söyledim. 3 kişiden oluşan küçük bir ekibim vardı ve bu ekibin maaşları
ABD hükümeti tarafından ödeniyordu. Britanya ve İrlanda hükümetleri
onların masraflarını ödemek istediklerini çünkü bağımsız olmamızı
istediklerini söylediler. Hiç şüphe yok ki benim Amerikalı olmam, eski
bir bürokrat olmam, Amerika Senatosu başkanlığı yapmış olmam ve
ABD başkanının yakın arkadaşı olmam çok önemli faktörlerdi. Beni
bağlayan hiçbir şey yoktu. Sürekli olarak ABD başkanını bilgilendirdim,
kendisiyle görüşmeler yaptım ancak hiçbir zaman kendisinden talimat
almadım ki bu da benim Britanya ve İrlanda hükümetlerinin tarafsız
olmam yönündeki talebini ciddiye aldığımı göstermektedir.
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Katılımcı: Hayırlı Cuma Anlaşması’nın imzalanmasından sonra
anlaşmanın uygulanması içinde üstünüze herhangi bir sorumluluk
aldınız mı?
George Mitchell: Kişisel olarak ben üzerime böyle bir sorumluluk
almadım ama benim çalışma arkadaşlarım aldı. Ben 3 kişiden oluşan
bir panelin başkanlığını yapmaktaydım. Bu panelde yer alan üyelerden
bir tanesi Finlandiya Eski Başbakanıydı ve kendisi İrlanda Cumhuriyeti
tarafından seçilmişti. Bir diğeri ise Birleşik Krallık tarafından seçilen
Kanadalı Eski General de Chastelain idi. Ben de bu panelin bağımsız
başkanıydım. Kanadalı general beni bilgilendirerek özellikle önemli bir
mesele olan silahsızlanma sebebiyle sürecin sonunda da bölgede kalmak
istediğini bildirdi. Kendisi benim uzun yıllardır bölgede olduğumu,
evden uzak olduğum için de süreç tamamlanınca dönmem konusunda
üzerimde bir baskı olduğunun farkındaydı. Ben beş sene boyunca
Kuzey İrlanda’da kaldım. Kendisi silahsızlanma meselesi sebebiyle Kuzey
İrlanda’da kalmaya devam etti. Anlaşma imzalanıp onaylandıktan 1 sene
sonra beklenmedik bir şekilde çöktü. Britanya ve İrlanda Cumhuriyeti
başbakanları ile ABD Eski Devlet Balkanı Bill Clinton benden bölgeye
tekrar dönmemi ve süreci tamir etmemi rica ettiler. 1999 yılının temmuz
ayında tekrar bölgeye geldim ve Aralık ayına kadar kalıp ve anlaşmayı
tamir edip tekrar ayrıldım.
Katılımcı: Müzakerelerin en zor konusu neydi?
George Mitchell: Bütün konular çok zorluydu. Birinci sorun silahlar
sorunuydu. Britanya hükümeti Sinn Féin ile birlikte silahlı grupları
olan Birlikçi partilerin de, IRA ve diğer bütün örgütler silah bırakana
kadar görüşmelere dâhil olmayacağı yönünde bir karar almıştı. Bunun
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anlamı önden silahsızlanma demekti. 1995 yılının Aralık ayından 1996
yılının Ocak ayına kadar bu konuda oluşturulan bir panelin başkanlığını
yaptım. Vardığımızı sonuç bunun mümkün olmadığı ve bu talebin
gerçekçi olmadığı yönünde oldu. Bunun o aşamada yerine gelmesi
mümkün değildi. Bizim önerdiğimiz mekanizma ise silahsızlanma ön
şartı olmadan görüşmelere başlanmasını içeriyordu. Silahsızlanmayı
ise süreç devam ederken ya da sonrasında gerçekleştirmeye çalıştık.
Geçmişte müzakereler anlamında pek çok hata yapılmış, bütün girişimler
sonuçsuz kalmıştı. Bunun sebebi ise çatışmalara dahil olan kesimlerin
görüşmelere dahil edilmemiş olmasıydı. Yaşanan olayları düşününce
insan normal olanın onların da katılımı olduğunu düşünebilir ama o
zaman siyaseten bunu yapmak mümkün değildi. Masaya davet edilen
kesimlerden hiçbiri bitmesini istedikleri savaşta çarpışan kesimler değildi.
Biz o dönem çatışmalara dahil olan silahlı kesimlerle ilişkili siyasi partileri
masaya getirecek ama aynı zamanda anayasal olarak faaliyet yürüten
diğer siyasi partileri de masada tutacak yollar aramaya başladık. Mitchell
Prensipleri’nin esası aslında budur. Yani diğerlerinin masadan kalkmasını
önleyerek diğerlerini masaya nasıl getirebilirim esasına dayanır. Biz bu
dengeyi sağlamaya çalıştık.
Katılımcı: Güven sorunu konusunda ne düşünüyorsunuz?
George Mitchell: Bir laf vardır der ki ‘bütün şeytanlıkların kaynağı
paradır’. Barış sürecindeki şeytanlıkların kaynağı ise güven eksikliğidir.
Bence bu en önemli faktördür. Kuzey İrlanda’dan sonra bir Ortadoğu
gezisi yaptım ve bu sürede Filistin Devlet Başkanı Abbas ve İsrail
Başbakanı Netanyahu ile yüzlerce saat zaman geçirdim. Oradaki temel
sorun da tarafların birbirine güvenmemesidir. Netanyahu Abbas’ın bir
anlaşmayı imzalayıp uygulayacak kadar gücü olmadığına, Abbas ise
Netanyahu’nun bir anlaşma yapmak istemediğine ve tüm niyetinin bizi
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sakinleştirmek olduğuna inanıyordu. Eğer siz bir liderseniz ve içinde
bulunduğunuz barış süreci başarısız ise o zaman siz barış için gerekli olan
riskleri almaya niyetli olmadığınız gibi taviz de vermiyorsunuz demektir.
Bir kişiye güvenmek ile bir kişinin verdiği taahütlere göre
hareket etmek elbette iki farklı şeydir. Bu iki yönlü artarak gelişmektedir.
Müzakerelere başlayıp ‘Hadi birbirimize güvenelim’ demekle olmaz.
Güveni inşa edebilmek için bazı küçük adımlar atmaya başlamanız
lazım. Daha sonra bu adımlar sayesinde yavaş yavaş bir güven inşaası
sağlanmaya başlar. Benim sürece dahil olmam üzerinden geçen 17 yıl
ve 22 yıla bakıldığında güvenin hala ortada olmadığını görebilirsiniz.
O küçük adımları atabilmeniz için bir zemine ihtiyacınız var ve daha
sonra bunun yıllar içinde gelişerek büyümesi gerekecektir. Ben Kuzey
İrlanda’ya ilk gittiğimde taraflar birbirleriyle konuşmuyorlardı. O beş
yıllık süre boyunca tek bir kez bile olsa herkesi aynı masa etrafında, aynı
odada göremedik. Sürekli olarak masadan kalkan, masadan kaldırılan
ya da masaya gelmeyen birileri oluyordu. En önemli görevlerden birisi
budur ve bu sebeple dışardan sürece dahil olan aktörlerin bunu yerine
getirebilecek becerilere sahip olması gerekir. Birinci adım onların size
güvenmesini sağlamanız daha sonra onların birbirine güvenmesini
sağlamaktır.
Az önce de ifade ettiğim gibi süreç 1999 yılında çöktüğünde
Britanya ve İrlanda başbakanlarının yanı sıra ABD Eski Devlet başkanı
Clinton da süreci tamir etmem için tekrar bölgeye gitmemi talep etti.
1999 yılının Kasım ayında yeniden anlaşma sağladığımızda el yazımla
‘ilk adım olarak Gerry Adams yarın sabah 9’da açıklama yapacak’
şeklinde bir not aldım. Açıklamayı yazdık. Bir diğer aldığım not ise
‘ikinci adım olarak David Trimble ertesi gün saat 13.00’de açıklama
yapacak’ şeklindeydi. Bunun gibi 18 tane adım sıralanmıştı yani ilk adım
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atılmadan önce hepimiz ardından neler geleceğini gayet iyi biliyorduk.
Herbir kelimenin müzakeresine dayanan bu anlaşmayı tamir süreci 6 ay
sürdü. İnsanlar birbirlerine karşı o kadar güvensizlerdi ki tek bir virgül
dahi değiştirseniz insanlar hemen hayır diyorlardı. Ellerindeki garanti
her iki tarafın da önceden atılacak adımların hepsini biliyor olmasıydı.
Bu liste tamamlanmadan onlara bir kopyasını vermedim çünkü bunu
yaparsam basına sızdırılması ihtimal dahilindeydi. Bu adımları devamlı
benim el yazımla hazırladık. İnsanların güvenmesi gerekir. Onları aptal
yerine koyamazsınız. Bir siyasetçinin en büyük korkusu kendisinin zayıf
ve ahmak olarak görülmesidir.
Birinci Dünya savaşının 100. Anma törenleri sırasında ABD’de
bir konuşma yaptım. Birinci Dünya savaşında İngiltere, Rus Çarlığı,
Alman İmparatorluğu ve Avusturya-Macaristan Krallığı gibi 4 yapının
gösterdiği zayıflık yüzünden 10 milyon insan hayatını kaybetti. Bu
kesimler zayıf görünmek istemedikleri için daha kabadayıca bir role
bürünmüşler ve insanlara savaşmaları emrini vermişlerdir. O dönemdeki
video görüntülerine baktığımız zaman sıradan insanlardan oluşan
kalabalıkların askerleri sanki düğündeymişcesine çılgınca selamladıklarını
görürsünüz. Ama insanlar birbirlerini öldürmeye başlayınca o sevinçli
merak ortadan kalktı. Siyasi liderler ahmak yerine konulmak ya da zayıf
görünmekten hazetmezler. Süreç işlemeye başlarsa daha güçlü görülmeye
başlarsınız.
Katılımcı: Tarafsız biri olmanıza rağmen arkanızda büyük bir gücün
desteği vardı. Arkanızda büyük bir gücün desteği varken bağımsız kalmaya
çalışmak üzerinizde bir ağırlık yaratmadı mı? Türkiye’de devletin Abdullah
Öcalan ile yürüttüğü müzakereler sırasında hükümet üçüncü bir tarafın
yer almasını istemiyor. Biz içerden bir komisyon kurmak istiyoruz diyorlar.
İçerden bir izleme komitesinin kurulması hangi dereceye kadar etkili
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olabilir? PKK, ABD üçüncü taraf olmalıdır dediğinde ülkedeki hükümet
bu komitenin milli olması gerektiğini ifade etmiştir.
George Mitchell: Benim Amerikalı olmam, resmi sıfatımın olması ve
ABD Devlet başkanına yakın olmam kesinlikle yardımcı bir faktör
olmuştur. Buna ek olarak taraflardan iki tanesi de Britanya ve İrlanda
hükümetleriydi. Biz Amerikan Devrimi’ne rağmen hala Britanya’yı ana
ülke olarak görmekteydik. İkinci olarak İrlanda ile Britanya kadar güçlü
siyasal ilişkilerimiz olmasa da güçlü kişisel ilşkilerimiz vardı. Yaklaşık 30
milyon Amerikalının kökeni İrlandalı’dır. Bu koşullar altında ABD’nin
süreçteki varlığı son derece önemliydi.
İkinci sorunuza gelirsem, Britanya hükümeti de dışardan dâhiliyete
karşıydı. Ben sürecin hemen başında bazı önde gelen milletvekilleriyle
bir araya geldim ve onlar bu şekilde bir dahiliyete karşı olduklarını ifade
ettiler. O milletvekilleri bana ‘Teksas ABD’den ayrılmak istese, siz o sürece
Britanya hükümetinin de dahil olmasını ister misiniz?’ türünden sorular
soruyorlardı. O dönemin Britanya Başbakanı John Major’a, o dönem
için aslında hak ettiğinden daha az değer veriliyor. Kendisi partisi içinde
yer alan ve bizim sürece dahil olmamızı istemeyen bu kesimi etkisiz hale
getirdi. Bunu yapmayı kabul etmesinin sebebi benim o vakit 1 yıl süreyle
Kuzey İrlanda’da bulunmuş olmam nedeniyle beni tanımış olması ve
dolayısıyla hissettiği rahatlıktı. Etrafındaki insanlara beni tanıdığını, son
derece mantıklı hareket ettiğimi ve ‘delice işler yapmadığımı’ söylüyordu.
Bu yöntem işe yaradı. Nihayetinde buna yani dış dahiliyete karar verecek
olan hükümetinizdir. Yeteri kadar bilgim olmadığı içinde bu konuda
bir tavsiyede bulunamam. Üçüncü taraflara izin verme konusu genelde
hükümetler tarafından bir başarısızlık ve egemenlik hakkına tecavüz olarak
görülür ve bu sebeple sürekli çekimser davranırlar. Her şeyin onların
çıkarlarına uyacak şekilde yapılması gerekir.
184

Barış Sürecini Rayında Tutmak

Katılımcı: Görüşmeler sırasında taraflara mümkün olduğu kadar çok
zaman verilmesi gerektiğini ifade ettiniz. Süreç uzayıp giderse bunun
provokasyonlara ve yıpranmışlığa sebep olacağını düşünmüyor musunuz?
George Mitchell: Başkanlık pozisyonunda bulunan bir kişinin karşı karşıya
bulunduğu en büyük sıkıntılardan birisi tarafların ne zaman kendilerini
ifade etmeye başlayacaklarına ve bunun ne zaman sona ermesi gerektiğine
karar vermektir. Bu noktada güven en tepedeydi ve iki yıl süresince aşağıya
doğru inmeye başladı. 18 ay geçtikten sonra şiddet artmaya başladı ve
benim artık bir karar için zorlayıcı davranmam gerekiyordu. Çatışmanın
yeniden başlamasından korkuyorduk ki işaretler bunu gösteriyordu.
Planın net bir sonuç tarihi vardı. O tarihten 2 hafta önce neredeyse 24
saat boyunca yoğun şekilde müzakereler yürütmeye başladık ki bir sonuç
alalım. Hergün için kendime bir hedef koyuyordum ama hergün için bu
hedef başarısızlığa uğruyordu. Ama devam ettik. Belirlediğimiz tarihin bir
gün ötesine geçtik. Anlaşmanın sağlanmasından 5 dakika öncesine kadar
dahi durum tam tersine dönebilirdi. Ertesi gün dışarda yüzlerce gazeteci
bekliyordu. Bana sıklıkla ‘Siz bir son bir tarih belirledikten sonra anlaşma
sağlandı. Bunu neden iki sene önce yapmadınız?’ dedikleri oluyor. Benim
yanıtım ise ‘Eğer o zaman yapsaydık işlemezdi’ şeklinde olur. Çünkü bu
işler zamana, karara, neyin ne zaman ve nasıl yapıldığına bağlıdır ki bunları
önceden tayin edemezsiniz. Sadece sürece dahil olanların doğru zamanın
geldiğinin farkına varmalarını umut edersiniz.
Görüşmelere katılan delegeler için son derece acı verici bir karardı.
Sürecin sonrasında sürece katılanlardan bir kısmının kariyerleri sona erdi,
iki tanesi ise öldürüldü. Buna rağmen bütün bunları yapmalarının tek
bir sebebi vardı o da eğer bu karar varmazlarsa sonrasının çok daha kötü
olacağının farkına varmış olmalarıydı. Çatışmalara tekrar dönülecek,
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üstelik bu sefer yıkım ve ölüm oranı daha yüksek olacaktı. Ne zaman
çatışma yeniden başlasa daha da şiddetleniyordu çünkü kullanılan silahlar
daha da geliştirilmiş oluyordu. Artık bir ya da iki kişi çok az bir silah ya
da cephaneyle yüzlerce insanı öldürebilir.
Son yaptığımız görüşmeye Cumartesi günü ABD’ye döneceğimi
gösteren uçak biletinide getirdim ve taraflara ‘Bakın ben Cumartesi günü
Amerika’ya dönüyorum ve dışarda da 500 tane televizyon bizi bekliyor.
Eğer anlaşmayı sağlayamazsak bu odadan ilk olarak ben dışarı çıkıp
basına anlaşmanın sağlanamadığını bunun nedenini de sizlerin onlara
anlatacağınızı söyleyeceğim. Eğer anlaşmayı sağlarsak odadan ilk siz
çıkarsınız’ dedim. Anlaşmayı sağladık.
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ONBİRİNCİ BÖLÜM:
BİRLEŞİK KRALLIK PARLAMENTOSU MİLLETVEKİLİ JEFFREY
DONALDSON’UN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘KUZEY
İRLANDA SÜRECİNDE SİLAHSIZLANMA VE ULUSLARARASI
AKTÖRLER ÜZERİNE GÖRÜŞLER’ KONULU YUVARLAK MASA
TOPLANTISI
Yer
: The Old Town Hall, Lisburn
Tarih : 22 Nisan 2015 Çarşamba
Katılımcı:
Rt Honourable Jeffrey Donaldson, Birleşik Krallık Parlamentosu
Demokratik Birlikçiler Partisi (DUP) Milletvekili

Katılımcılar Jeffrey Donaldson ile birlikte
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Jeffrey Donaldson:25 Ben Kuzey İrlanda’nın en büyük partisi olan
Demokratik Birlikçiler Partisi (DUP) milletvekiliyim. Aynı zamanda
partinin barış ile ilgili konulardaki başmüzakerecisiyim. Bu anlamda
Kuzey İrlanda Birinci Bakanı ile yakın bir çalışma ilişkisi içindeyim ve
18 yıldırda Birleşik Krallık’ın parlamentosu Westmisnter’da milletvekili
olarak görev yapıyorum. Kuzey İrlanda hükümetinde bakan olarak görev
yaptım, ayrıca barış müzakereleri sürecinde yer aldım. Çatışmaların
devam ettiği dönemde Orduda görev yaptım ve özellikle terörle mücadele
konusunda uzmanım.
Çatışmanın askeri yöntemlerle çözülmeyeceği belliydi ve bende
bunu kabul eden biriyim. Zaten siyasetede tamda bu sebepten dolayı
girdim. Kuzey İrlanda o içinden geçtiğimiz kötü günlerden bugüne çok
değişti. DUP şuanda bölgede kurulu bulunan hükümetin bir parçasıdır.
Biz sürekli olarak kurumları reforme ederek demokrasiyi geliştirmeyi ve
daha kalıcı bir demokrasi oluşturmaya çalışıyoruz. Elbette herşey pürüzsüz
yürümüyor ve zaman zaman karşımıza çıkan sorunlara yanıt olmak
zorundayız. Hayırlı Cuma Anlaşmasının imzalanmasının üzerinden 16
yıl geçmesine rağmen hala karşımıza çıkan sorunlarla uğraşıyoruz.
Ben Stormont House Anlaşması müzakerelerinde yer aldım.
Ondan öncede Hellsbury kalesinde yapılan St Andrews Anlaşması’nda
yer aldım. Hayırlı Cuma Anlaşması’ndan sonra anlaşmanın bazı parçaları
üzerine 3 ayrı anlaşma daha yapılmış oldu. Bu barış sürecinin en belirgin
yönlerinden birisi sürecin tek bir anlaşmayla sonuçlanmamış olmasıdır.
30 sene boyunca devam eden çatışmaları içeren bir süreci çözmek zaman
alabilir. Çatışmanın hasara uğrattığı toplumu yeniden inşa etmemiz
25 Jeffrey Donaldson Demokratik Birlikçiler Partisi (DUP) milletvekilidir.
Özellikle barış görüşmelerinin yapıldığı dönemde Ulster Birlikçiler Partisi (UUP)
lideri David Trimble’a yaptığı sert muhalefetle bilinir.
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gerekiyor. Stormont anlaşmasını imzalayarak bir anlamda bunun
yolunu açmış olduk. Bu anlaşma esrarı çözülememiş öldürme olaylarını
araştırmak üzere yeni kurumlar oluşturulmasının önünü açmakta,
böylece mağdurlarada yaşananlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olma
fırsatı yaratmaktadır.
Bir sonraki adım ise uzlaşma grubu oluşturulmasıdır. Toplumlar
hala bölünmüş haldedir. Her ne kadar önemli mesafeler alsakta yaralar
henüz iyileşmemiştir. Belki yaralara bandaj yapılmıştır ama hem yaralar
hem de toplumsal ayrışma ortada durmaktadır. Bundan sonraki aşama
iyileşme ve aradaki barış duvarlarını ortadan kaldırma aşamasıdır. Biz 2021
yılında yani Kuzey İrlanda’nın oluşumunun 100. yılında bu duvarların
hepsini ortadan kaldırmış olmayı hedefliyoruz. Bunu becermek çok çaba
gerektiriyor. Biz sadece fiziksel meselelerle uğraşıp şiddeti durdurmaya
çalışmıyoruz, aynı zamanda insanların düşünme şekillerinede etki
yapmaya çalışıyor, kafa yapılarını değiştirmek istiyoruz. Eğer yaklaşımlar
değişmezse çatışmaların yeniden ortaya çıkması riski vardır. Bir sonraki
kuşakta bizim hatalarımızı tekrarlayabilir. Bu yolculuğu tamamlamamız
gerektiğine olan ihtiyaca gözlerimizi kapatmış değiliz.
Bunları anlatıyor olmam sizde barış sürecinin başarıya
ulaşmadığı intibası uyandırmasın lütfen çünkü bizce süreç başarılı oldu.
Geçen sene tek bir kişi bile hayatını kaybetmedi mesela. Eski karanlık
günlerimizle yani yılda yüzlerce insanın öldüğü günlerle kıyasladığımızda
bu alınan mesafe büyük bir mesafedir. Önceden sorunun semptomları
üzerine çabalar sergiliyorduk, bundan sonra ise toplumsal bölünmenin
kökleri üzerine yoğunlaşıp çözeceğiz. İnsanlar birbirinden kopmuş,
belli bölgelerde mezheplerine göre bölünmüş şekilde yaşamaktadırlar.
İnsanların kendilerini rahat hissetmeleri lazım. İnsanlarda korku ve
şüpheye neden olan ne varsa ortadan kaldırmamız, tansiyonu yükseltip
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şiddete sebep veren hisleri söküp atmamız lazım. Toplum bir değişim
sürecinde. Siyasal kurumlarımızda gayet iyi çalışıyorlar ama tabi dahada
iyi olabilirler. Bu kurumları dahada normalleştirebilmemiz için daha
fazla reforma ihtiyacımız var. Daha parlamenter bir sisteme kavuşmamız,
hükümetin seçimle göreve geldiği bir modele erişmemiz lazım çünkü şu
anda bölgede zorunlu bir koalisyon vardır. Biz gönüllü koalisyonlar olsun
istiyoruz. Yani seçim sonrası siyasi partiler birbirleriyle resmi pazarlıklar
yaparak hükümet kurma yoluna gitsinler istiyoruz. Çatışmanın ortaya
çıkmasına sebep olan sorunları çözmek büyük önem taşımaktadır.
Son olarak iki konudan bahsetmek istiyorum. Barış sürecinin inşa
edilmesi çok önemli bir süreçtir. Hayırlı Cuma Anlaşması imzalanmadan
önce barışı sağlamak için çok sayıda girişim yapıldı ancak biz anayasal
sorunlara yoğunlaşmaktan dolayı aramızda uzlaşmadığımız için bu
girişimler bugüne kadar başarılı olamadı. Biz barışı ilişkiler etrafında,
insan ilişkileri etrafında kurduk. İrlanda’da üç tür ilişki vardır. Birinci ve en
önemli olan ilişki burada yaşayan insanların kendi arasındaki ilişkilerdir.
İkinci önemli ilişki ise ülkenin Kuzey ile Güneyi arasındaki ilişkilerdir.
Üçüncüsü ise Doğu ile Batı arasındaki ilişkilerdir. Biz sürecimizi bu üç
ilişki çevresinde kurguladık. Bu ilişkilerin karşılık bulmasını sağlamak
için bunları üç alana yaymış olduk. Bütün ilişkiler noktasında bir adım
geri mesafeye çekilip kendimize şunu sorduk: Birlikte nasıl yaşarız?
Birbirimizle ilişkimiz nasıldır? Kurumlarıda bu üç boyut üzerinde
kurduk. Biz bunun mükemmel olduğunu söylemiyoruz ama şu anda
işliyor. Bizim durumumuzdan çıkarılabilecek çeşitli dersler vardır. Pek
çok ülke beni bu konular üzerine konuşmak üzere davet ediyor mesela.
Umarım sizde bu gezinizde çıkarılması gereken bazı dersler bulabilirsiniz.
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DUP Milletvekili Jeffrey Donaldson katılımcılara hitap ederken

Katılımcı: Türkiye ile Kuzey İrlanda’yı kıyaslamanın doğru olmadığını
düşünüyorum. Sizinle ilgili birşey okurken aklıma bir soru takıldı.
Mesela sizin barışa yönelik tavrınız çok ciddi bir şekilde değişmiş. Bizim
ülkemizde de sizin yaklaşımıza yakın duran partiler var. Hatta bazıları
barış sürecine tümüyle karşı çıkıyorlar ve sorunun şiddet uygulanarak
çözülmesini savunuyorlar. Sizdeki değişimi sağlayan kırılma noktası
hangisiydi? Terörizle mücadele uzmanı olmaktan çıkıp siyasetçi olmanızı
sağlayan geçiş nasıl oldu?
Jeffrey Donaldson: Barış sürecinin kalbine giden budur zaten. Benim
için kişisel olarak alınan en zor kararlardan bir tanesi 1997 yılında Sinn
Féin ile müzakerelere girişme kararı oldu çünkü onlar benim ailemden
insanları ve Ordudan silah arkadaşlarımı öldürmüş insanlardı. O
geldiğimiz noktada benden bu yaşananlardan sorumlu olan insanlarla
geleceği müzakere etmem isteniyordu. Ben o noktada şunun farkına
vardım: Ya birbirimizi öldürmeye devam ederiz ya da oturur aramızdaki
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sorunları çözeriz. Diyaloğa şans verilmesi lazım. 1998 yılındaki
anlaşmadan çok memnun değildim çünkü silahlı grupların hesap verme
sorumluluğu ve silahsızlanmayı gerçekleştirmeleri konusunda yeteri kadar
birşey içermiyordu. Ortaya çıkan tablo bu oldu. Anlaşma silasızlanmanın
iki sene içinde gerçekleşmesini öngörüyordu ama bu gerçekleşmedi.
Üstelik silahsızlanma karşılığında siyasi mahkumların serbest bırakılması
gerekiyordu. 2 yılın sonunda bütün siyasi mahkumlar serbest kaldı
ama tek bir tane bile silah teslimi gerçekleşmedi. Benim barışla değil
anlaşmanın kendisiyle sorunlarım vardı. Eksiklikleri olan bir anlaşmaydı.
Bir sonraki anlaşmayla silahsızlanma sorunu çözüldü.
İnsanlar her ne kadar siyasal süreç hakkında şüphelere sahip
olsalarda onları diyaloğun şiddetten daha iyi olduğuna ikna etmemiz
gerekir. Ben Kolombiya meselesi üzerine çalıştım, Ortadoğu ve Burma’da
gerilla gruplarıyla konuştum ve Filipinlerdeki sürece dahil oldum. O
insanlara kadar gittim. Şiddetin onları hedeflerine yakınlaştırmayacağına
ikna etmeye çalıştım. O sebeple en azından diyalog kurmayı denemeleri
gerekir. Mucize bir çözüm yoktur. Kişisel anlamda benim için önemli
olan ise her iki tarafında bu çatışmada karşı tarafı yenemeyeceğini
farketmesiydi. O zaman bunun yerine siyaseti ve diyaloğu denemeliydik.
Herhangi bir barış sürecinde insanların hisleri çok güçlüdür. Çatışma ne
kadar uzun sürerse savaşçılarda o kadar yaşlanmaya başlar. Bu insanlar
daha sonra çocuk ve torun sahibi oluyorlar ve bu sefer çocuklarının
ve torunlarının geleceği üzerine düşünmeye başlıyorlar. Akıllarına’
çocuklarımızın geleceğide böyle mi olacak?’sorusu gelir. Bu son derece
önemli bir dinamiktir. Özellikle benim kuşağım ‘bir sonraki kuşağa da
bunu yapmak zorundamıyız?’ şeklinde soruları kendine sormaya başladı.
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O zaman hükümetin bir reklem kampanyası vardı. Bu kampanya
insanların düşüncelerini değiştirme anlamında son derece başarılı olmuştır
çünkü pek çok insan artık fazlasıyla alıştıkları ve isteksiz bir şekilde kabul
ettikleri üzere şiddetin sona ereceğine inanmıyordu. Hükümetin reklam
kampanyası teröristlerin kamusal bir alana gelip insanları öldürdüğü bir
çizgi filme dayanıyor ve filmde ‘her zaman böyle mi olması gerekiyor?’
şeklinde bir soru soruluyordu. Bir diğer filmde ise silahlı örgüt üyesi
bir baba ile oğlu arasında geçen bir konuşma anlatılıyordu. Filmde oğul
babasıyla futbol oynamak istediğini söylüyor ama baba oğluna savaşması
gerektiği için futbol oynamaya zamanı olmadığını söylüyor, daha
sonrasında bir gün oğulda silahlı örgüte katılıyordu. Bu reklam 2-3 yıl
boyunca televizyonların en yoğun izlendiği saatlerde yayınlandı. Bununla
birlikte insanların yaklaşımları değişmeye, insanlar ‘biz bu durumu neden
kabul ediyoruz ki?’ diye kendi kendilerine sorular sormaya başladılar.
Eğer bizim bireyleri etkileme şansımız yoksa o zaman o bireyleri
etkileyebilecek kesimleri etkilememiz lazım. Reklam kampanyası siyasi
bir mesaj vermiyor, daha çok yaklaşım ve kafa yapılarını hedefliyordu.
Kamuoyunun yaklaşımındaki değişim silahlı örgütlerin liderlerinin kafa
yapısının değişmesine katkı sundu.
Katılımcı: Daha önce orduda terörizmle mücadele biriminde görev
yaptığınızı ifade ettiniz. Geçiş sürecinin devamı konusunda ordunun
yaklaşımı ne kadar etkili oldu?
Jeffrey Donaldson: Ordu daha ilk günden itibaren barışı destekleyen
konumdaydı. Birleşik Krallık’ta ordunun siyaset üzerine hakim olması
gibi bir sorun yaşanmıyordu. Ordu direktiflerini siyasi liderlikten alır.
Hükümet barış sürecine girmek istediğini söylediğinde Ordu bu kararı
bütünüyle destekledi. Bunun izlerini verilen raporlarda görebilirsiniz.
Ordu teröristleri yenemediğinin ve ortadaki kargaşanın daha uzun
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yıllar süreceğinin farkına varmıştı. Çatışmayı belli bir seviyede kontrol
edebileceklerini ancak tümüyle ortadan kaldıramayacaklarını biliyorlardı.
Varılan sonuç ‘Biz bunları asker anlamda yenilgiye uğratamayız’ olmuştu.
Barış sürecine dair 5 girişim olmuşsa ve ordu bunlardan 4 tanesini
engellemişse bile kalan son 1 tane girişimin başarılı olması sonuç almaya
yeter zaten. Teöristler ise ordunun sürekli başarılı olmaya mecbur
olduğunu, kendilerinin ise 1 kere bile başarılı olmasının yeteceğinin
farkındaydılar ve ona göre hareket ediyorlardı. Ordu ciddi anlamda barış
sürecinin destekçisiydi.
Katılımcı: Geçmişle yüzleşmeniz gerekiyor. Bunun için nelerin yerine
getirilmesi gerekiyor?
Jeffrey Donaldson: Bunun bir dizi unsuru mevcuttur. Birincisi ortada
sayısı 3.000 kadar olan çözülmemiş öldürme olayı vardır. Bu ölümler
sebebiyle cezalandırılmış tek bir kişi bile yoktur. Bu insanların aileleri
adaletin yerine gelmesini istiyor. Bu ölüm olaylarını araştırması için yeni
bir soruşturma organı oluşturduk. Bu ölümleri hangi örgütlerin yaptığını
biliyoruz ama bu örgütlerden hangi bireylerin yaptığını bilmiyoruz.
İlk konu budur. Onun dışında neler yaşandığına dair her iki tarafın
ortaya attığı çok sayıda suçlama vardır. Bu suçlamaları inceleyip olaylar
hakkında raporlar hazırlaması için bir bağımsız komisyon oluşturduk. Bu
komisyon silahlı örgütler ve devlet yetkilileriyle görüşecek. Bu çalışma
adalet ve hakikatın elde edilmesine dair bir çalışmadır. Bir diğer meselede
30 yıldır çatışma içinde yaşayan bir toplum olmamızdan kaynaklı olarak
pek çok bireyin travmadan tutunda diğer akıl ve ruh sağlığı sorunlarıyla
boğuşması meselesidir. Bu insanlara gerekli desteği sunabilmek için sağlık
sistemi içinde özel bir birim oluşturacağız. Ciddi fiziksel yaralanmalar
yaşayan mağdurlarada emekli maaşı bağlamayı düşünüyoruz.
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Katılımcı: Hayırlı Cuma Anlaşması Kuzey’in kendi kaderini tayin hakkını
da kabul ediyor. Eğer Kuzey İrlanda’da referandum yapılsa ve çoğunluk
İrlanda ile birleşme yolunda oy kullansa buna tepkiniz ne olur?
Jeffrey Donaldson: Yaşanan farklılığın temeli buradadır. Biz Kuzey
İrlanda halkının kendi kaderini tayin hakkını kabul ediyoruz. Eğer bir
referandum yapılırda bu referandumun sonucu Kuzey İrlanda’nın İrlanda
Cumhuriyeti ile birleşmesi lehinde çıkarsa o durumda Birlikçilerin
yapması gereken en önemli şey bu sonucu kabul etmektir. Yani bir yandan
kendi kaderini tayin hakkını savunup öte yandan bu yönde yapılmış bir
referandumun sonucunu kabul etmemek olmaz. Ancak bazı kesimler bu
tür bir sonuca şiddet kullanma yoluna başvurarak karşı çıkabilir.
Eğer bugün bir referandum olsa mevcut statüko korunur diye
düşünüyorum. Hem Katolikler hem de Protestanlar bugün mevcut
olanın bundan önce var olandan çok daha iyi olduğunun fazlasıyla
farkındadırlar. Çatışmaların çoğu zaman insanların kendi yaklaşımlarının
tehdit altına düştüğünü düşünmelerinden dolayı çıktığını unutmamak
gerekir. Kuzey İrlandalı Birlikçiler azınlık kesime taviz verirlerse bunun
onların konumlarını zayıflatacağını, güç paylaşımının onların sahip
olduğu konumu olumsuz anlamda değiştireceğini düşünüyorlardı. İronik
bir durumdur ama barış süreci tam tersi bir sonuç çıkarmıştır ortaya.
Birlikçiler şu anda güç paylaşımına dayalı olarak kurulan hükümetin
ortağıdırlar ve bugüne kadar yapılan anketler insanların Kuzey İrlanda’nın
Birleşik Krallık’ın parçası olarak kalması fikrini giderek artan bir oranda
desteklediğini göstermektedir. Bu bana şunu hatırlatıyor, diğer kesimleri
dışarda tutarak bütün gücü elinde bulundurmak ve bunuda tehdit
altında olduğunu düşünerek yapmak malesef bir çözüm getirmemekte.
Aradığınız güvenliği bu şekilde bulamazsınız. Güç paylaşımına gitmek
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bizim kendimizi daha fazla güvende hissetmemizi sağlamıştır. Şimdi
Katolikler’in bazıları kendilerine adilce, bazılarıda kendilerine eşitçe
davranıldığını ifade edebilmektedir. Bu tabloyu niye değiştirelim ki?
Güneye karşı sıkı bir bağlılık hissediyoruz ama burada İrlanda ve Britanya
ile güçlü bağları olan kendi hükümetimizin olmasıda bizi mutlu etmeye
yetiyor. Bu hissin kısa sürede değişeceğini düşünmüyorum.
Ben Katolik bir aileye komşu olarak yaşıyorum ve Birleşik Krallık
pasaportu taşıyorum. Komşum ise İrlanda Cumhuriyeti pasaportuyla
seyahat ediyor. Anlaşmanın bir parçası olarak Kuzey İrlanda halkı kendi
kaderini tayin hakkının en basit yorumlamasına uygun olarak kendi
kimliğini, aidiyetini seçmekte özgürdür. Bu kişilere bağlı bir seçimdir.
Herkes İrlanda ya da Britanyalı olarak bu ülkelerin pasaportlarını alabilir
ya da isterlerse her ikisine birden de sahip olabilir. Bu meselenin bu
şekilde çözülmüş olması pek çok insanı mutlu etmiştir. Bunu tümden
değiştirmek ise çok karmaşık bir şeye sebep olmak demektir. Ben Kuzey
İrlanda’nın hem bir bütün olarak hem de tek tek bireyler aracılığıyla
kendi kaderini tayin hakkını kullanmasını destekleyen birisiyim.
Kimseye bir kimlik empoze edemezsiniz! Buradan çıkarılacak en önemli
ders bu olabilir. Bu modern dünya da farklılıkları kimlikleriyle birlikte
bünyemizde barındırmamız gerekmektetir.
Katılımcı: Eşit hakların olması sebebiyle siyasal temsil meselesi de
kendiliğinden çözülmüştür. Peki, siyasal çözüm neden hala yeterli
değildir? Farklılıklar neden bu kadar derin?
Jeffrey Donaldson: Silahlı çatışmaların ardında bıraktığı şeylerden
bir tanesi, her ne kadar silahlı örgütler faaliyetlerini durdursalarda,
bu örgütlerle ilişkili olan bazı kesimler suç örgütleri şeklinde faaliyet
yürütmeye devam etmektedirler. Bu şekilde hala bazı bölgeleri kontrolleri
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altında tutmaya çalışıyorlar. Aynen New York’ta olduğu gibi bir bölgeyi
kontrol altında tutabilmek için etrafa korku salıyorlar. Bu tür şeyler
özellikle Belfast’ta yaşanıyor. Eski silahlı örgütlerden doğan bu suç
örgütleri hala topluma korku salıyor ve yerel halkı rahatsız ediyor. Barış
duvarlarının ortadan kalkmasına yönelik isteksizliğin sebeplerindne biri
budur. Bu grupların şiddeti tekrar tetikleyebileceğinden çekinilmektedir.
Bizim bu soruna bir çare bulmamız lazım. ‘Hep Birlikte Birleşik Bir
Toplum Yaratmak’ adında yeni bir program oluşturduk. Geçmişten kalan
sorunların çözümü için harcanmak üzere bölünmüş toplumların yaşadığı
bölgelere önemli oranda kaynak ayırıyoruz ve umarım 2021 yılına kadar
olan dönemde bu barış duvarlarınıda ortadan kaldırabiliriz. Siyasal süreç
insanlara ulaşma konusunda başarısız değildir ancak silahlı gruplar hala
suç örgütü şeklinde faaliyet yürütmektedir. Halla belli bir oranda korku
vardır. Mafya da bu korkuyu kullanıyor. Mafya terörist değildir belki ama
onlarla aynı taktikleri kullanmaktadır.
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ONİKİNCİ BÖLÜM:
ESKİ SİYASİ MAHKUMLARIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN
‘SİVİL TOPLUMUN HAYIRLI CUMA ANLAŞMASI İLE
İLİŞKİLENMESİNDE ULUSLARARASI AKTÖRLERIN ROLÜ’ KONULU
YUVARLAK MASA TOPLANTISI
Yer
: Coiste, West Belfast
Tarih : 22 Nisan 2015, Çarşamba
Katılımcılar:
Michael Culbert, IRA Eski Üyesi
Eibhlin Glenholmes, IRA Eski Üyesi
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Eleanor Johnson: Coiste, Belfast’ta bulunan son derece önemli bir
sivil toplum örgütüdür. Coiste’nin direktörü olan Michael Culbert
1978 yılına kadar sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapmıştır ve aynı
yıl tutuklanıp cezaevine konulduktan sonra 16 yıl boyunca cezaevinde
kalmıştır. Tahliye olduktan sonra yüksek lisans eğitimi alan Michael
Culbert önce Coiste’de danışman daha sonra da direktör olarak görev
yapmaya başlamıştır. Eibhlin’de Coiste ile birlikte çalışmaktadır. Kendisi
bir dönem İngiliz polis örgütünün en çok aranan isimler listesinde yer
almaktaydı ve 5 yıl boyunca firari olarak dolaşmıştır.
Michael Culbert: Hoş geldiniz. Öncelikle sizlere özgeçmişimizden
bahsedip mücadele motivasyonlarımızın neler olduğundan bahsedeceğiz.
Britanya hükümetine karşı yürütülen silahlı mücadelede neden yer aldık
ve neden şimdi bunun artık uygun olmadığına inanıyoruzdan bahsetmek
istiyoruz. 28 yaşında Sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaparken bir
polis memurunu öldürmekten dolayı tutuklanıp ömürboyu hapse
mahkum edildim. 1993 yılında IRA tarafından ateşkes ilan edildiği
dönemde tahliye edildim. Biz içerdeki siyasi tutuklular olarak son 2-3
yıldır bunu bir seçenek olarak tartışmaktaydık zaten. Cumhuriyetçi
hareketin cezaevinde olmayan liderleri dışarıda görüşmeler yapıyorlardı.
İngiltere’de patlayan bombalar sonrasında artan şiddet ortamı sonrasında
ateşkes sona erdi. Daha sonra ilan edilen ateşkes ise o tarihten bu yana
geçerliliğini korumakta. Hayırlı Cuma Anlaşması o son ilan edilen ateşkes
sonrasında geliştirilmiş bir anlaşmadır. Anlaşmaya dahil olan bölümlerden
bir tanesi de siyasi tutuklulara ilişkindi. O zaman İngiltere, İskoçya ve
Kuzey İrlanda’daki cezaevlerinde 400 kadar IRA üyesi bulunmaktaydı.
Hükümetler siyasal çözümün gerçekleşmesi durumunda siyasi tutuklular
meselesinin tatmin edici bir sonuca bağlanması konusunda anlaşmışlardı.
Bütün siyasi mahkumlar iki sene içinde serbest bırakıldılar. Bunun
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sonucunda siyasal süreç başladı ve eski Cumhuriyetçi siyasi mahkumlarla
çok yakın bir teması olan Sinn Féin’de bu sürece dahil edilmiş oldu. Bu
siyasal süreç bugün de devam etmektedir.
Kurumumuzun fon kaynağının önemli bir bölümü Avrupa
Birliği tarafından sağlanmatadır. Toplumlar arasında uzlaşma sağlamak,
eski ordu mensupları, devlet yanlısı yasadışı eski savaşçılar ve bunların
yanı sıra siyasal partilerle daha iyi bir ilişki kurma yönünde yaptığımız
çalışmalar için kullanılıyor bu fonlar. Barışın korunması çalışmasına
dahil değiliz ancak kesinlikle çatışma sonrası dönemde barışının inşa
edilmesine ihtiyaç vardır.
Eibhlin Glenholmes: Ben Britanya tarafından 1940’lı yıllarda hapse
atılmış bir IRA savaşçısının torunu, 1970’li yıllarda yine Britanya
tarafından hapse atılmış bir diğer IRA savaşçısının kızıyım. Babam uzun
süreli bir cezaya çarptırılmıştı. 16 yaşına geldiğimde Britanya yanlısı
silahlı grupların suikast girişimine maruz kaldım. Hedef olmamın
sebebi benim tehdit olmam değil, babamın Long Kesh isimli toplama
kampında önde gelen bir siyasi mahkum olmasıydı. Uygulanan taktik
Cumhuriyetçi liderlerin hedef alınması şeklindeydi. Cumhuriyetçi
liderler de kendi yaşamlarından değil daha çok ailelerinin yaşamlarından
kaygı duyuyorlardı. Suikast girişiminde yaralandım ama sonrasında
iyileştim ve bir IRA militanı oldum.
O zaman henüz genç olduğumuz için yeteri kadar siyasi bilince
sahip olmadığımızı, sömürgecilik kavramını yeterince anlamadığımızı
ifade etmem lazım ama baskının ne olduğunu gayet iyi biliyorduk.
İnsanlarımızın insan hakları, eşitlik ve herkese 1 oy hakkı talepleriyle
yaptıkları yürüyüşlere tanık oluyorduk. Milliyetçi/Cumhuriyetçi kesimde
işssizlik oranı % 85 oranındaydı. Doğduğunuz günden öldüğünüz
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güne kadar çalışacak bir işiniz olamıyor, aynı eğitim imkanlarına sahip
olamıyorduk. İkinci sınıf vatandaştık ve resmen rehine gibiydik. Halkımız
sivil haklar için barışçıl yürüyüşler yapıyordu. Açıktan bir şekilde
Birlikçileri koruyan Protestan devlet, bu gösterilere sert bir yanıt veriyordu.
Ben de herkes için adalet ve eşitlik prensibine inanmaya başladım. Eğer
bir azınlık grubunun gücü, siyasal temsil imkanı ve uluslararası savunması
yoksa o zaman herkes acı çeker. Buna baskıcı kesimler de dahildir. Biz
barışçıl bir şekilde direnerek doğru şeyler yapmaya çalıştık. Buna Britanya
hükümetinin yanıtı son 800 yılda yaptığı gibi baskı uygulamak şeklinde
oldu. Britanya 1970’li yıllarda Batı Avrupa’da insanların yargılanmadan
tutulduğu hapishaneleri resmen açmış oldu. Bu uygulama başka bir yerde
yapılsa Britanya hemen eleştirirdi. Baskı isyanı bastırmaz tam tersine
besler. İnsanlar Britanya hükümetine karşı bir bağlılık hissetmiyorlardı.
Kendimizi, geleceğimizi ve toplumumuzu inşa etme sürecinin bir parçası
olarak göremiyorduk. Kendi topraklaırmızda yabancı haline gelmiştik.
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Konuşmacılar Eibhlin Glenholmes ve Michael Culbert katılımcılara hitap ederken

1980’li yıllarda İngiliz polis örgütü, Brighton şehrinde dönemin
Birleşik Krallık Başbakanı Thatcher’in kaldığı otelin bombalanması
olayından dolayı beni en çok aranan insanlar listesine koydu. Beni yine
aynı şekilde Kanlı Pazar olayında 13 sivilin yaşamını yitirmesine sebep olan
İngiliz komutanın öldürülmesi, İngiliz polis örgütünün bombalamalarla
mücadeleden sorumlu bir uzmanının öldürülmesi ve Britanya başsavcısı
Lord Havers’e düzenlenen saldırı gibi çok sayıda başka olaydan dolayı
da en çok aranan insanlar listesine almışlardı. İrlanda hükümeti 1985
yılında beni sınırdışı etmek üzere yakaladı. Bu olaydan dolayı yapılan kısa
duruşma sonrası açılan davayı kazanıp serbest bırakıldım ama 1 yıl sonra
yine aynı suçtan dolayı tutuklandım. Tekrar beni sınırdışı etmek istediler
ama davayı kazanıp tekrar serbest bırakıldım. Mahkemeden ayrıldıktan
sonra kamuoyunun gözü önünden uzaklaşmaya karar verdim. Britanya
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medyası serbest kaldıktan sonraki dönemde benim IRA’nın Güney
Amerika temsilcisi olarak görev yaptığımı, IRA ile Güney Amerika’daki
devrimci hareketler arasında ilişkileri geliştirdiğimi yazdı.
Firari durumda olan diğer insanlar gibi Hayırlı Cuma
Anlaşması’ndan ilk faydalanan insanlardan biri de ben oldum ve 2001
yılında Kuzey’e döndüm. IRA’nın silahlı faaliyetlerine son vermesi
sonrasında Sinn Féin üyesi oldum ve partinin ulusal liderlik organına
seçildim. Bu konumumu bir sonraki seçimde de korudum. Eski siyasi
mahkumlara karşı hala büyük bir ayrımcılık politikası uygulandığı için
bu eski siyasi mahkumların kurduğu ağlarla yakından çalıştım. Bu
insanlar bir yandan işssizdi öte yandan ne çocukları evlat edinebiliyor, ne
de özgürce seyahat edebiliyorlardı. Cezaevlerindeki sıradan mahkumlara
oranla bu siyasi mahkumlar hala çatışmanın mağduru durumundalar. Biz
herkese aynı oranda eşitlik istediğimiz için baskı altında olan bu kesimi
temsil ediyoruz.
Katılımcı: Kuzey İrlanda’da gözaltında kayıp olayları yaşanmış mıdır?
Türkiye’de çok sayıda gözaltında kayıp olayı yaşanmıştır.
Michael Culbert: Hayır. Britanya’nın barışı sağlamaktan ziyade IRA’yı
doğrudan yenme yönünde bir siyaseti vardı. Sömürgelerdeki standart
uygulamalara göre, sömürgeciler önce bölgeye ordularını getirip alanı
kontrol altına alırlar, daha sonra da kendi yöneticilerini getirip idare
etmeye başlarlar. Sonra getirdikleri askerlerden bazılarını çekip onların
yerine yerelde oluşturdukları askeri kuvvetleri yerleştirirler, aynısını
yöneticiler için de yaparlar. Ortadoğu’da Yemen, Aden ve Afrika’da
yaşanan da bu olmuştur. Bu yaygın bir uygulamadır ve burada yaşanan
da bu olmuştur. Britanya ordusu, IRA üyelerinin ölümcül şekilde
vurulması siyasetini uyguluyordu. Şimdi ortaya çıkmıştır ki IRA üyelerini
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öldürmeleri için yasadışı olarak yerelden insanlar kiralamışlardır. Bunu
yapınca kimseyi kaybetmenize de gerek kalmıyor zaten. Onun yerine ordu
tarafından silahları kullanmak için yasadışı yollardan işe alınmış adamları
kullanıyorlardı. Bunun bu şekilde gerçekleştirildiği kanıtlanmıştır.
Eibhlin Glenholmes: Kuzey İrlanda’nın coğrafi büyüklüğüne baktığımız
zaman insanların kaybedilmesi Şili veya Guetemala’daki gibi mümkün
değildi. Gözaltılar kayıt altına alınıyordu ve insanların kaybolmasını
engelleyecek şekilde hareket ediliyordu. Biz kendimizi korumak için
barikatlarla çevrilmiş yerlerde yaşıyorduk. Britanya ordusu bu şekilde
korunaklı bir yere girdiği zaman kadınlar konserve kutularına ya da
çöp tenekelerine vurup herkesi haberdar ederlerdi. Britanyalıların bizi
kaybetmesine gerek yoktu çünkü tam bir dokunulmazlık altında bizi
öldürebiliyorlardı zaten.
Michael Culbert: Bilinen 50 tane dosya tam 30 senedir ölüm olaylarını
araştırmaktan sorumlu mahkemede bekliyor. Bu ölüm olaylarının
hangi koşullar altında gerçekleştiğine dair resmen yapılmış bir açıklama
yoktur. Biz bu olaylarda neler yaşandığını biliyoruz ama artık bunların
resmen kabul edilmesini istiyoruz. Bu mahkemenin bahsi geçen öldürme
olayların üzerine eğilmesi lazım.
Eibhlin Glenholmes: IRA’nın mağduru olmuş ailelerin yakınlarının
cesetlerini bulması çok üzücü olaylara sahne oldu. Bu insanlar genelde
gece öldürülürdü ve onları infaz edenler de artık hayatta değiller. IRA,
ilgili kurumlarla çalışarak bu cesetlerin bulunmasına yardım etmeye
çalışıyor.
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Katılımcı: Bobby Sands kendisine zorla cezaevi giysileri giydirilmesini
protesto etmek için açlık grevine başladı. Türkiye’de de benzer birşey
yaşandı. Bu süreç nasıl devam etti? Cezaevi üniformalarının giyilmesi
konusundaki baskı devam etti mi?
Eibhlin Glenholmes: Türkiye hakkında oldukça geniş bilgilerimiz var.
Açlık grevleri her zaman kalbimize bir korku salar. Açlık grevi artık en son
çaredir. Biz siyasal mahkûmlar olduğumuz için bunu çok iyi anlıyoruz.
Biz 30 Nisan günü siyasi mahkûmken 1 Mayıs günü bizi adli mahkûm
statüsüne koymaya çalıştılar. İnsanlar ilk başta bizim siyasal statüden
neyi kastettiğimizi anlamadılar. Buna uluslararası aktörlerde dâhildir.
Bunun ne olduğunu anlatmamız gerekiyordu. Britanya hükümeti bu
talebin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Bizim beş
talebimiz vardı. Bunlar: Kendi elbiselerimizi giyme hakkına sahip olmak,
cezaevinde eğitim hakkı, yoldaşlarımızla sosyallaşme hakkı, haftada bir
paket ve bir mektup alma hakkı ve haftada bir kez ziyaret edilme hakkı.
Onlarsa bu talepleri yerine getirilmesi mümkün olmayan talepler olarak
görüyorlardı.
Açlık grevi başladığında biz kısa bir süre sonra cezaevinden
dışarıya tabut taşımaya başlayacağımızı biliyorduk. Hem halkım için hem
de benim için en kötü zamanlardı. Hala açlık grevinin geride bıraktığı
mirasla yaşıyoruz. 10 tane genç insanın cansız bedeninin o cezaevinden
çıktığına tanık olduk. Onlar bizi savunmak için, dünyaya bizim birer suçlu
olmadığımızı, siyasi isyancılar olduğumuzu göstermek için hayatlarını
kaybettiler. Konuşulsa ve müzakere edilse bu ölümler engellenebilirdi.
1981 senesinde hepimizde büyük bir korku vardı ve bizim o günleri
o kadar kolay unutmamız mümkün değil. Sizi haklı çıkaran sahip
olduğunuz güç müdür? Ateş edebildiğiniz zaman ateş mi etmelisiniz?
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Thatcher herkese bir erkekten daha güçlü olmak istediğini göstermek
istiyordu ama önce o nasıl bir erkek diye sormak lazım. O yaklaşımlar
gerçek bir erkeğin ya da kadının davranışları değildi. Hepimizin kanı
aynı renktir. İster Britanyalı olsun ister İrlandalı olsun bütün anaların
gözyaşları aynı renktir. Eğer insanlar birbirleriyle konuşup, birbirlerini
dinleselerdi o gözyaşları akmazdı. Açlık grevi bize çok şeye mal oldu. Bu
sebeple bu tür şeyler başka yerlerde de yaşanınca daha fazla hassasiyet
gösteriyoruz.
Michael Culbert: Bobby Sands sıradan bir insandı ama bütün dünya’nın
gözünde bir direniş sembolü haline geldi. Ben kendisini çok yakından
tanıyordum ve açlık grevinin arkasındaki sebepleri iyi biliyordum. Bizim
koşullarımızda açlık grevi birşeylerin başlangıcı değil sonucuydu. Britanya
hükümeti bizim silahlı mücadelemizi suç örgütü seviyesine indirgeme
politikası izliyordu. Bu siyasetinde başarıya sağlamak içinde yakaladıkları
savaşçılarımıza bunun bir siyasal mücadele değil adli bir kavga olduğunu
söylemeye çalışıyorlardı. Britanya hükümetinin mücadelemizin siyasal
olmadığı yönündeki yaklaşıma geçit vermedik. Bizim birer suç örgütü
üyesi olduğumuzu gösterecek en önemli şeylerden bir tanesi cezaevi
üniformalarını giymek olacaktı. Bu noktada temel sorun bu üniformaları
giyerek bizim birer suçlu oldu olmadığımızı kabul etme meselesiydi.
Eibhlin Glenholmes: Cezaevlerindeki bu mücadelenin kimler
tarafından ve nasıl geliştirildiğini anlamanız için size bir küçük örnek
vermek istiyorum. Henüz 18 yaşında olan Kieran isimli bir savaşçımızı
siyasal statüsü kabul edilmeden mahkum edilmişti. Kendisi
Long
Kesh cezaevinde özellikle adli suçluluların kalması için inşa edilmiş H
Bloğuna götürülmüştü. Aslında bunu bizi suç örgütü üyesi göstermek
için yapıyorlardı. H Bloğundakieran’ın etrafını iri yarı cezaevi
gardiyanları sarmış ve kendisinden bu üniformayı giymesini istemişlerdi.
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Bu gardiyanların tümü Milliyetçi/Cumhuriyetçi kesime karşı olan
kesimlerden seçilmişti. Zaten sadece onları işe alıyorlardı. Gardiyanlar
Kieran’ın üzerine yürüyüp, bağırıp tehdit ederek üniformayı giymesini
istemişler. Gardiyanlar eğer ilk mahkumu bu şekilde düşürürlerse
sonrakilerinde üniformayı giymeye razı olacağını düşünüyorlardı. Korku
içinde titreyen Kieran bu gardiyanlara ‘Eğer benim bu üniformayı
giymemi istiyorsanız sizin onu benim sırtıma çivilemeniz gerekecek’
şeklinde bir yanıt vermiştir.
Michael Culbert: Açlık grevi sona erince Britanya hükümeti isteklerimizi
kabul etti. Kısa süre için bir statüye sahip olduk. Peki neden insanların
ölmesine izin verdiler? Çünkü IRA üyelerini test ediyorlardı. Açlık grevi
sonrası siyasi statüye sahip olduk.
Katılımcı: Eibhlin sen Dublin’de yaklanmışssın. İrlanda hükümetinin
sana yaklaşımı nasıldı?
Eibhlin Glenholmes: İrlanda hükümetleri Cumhuriyetçi/Milliyetçi
kesimlerin baskı altında tutulması siyasetinde Britanya hükümetleriyle
işbirliği yapmışlardır. Sadece Anayasa’da yer alan bir madde sebebiyle Kuzey
üzerindeki egemenlik talebinde ısrar ediyorlardı ama anayasada yer alan
bu talep hiçbir zaman yerine getirilmedi. IRA tarafından geliştirilen halk
devrimi siyasetinin ülkenin diğer yerlerine sıçramasından çekiniyorlardı.
İrlanda’daki 26 eyalet Kuzey’i uzun süredir gözden kaçırdığına göre
kaybolup gitmesinede rıza gösterebilirdi. Sinn Féin’e verilen desteğin
artması Dublin’deki sistem taraftarlarını endişelendiriyordu.
Michael Culbert: Bugün Kuzey İrlanda meclisinde yer alan Sinn
Féin milletvekillerinin yarısını eski mahkumlar oluşmaktadır. Eski
mahkumlardan iki taneside Avrupa Parlamentosu milletvekili olarak
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görev yapmaktadır. Irlanda’nın her yanındaki belediyelerde yüzlerde
eski mahkum belediye meclis üyesi olarak görev yapmaktadır. Bu
tablonun kendisi sadece bizim kimler olduğumuzu göstermekle kalmıyor
aynı zamanda halkın bilerek bu insanlara oy vererek onları seçtiğinide
göstermektedir. Geçmiştede aynen şimdi olduğu gibi önemli bir halk
desteğine sahiptik.
Katılımcı: IRA militanları cezaevlerinden serbest bırakıldıktan sonra
onları herhangi bir topluma yeniden kazandırma programına aldınız mı?
Bu noktada elde etmek istediğiniz sonuçları elde ettiniz mi?
Eibhlin Glenholmes: Biz ‘Yeniden Entegrasyon’ kelimesini her zaman
reddetmiş bir hareketiz. ‘Yeniden Entegrasyon’ sanki biz toplumdan
uzaklaşmışsınız türünden bir yaklaşım sergiliyor. Bizim toplumumuz IRA
idi ve o toplumda bizim anne-babalarımız, kardeşlerimiz ve ailelerimiz yer
alıyordu. Cezaevinden çıkmak demek eve dönmek anlamına geliyordu.
Cezaevinden çıkan insanlar yaşadıkları yerlerde hoş karşılandılar,
kucaklandılar. Yerel insanlar bir süre sonra bu eski mahkumların kapılarını
çalıp onlardan fikir almaya, liderlik yapmalarını talep etmeye başladı.
Bu insanlar bir süre sonra toplum lideri haline geldiler. Toplumumuzun
bu eski mahkumlara duyduğu saygının bir göstergesi olarak bu insanlar
bir süre sonrada belediye meclis üyesi seçildiler. Bu insanlar bu halk
için savaşmış, yaşamlarını riske atmış, ailelerini kaybetmiş, beş parasız
kalmışlardı. Hayatınızdaki en pahalı şeylerden bir tanesi ailenizde bir siyasi
mahkumun olmasıdır çünkü bu durum size bir sürü masrafa malolur. Bu
insanlar cezaevinde olduğu sürece sizin onları beslemeniz, giydirmeniz
gerekir. Bazı ailelerden 5-6 kişi cezaevindeydi mesela. Bu insanlar serbest
kalınca bizde siyasi yatırımlarımızı bu insanlar üzerine yaptık ve onları
lider pozisyonlara getirip Kuzey İrlanda Meclisi ve Avrupa Parlamentosu
gibi organlara seçtik. Avrupa Parlamentosu Milletvekili Martina Anderson
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13 yıl hapis yatmış eski bir IRA militanıdır. Alt kademe bakanlarımızdan
Jennifer McCann ise cezaevinde 12 yılını geçirmiştir. Kültür Bakanımız
Carál Ní Chuilín ise cezaevinde 8 yıl kalmıştır. Liderimiz Gerry Adams’ta
devlet tarafından alıkonulmuş bir insandır.
Biz eski siyasi mahkumların liderliğinde faaliyet yürütmek
istiyoruz. Bu insanlar kavga isteyen ya da sadece milliyetçiler için silaha
sarılan insanlar değillerdi. Bunlar halkını savunmak için silahtan başka
çaresi kalmayan insanlardı. Eğer bir saldırı altındaysanız bir süre sonra
saldırıya geçmeden, her zaman savunmada kalarak yaşayamazsınız.
IRA küçük ve yoksul bir örgüttü. Dışardan destek almıyorduk. Bizim
amacımız büyük bir orduya ve sınırsız olanağa sahip olan Britanya’yı
müzakere masasına getirmekti. Diğer konular sonradan gündeme geldi.
Michael Culbert: Müzakere sürecinin gerçekleşmesinin bir kaç sebebi
vardı. Birinci sebep bu tür bir müzakere ilşkilenmesi IRA’nın bir savunma
örgütü olduğunu kbul etmek anlamına gelecekti. Oysa onlar bizi suç
örgütü olarak görüyorlardı. Teknik olarak bakıldığında bizim gerilla
savaşının sonuna yaklaştığımız dönemde Britanya hükümetinden önce
Avrupa Birliği bu sürece dahil olmuştur. Avrupa Birliği eski savaşçıların
oluşturduğu çeşitli kurumlara mali destek vermiştir. Avrupa Birliği bu
sebeple benimde dahil olduğum kuruma destek vermektedir. Kurumsal
yapıyı biz oluştururken, Avrupa Birliğide fon desteği vermiştir. Şimdi 20
yıl önce bulunamayacağımız bir noktadayız. Siyasi partimiz çok güçlü
bir konumdadır. Silahlı mücadelemizde siyasal mücadeleyi inşa etmemiz
için çok önemli bir rol oynamıştır. Normalde her zaman süreç bu şekilde
işlemeyebilir ama bu örnekte silahlı mücadelenin siyasal mücadelenin
yükselişine olanak sağladığı görülmüştür. Ben bu noktada Türkiye ile bir
benzerlik görmüyorum. Bizim durumumuzun biraz daha özel olduğunu
düşünüyorum. İrlanda’ya özgü bir hikayemiz var. Bizim avantajlarımızdan
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bir tanesi gerçekten barış isteyen bir Britanya başbakanının ortaya çıkmış
olmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri devlet başkanıda İrlanda’daki
acıların sona ermesini istiyordu. Bir kaç faktörün biraya gelmesi
sonrasında hükümet ile gerilla hareketi arasında müzakereler başladı.
Katılımcı: Normalleşme sürecinin akabinde şiddet dönemi sona erdi.
Ancak buna rağmen ciddi bir izolasyon ve toplumların birbirinden
ayrılması durumunun devam ettiğine tanık oluyoruz. Her iki toplum
arasında iletişimin sağlanması için ne türden önlemler alınmıştır? Üstelik
şimdi sizin partiniz Sinn Féin siyasal bir gücede sahiptir.
Michael Culbert: Ana sorun neyin neden ve nasıl gerçekleştiğine
ilişkindir. Bundan 500 sene sonrasına kadar gidersek o zaman siyasetin
din kaynaklı olduğunu görürüz. Bugünse çatışmanın terimleri dinden
ziyade siyasal şekilde yorumlanmaktadır. Güneybatı Asya’da Budistler ile
Hristiyanlar arasında bir savaş yaşandığından bahsedildiğini duyarmıyız?
Hayır. O savaşa Vietnam savaşı deriz ve Vietnam savaşı üzerine siyasal
açıdan konuşmalar yaparız. Bugün Liverpool’da ya da Birmingham’da
insanlar birbirlerine muhalefeti siyaset üzerinden yaparlar. Bu Türkiye’de
de böyledir. Liverpool’daki insanlar neden birbirleriyle anlaşamıyorlar
çünkü aralarında siyasal farklılıklar vardır. Peki bundaki yanlışlık nedir?
Bugünde insanlar birbirine muhalefet ediyorlar. İnsanlar ölmediği sürece
muhalefet etmenin kötü bir tarafı yoktur.
Eibhlin Glenholmes: Kimin kime karşı neden savaştığına dair dahi
üzerinde anlaşılmış bir nokta yoktur. Şu caddeden karşıya geçip Kraliyet
yanlılarının yaşadığı yerleri gezip insanların hangi koşullarda yaşam
sürdürdüğüne baksanız bazı insanların bizim insanlarımızın yaşadığı
kadar kötü koşullarda yaşadıklarını görürsünüz. Benzer bir yaşamı
sürdürüyorlar yani aynı evde, banyonun olmadığı koşullarda yaşıyorlar.
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Ama onlara sorsanız size düşmanlarının IRA olduğunu söylerler. Devlete
çalışan militanlara hakkında konuşsanız size dönüp ‘ama onlar IRA’ya
karşı savaşıyordu’ derler. Eski polis örgütünden bahsetseniz ‘onlar IRA ile
mücadele ediyordu’ derler. Ancak IRA sadece Britanya hükümetine karşı
savaşıyordu. Diğer unsurlar ise ‘IRA ile savaşıyoruz’ adı altında kendilerini
ortaya koydular. Başka bir savaşa ihtiyacımız yoktu. Bu insanların Britanya
Krallık’ına olan bağlılığını anlayabilirim çünkü onlar Britanyalı. Bende
İrlandalıyım. Britanya hükümetinin benim topraklarım üzerinde hiçbir
hakkı yoktur. Bunun için onlara karşı savaşmamız gerektiğinde bu savaşı
yürüttük. Şİmdi artık onlarla savaşmamız gerekmiyor. Onları müzakere
yoluyla ülkemizden göndereceğiz. Ben kendimi karşı tarafta ki insanlarla
özdeşleştirebilirim çünkü onlarla aynı sosye-ekonomik koşullardan
geliyorum. Onlarda benim gibi yoksul. Aramızdaki tek fark geleceği nasıl
gördüğümüzdür. Kraliyete duydukları bağlılık kalplerini kırdı çünkü
Britanya hükümeti IRA ile müzakere yürütüyor. Bize düşen sorumluluk
kendi toplumumuz kadar onların toplumunuda inşa etmektir.
Katılımcı: İşkencenin toplumda bıraktığı etkiyle mücadele ederken
zorlanıyor musunuz? Sosyal travma meselesine eğilen kurumunuz varmı?
Michael Culbert: Evet biz ilgileniyoruz. Belfast’ta iki tane ofisimiz var
ve iki tane çalışanımızda gezici olarak farklı bölgelere gidiyor ve hizmet
veriyor. Bunun yanı sıra 24 saat açık bir telefon hattımız var. Eninde
sonunda travmanın üstesinden gelineceğini kabul ediyoruz. Bizimle
çalışan psikiyatristler var. Hollanda’da yapılan ve 1970’li yıllarda yaşlı
kesimin sergilediği garip davranışları inceleyen bir araştırma üzerinede
konuştuk. Bu çalışmada yeralan yaşlı insanlar Almanya’nın işgaline karşı
oluşturulan gerilla direniş hareketinin üyeliğini yapmışlardı. Savaş sona
erdikten sonra ise bu insanlar herhangi bir psikolojik yardım almadan
doğrudan sivil yaşama dönmüşlerdi.
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BARIŞ DUVARLARI VE ARA BÖLGELERİN BULUNDUĞU YERLERE
DÜZENLENEN ÇALIŞMA ZİYARETİ
Tarih : 22 Nisan 2015, Çarşamba
Katılımcılar:
Jack Duffin, Milliyetçi/Cumhuriyetçi taraf için Tur rehberi
ve Bunun yanı sıra Birlikçi/Kraliyet yanlısı taraf için bir rehber
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Çalışma ziyaretini tamamlamak üzere Batı Belfast bölgesinde
Milliyetçi/Cumhuriyetçi kesimler ile Birlikçi/Kraliyet yanlısı kesimleri
birbirlerinden barış duvarları yoluyla ayıran ara bölgeye özel bir gezi
düzenlenmiştir. Bu ara bölgeler ve barış duvarları herhangi bir toplumun
aşırı kesimlerinin diğerine saldırmasını engellemek üzere oluşturulmuştur.
İşçi sınıfının yaşadığı bölgelerde yer alan paramiliter grupları destekleyen
duvar yazısı ve resimlerine karşılık olarak cezaevlerindeki mahkumlar ile
dünyanın diğer yerlerinde ezilen kesimleri destekleyen mesaj ve resimler
adeta birbirini tamamlamaktadır.
Barış duvarının Milliyetçi/Cumhuriyetçi kesimin yaşadığı
tarafında bulunan Bombay caddesinin üzerinde ‘mücadele şehitlerine’
adanmış bir anma heykeline yapılan ziyaret sonrası Birlikçilerin yaşadığı
tarafta ünlü Shankhill caddesi üzerinde bulunan ve 1971 yılında IRA’nın
Birlikçi paramiliterlerli öldürmek üzere yerleştirdiği bir bombanın
patlaması sonucu hayatını kaybeden 4 sivil için yapılmış anıt ziyaret
edilerek çalışma ziyareti gezisi sonlandırılmıştır.
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Ek1: Katılımcılar

Türkiye’den Katılımcılar ve DPI Adına Katılımcılar
1. Ahmet Faruk Ünsal – Akil İnsanlar Heyeti Üyesi, İnsan
Hakları Savunucusu, Mazlum-Der Genel Başkanı
2. Erol Katırcıoğlu – Akademisyen, TV Siyaset Yorumcusu
3. Esra Elmas – DPI Başdanışmanı ve Akademisyen
4. Etyen Mahçupyan –Akil İnsanlar Heyeti Üyesi, Başbakan
Başdanışmanı, Ermeni Aydın ve Entellektüel
5. Kadir İnanır – Akil İnsanlar Heyeti Üyesi, Oyuncu
6. Mehmet Avni Özgürel – Akil İnsanlar Heyeti Üyesi,
Gazeteci
7. Nazan Haydari Pakkan – Akademisyen, İstanbul Bilgi
Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Birimi Başkanı
8. Oral Çalışlar – Akil İnsanlar Heyeti Üyesi, Gazeteci ve köşe
yazarı
9. Öztürk Türkdoğan – Akil İnsanlar Heyeti Üyesi, İnsan
Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı
10. Sevinç Özcan – Başbakan Başdanışmanı
11. Vahap Çoşkun – Akil İnsanlar Heyeti Üyesi, Akademisyen
12. Yusuf Şevki Hakyemez – Akil İnsanlar Heyeti Üyesi,
Akademisyen
13. Ali Bayramoğlu – Akil İnsanlar Heyeti Üyesi, Gazeteci,
Köşe yazarı, DPI uzmanlar Konseyi Üyesi
14. Eren Buğlalılar – Çevirmen
15. Kerim Yıldız – DPI Direktörü
16. Eleanor Johnson – DPI Programlar Birimi Sorumlusu
17. Benno Zogg – DPI Stajyeri
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Diğer Katılımcılar
1. Necip Egüz, Türkiye Cumhuriyeti İrlanda Büyükelçisi
2. Şenay Egüz, Türkiye Cumhuriyeti İrlanda Büyükelçisi sayın
Necip Egüz’ün müstakbel eşi
3. Işil Gürler İleri, Türkiye Cumhuriyeti İrlanda Konsolosu
4. Cemal Sangu, Türkiye Cumhuriyeti İrlanda Büyükelçliği
Birinci Sekreteri
5. Susan Conlon, İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Ticaret
Bakanlığı Batı Balkanlar ve Genişleme Birimi Direktör
Yardımcısı
6. Sir David Reddaway, Birleşik Krallık İrlanda Eski
Büyükelçisi, DPI uzmanlar Konseyi Üyesi
7. Rory Beatty, İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Ticaret
Bakanlığı Çatışma Çözümü Birimi Çalışanı
8. Padraig McGovern, Leinster House Tur Rehberi
9. Jack Duffin, Milliyetçi/Cumhuriyetçi Bölge Tur Rehberi
10. Kraliyet Yanlısı / Birlikçi Bölge Tur Rehberi
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Konuşmacılar
1. William Devas, Glencree Barış ve Uzlaşma Merkezi İcra
Heyeti Başkanı
2. Kevin Kelly, İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Ticaret
Bakanlığı Çatışma Çözümü Birimi Direktörü
3. Émer Deane, İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Ticaret
Bakanlığı Anglo-İrlanda İlişkileri Birimi Direktörü
4. Helena Keleher, İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve
Ticaret Bakanlığı çatışma Çözümü Birimi Direktör
Yardımcısı
5. Ralph Victory, İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Ticaret
Bakanlığı İletişim Birimi Direktörü
6. Frank Feighan, Fine Gael Partisi Milletvekili
7. Ruairí Quinn, İşçi Partisi Milletvekili
8. Seán Crowe, Sinn Féin Partisi Milletvekili
9. Bertie Ahern, İrlanda Cumhuriyeti Eski Başbakanı
10. Liz O’Donnell, İrlanda Cumhuriyeti Eski Devlet Bakanı
11. Dermot Ahern, İrlanda Cumhuriyeti Eski Kabine Üyesi
ve Eski Milletvekili
12. Michael McAvoy, Kuzey İrlanda Bürosu İlişkilenme
Grubu Direktör Yardımcısı
13. Pat Sheehan, Sinn Féin Partisi Milletvekili
14. Rosie McCorley, Sinn Féin Partisi Milletvekili
15. George Mitchell, ABD’li Eski Senatör, Hayırlı Cuma
Anlaşması Müzakere Görüşmeleri Başkanı
16. Jeffrey Donaldson, Demokratik Birlikçiler Partisi
(DUP) Birleşik Krallık Parlamentosu Milletvekili
17. Michael Culbert, IRA Eski Üyesi
18. Eibhlin Glenholmes, IRA Eski Üyesi
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Ek2:

Yönetim Kurulu Üyeleri
Kerim Yildiz (İcra Kurulu Başkanı):
Londra merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan
Demokratik Gelişim Enstitüsü’nün kurucusu ve İcra
Kurulu Başkanıdır. Uluslararası insan hakları hukuku,
insancıl hukuk ve azınlık hakları konularında önemli
bir isim olan Yıldız uluslararası insan hakları hukuku
ve insan hakları mekanizmaları üzerine çok sayıda
yazılı esere sahiptir. Kerim Yıldız, 1996 yılında
insan haklarının korunması ve hukuk kurallarının
uygulanması yönündeki çabalarından ötürü İnsan
Hakları İçin Avukatlar Komitesi Ödülü’ne, 2005’te
Sigrid Rausing Trust Vakfının Azınlık Hakları
alanında Liderlik Ödülü’ne ve 2011’de ise Gruber
Vakfı Uluslararası Adalet Ödülü’ne layık görülmüştür.

Nick Stewart QC (Yönetim Kurulu Başkanı):
Tecrübeli bir hukukçu olan Nick Stewart Birleşik
Krallık Yüksek Mahkemesi (Chancery and Queen’s
Bench Birimi) ikinci 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.
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Prof. Penny Green (Genel Sekreter):
Halen İngiltere’deki Queen Mary Üniversitesinde
Hukuk ve Küreselleşme konularında öğretim üyesi
olarak görev yapmakta, aynı üniversite bünyesinde
kurulu bulunan Uluslararası Devlet Suçları
İnsiyatifinin (International State Crime Initiative ISCI) direktörlüğünü sürdürmektedir. 2014 yılında
Queen Mary Üniversitesindeki görevine başlayan
Penny Green öncesinde 7 yıl boyunca Kings
College isimli üniversitede Hukuk ve Kriminoloji
alanlarında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.
Devlet suçları, devlet kurumlarının suçları, doğal
afetler, Türk Ceza Sistemi ve Siyaset, uluslararası
suçlar, sığınmacılık ve zorunlu göç gibi alanlarda
çok sayıda yazılı esere sahiptir.

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 konularında
dünyanın önde gelen uzman ve yazarlarından
biridir. Geçmişte aralarında Ford Vakfı ve BM İnsan
Hakları Yüksek Komiserliğinin olduğu pek çok
kuruluşa danışmanlık yapmıştır.
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Arild Humlen:
Hukukçu olan Arild Humlen aynı zamanda
Norveç Barosu Hukuk Komitesinin direktörüdür.
Uluslararası medeni hukuk ve insan hakları gibi
yargı alanları üzerine çok sayıda yazısı yayınlanmış,
Norveç’te bir dizi hukuk fakültesinde dersler
vermiştir. Oslo Barosu bünyesinde Sığınmacılık
ve Göçmenlik Hukuku Davaları Çalışma Grubu
başkanı olarak yaptığı çalışmalardan dolayı Oslo
Barosu Onur Ödülü’ne layık görülmüştür.

Jacki Muirhead:
Şu anda Devereux Chambers isimli hukuk
firmasında üst düzey yönetici olarak görev yapan
Jacki Muirhead bu görevi öncesinde Cleveland
Hukuk Firması çalışma direktörü, Counsel’s
Chambers Limited isimli hukukçular odasında
şef katip ve Avukatlar Fakültesi’nde (Faculty of
Advocates) pazarlama müdürü olarak çalışmıştır.
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Prof. David Petrasek:
Kanada’daki Ottowa Üniversitesi’nde Uluslararası
Siyasal İlişkiler alanında öğretim üyesi olarak görev
yapmaktadır.Geçmişte Uluslararası Af Örgütü Eski
Genel Sekreteri’ne başdanışmanlık yapan Prof David
Petrasek, uzun yıllardır İnsan Hakları, İnsancıl
Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü konularında
çalışmalar yürütmektedir. Aynı zamanda bu
çalışma alanları konusunda önde gelen bir uzman
ve yazardır. 1990-1996 yılları arasında Uluslararası
Af Örgütü, 1997-1998 yılları arasında Birleşmiş
Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 19982002 yılları arasında İnsan Hakları Politikası üzerine
Uluslararası Konsey ve 2003-2007 yılları arasında
da İnsani Diyalog Merkezi’nde Politika Bölümü
Direktörü olarak çalışmıştır.

221

Barış Sürecini Rayında Tutmak

Antonia Potter:
Antonia Potter Prentice, insancıl faaliyetler, kalkınma,
barış yapma ve barış inşaası gibi konularda sivil
toplum bünyesinde 17 yıllık bir çalışma tecrübesine
sahiptir. Çatışma yaşanan bölgelerde hem çatışma
hemde çatışma sonrası dönemlerde yaşamış, bu
dönemlerde özellikle kadınların güçlendirilmesi
konusu üzerine çalışmalar yürütmüş, Afganistan,
Kamboçya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya,
Endonezya, Burma (Birmanya), Nepal, Filipinler,
Güney Sudan, Doğu Timor ve Yemen gibi ülkelerde
kadınlar ve çatışma çözümü süreçlerinin aktörleriyle
yakından çalışmıştır. Çalışma yürüttüğü alanlarda
çok sayıda yazılı esere sahiptir. Atena Konsorsiyomu
isimli bir kurumun ortak kurucularından biri olan
Antonia Kriz İdaresi İnsiyatifi için Katılımcılık
isimli kurumda Arabuluculuk Destek Kıdemli
Yöneticisi olarak görev yapmakta ayrıca Avrupa
barış Enstitüsüne başdanışmanlık yapmaktadır.
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Uzmanlar Konseyi Üyeleri
Dermot Ahern
Geçmişte İrlanda Parlamentosu Milletvekilliği ve
kabinede bakanlık görevlerinde bulunan Dermot
Ahern, 20 yıldan fazla bir süreyle İrlanda barış
sürecinde anahtar bir rol oynamıştır ve bu süre
içinde Belfast Anlaşması (Hayırlı Cuma Anlaşması)
ve St. Andrews Anlaşması için yapılan müzakerelere
dahil olmuştur. AB Konseyi seviyesinde de önemli
tecrübeleri olan Ahern, AB Anayasası ve Lizbon
Antlaşmaları sürecinde de önemli bir arabulucu ve
imzacı olmuştur. 2005 yılında dönemin Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından BM
Reformu konusunda özel temsilci olarak atanmıştır.

Dr Mehmet Asutay
Prof. Mehmet Asutay, İngiltere’deki Durham
Üniversitesi’nin İşletme Fakültesi’nde Ortadoğunun
İslami Siyasal Ekonomisi ve Finansı alanında öğretim
üyesi olarak görev yapmaktadır. Ortadoğunun islami
siyasal ekonomisinin yanı sıra Türk ve Kürt siyasal
ekonomisi ile İslami siyasal ekonomi konularında
dersler vermekte, araştırmalar yapmakta ve yapılan
araştırmalara danışmanlık yapmaktadır.
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Ali Bayramoğlu:
Yazar ve siyaset yorumcusu olan Ali Bayramoğlu
günlük yayınlanan Yeni Şafak gazetesinde köşe
yazarlığı yapmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan’ın
başbakanlığı döneminde oluşturulan Akil İnsanlar
Heyetinde yeralmıştır.

Prof. Christine Bell:
İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta faaliyet yürüten
bir hukukçudur. Edinburgh Üniversitesinde Anayasa
hukuku profesörü olarak görev yapmakta aynı
üniversite bünyesinde ki Küresel Adalet projesinde
Müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Temel
uzmanlık alanları Geçiş Dönemi Adaleti, Barış
Müzakereleri, Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları
olan Prof Bell, aynı zamanda bu konularda diplomat,
arabulucu ve hukukçulara eğitim vermekte, barış
müzakerelerinde hukuki danışman olarak görev
almaktadır.

Cengiz Çandar:
Kıdemli bir gazeteci ve köşe yazarı olan Çandar
Radikal gazetesi için köşe yazarlığı yapmaktadır.
Ortadoğu konusunda önemli bir uzman olan
Çandar bir dönem savaş muhabirliği de yapmıştır.
Çandar bir dönem Türkiye eski Cumhurbaşkanı
merhum Turgut Özal’a özel danışmanlık yapmıştır.
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Yılmaz Ensaroğlu:
Geçmişte Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları
Vakfı (SETA)’da, Hukuk ve İnsan Hakları
Koordinatörü olarak görev yapmıştır. İnsan Hakları
Ortak Platformu’nun Yönetim Kurulu Üyeliğinin
yanı sıra, İnsan Hakları Gündemi Derneği ve
İnsan Hakları Araştırmaları Derneği’nin üyesidir.
İnsan Hakları İçin Diyalog Dergisi’nin de Genel
Yayın Yönetmenliğini yapmaktadır. Recep Tayyip
Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde oluşturulan
Akil İnsanlar Heyetinde yeralmış ve Güneydoğu
grubunun başkanlığını yapmıştır.

Prof. Mervyn Frost:
Londra’da kurulu bulunan prestijli üniversitelerden
biri olan King’s College’in Savaş Çalışmaları
bölümünün başkanlığını yapmaktadır. Daha
önce Güney Afrika’nın Durban şehrinde ki
Natal Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi bölümünün
başkanlığını yapmıştır. Güney Afrika Siyaset
Çalışmaları Enstitüsü Başkanlığı görevinde de
bulunan Profesör Frost, İnsan Hakları ve Uluslararası
İlişkiler, İnsancıl Müdahale, Dünya Siyasetinde
Adalet, Küresel Yönetimin Demokratikleştirilmesi,
Yeni Savaşlar Döneminde Adil Savaş Geleneği ve
Küreselleşen Dünyada Etik gibi konularda uzman
bir isimdir.
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Martin Griffiths:
Üst düzeyde uluslararası bir arabulucu olan Martin
Griffiths halen Avrupa Barış Enstitüsünün Genel
Müdürü olarak görev yapmaktadır. Asya, Afrika
ve Avrupa kıtalarında bulunan çeşitli ülkelerde
hükümetler ile isyancı gruplar arasında siyasal
diyalog geliştirilmesi üzerine çalışan Cenevre’de
kurulu İnsani Diyalog Merkezi (Centre for
Humanitarian Dialogue) isimli kurumun kurucu
direktörü olan Martin Griffiths 1999-2010 yılları
arasında bu görevi sürdürmüştür. Çatışma çözümü
üzerine çalışan Londra’da kurulu Inter Mediate
isimli kurumun kurucuları arasında bulunan
Griffiths UNICEF, Save the Children ve Action Aid
isimli uluslararası kurumlarda da görev yapmıştır.
İngiltere’nin diplomasi servisindeki hizmetlerinin
yanı sıra Birleşmiş Milletler bünyesinde Cenevre
Ofisi’nde İnsani Faaliyetler Bölümü’nde yönetici,
New York ofisinde Acil Yardım Koordinatörü
yardımcılığı, Büyük Göller (Great Lakes) bölgesinde
İnsani Yardım Koordinatörü, Balkanlarda BM
Bölgesel Koordinatörü ve BM eski Genel Sekreteri
Kofi Annan’ın BM ve Arap Birliği adına Suriye
özel temsilciliği yaptığı dönemde kendisine baş
danışmanlık yapmıştır.
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Kezban Hatemi:
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun
olduktan sonra İstanbul Barosuna kayıtlı olarak
avukatlık yapmaya başlamıştır. Serbest avukatlık
yapmanın yanısıra UNESCO Türkiye Milli
Komisyonunda hukukçu olarak görev yapmış,
Bosna savaşı sırasında sürdürülen savaş karşıtı
kampanyalarda aktif olarak yeralmıştır. Türkiye’nin
Avrupa Birliğine Üyelik süreci gereği hazırlanan
Uyum Yasaları Çerçeve Yasasının Dini Özgürlükler,
Azınlıklar ve Vakıflar ile ilgili bölümlerine ilişkin
hukuki çalışmalarda yer almış, Türk Ceza Kanunu ve
Vakıflar Kanununun taslaklarının hazırlanmasında
görev almıştır. İnsan hakları, kadın hakları, azınlık
hakları, çocuk hakları, hayvan hakları ve uyuşturucu
ile mücadele konularında çok sayıda yazılı eseri
vardır. Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı
döneminde oluşturulan Akil İnsanlar Heyetinde
yeralmıştır. Bunun yanısıra İstanbul Üniversitesi
ile Darülacaze Vakfı Mütevelli heyetlerinde görev
yapmaktadır.
	
  

Dr. Edel Hughes:
East London Üniversitesi`nde öğretim üyesi olarak
çalışmaktadır. Hukuk alanında ki Yüksek Lisans ve
Doktora eğitimlerini 2003-2009 yılları arasında
İrlanda’nın Galway Üniversitesinin Uluslararası
Hukuk Bölümünde tamamlamıştır. 2006-2011
yılları arasında İrlanda’nın Limerick Üniversitesinde
öğretim üyesi olarak çalışmıştır.
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Prof Dr Ahmet İnsel:
İletişim Yayınları Yayın Kurulu koordinatörlüğünü
yürüten Ahmet İnsel, Galatasaray Üniversitesi ve Paris
1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde öğretim üyesi
olarak görev yapmıştır. Birikim dergisi yayın kolektifi
üyesi ve Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarıdır. Türkçe
ve fransızca dillerinde çok sayıda kitap ve makalesi
bulunmaktadır.
Avila Kilmurray:
Avila Kilmurray Kuzey İrlanda Kadın Koalisyonu
isimli siyasi partinin kurucusudur ve bu siyasi partinin
temsilcilerinden biri olarak Hayırlı Cuma Anlaşması
müzakerelerine katılmıştır. Toplumsal tepki, kadın
hareketi ve çatışmanın dönüşümü gibi konularda
çok sayıda yazılı eseri vardır. Birleşik Krallık ve
İrlanda kurulu bulunan aralarında Conciliation
Resources (Uzlaşma Kaynakları), the Global Fund
for Community Foundations (Toplumsal Vakıflar
için Kürsel Fon), Conflict Resolution Services Ireland
(İrlanda Çatışma Çözümü Hizmetleri) ve the Institute
for British Irish Studies (Britanya ve İrlanda çalışmaları
Enstitüsü) isimli kurumlarda yönetim kurulu üyesi
olarak görev yapmaktadır. 1990-94 yılları arasında
Ulaşım ve Genel İşçiler Sendikasında Kadınlardan
Sorumlu Yönetici olarak çalışmış ve bu görevi yerine
getiren ilk kadın olmuştur. 1994-2014 yılları arasında
Kuzey İrlanda Toplum Vakfı’nın direktörlüğünü
yapmış ve bu görevi sırasında eski siyasi mahkumların
yeniden entegrasyonu ile barışın toplumsal zeminde
yeniden inşaasına dair Avrupa Birliği fonlarının
idaresini yürütmüştür. Avrupa Vakıflar Merkezi
tarafından verilen Yenilikçi Hayırseverler Raymond
Georis Ödülü’nün de sahibidir.
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Joost Lagendijk:
Joost Lagendijk Zaman Gazetesi ve Today’s
Zaman’da köşe yazarlığının yanı sıra Süleyman
Şah Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev
yapmaktadır. Avrupa Birliği sınır meseleleri, Birleşik
Devletler ve Avrupa Birliği dış politika stratejilerine
ilişkin pek çok yayını bulunan Lagendijk, 19982009 arasında Hollanda Yeşiller Partisi üyesi olarak
Avrupa Parlamentosunda görev yapmıştır. Avrupa
Parlamentosu’nda Türkiye Delegasyonu başkanı
ve Balkanlar ve Kosova konusunda raportör olarak
görev yapan Lagendijk, 2009 - 2012 yılları arasında
İstanbul Politikalar Merkezi’nde kıdemli danışman
olarak çalışmıştır.
Prof Salomón Lerner Febres:
Prof. Professor Salomón felsefe alanında ki doktora
eğitimini Belçika’da bulunan Université Catholique
de Louvain’de tamamlamıştır. Peru’da kurulu bulunan
Pontifical Catholic Üniversitesinin onursal rektörü
sıfatını taşıyan Prof. Salomón Lerner Febres aynı
üniversite bünyesinde ki Demokrasi ve İnsan Hakları
Merkezinin de başkanlığını yapmaktadır. Peru Hakikat
ve Uzlaşma Komisyonu eski başkanıdır. Üniversitenin
rolü ve doğası, akademik çalışmalarda karşılaşılan
zorluklar, etik ve kamu kültürü konulu çok sayıda
konuşma yapmış, şiddet ve pasifizm konusunda Peru
başta olmak üzere pek çok ülkede yapılan konferanslara
konuşmacı olarak katılmıştır. Aynı şekilde Peru Hakikat
ve Uzlaşma Komisyonunun çalışmaları ve elde ettiği
sonuçlara ilişkin çok sayıda sempozyom ve çalışma
atölyesinde panelist ve konuşmacı olarak yeralmıştır.
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Prof. Ram Manikkalingam:
Amsterdam Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde
misafir Profesör olarak görev yapmaktadır. Sri Lanka
devlet başkanına barış süreci için en üst düzeyde
danışmanlık yapmıştır. Uzmanlık alanları arasında
çatışma, çokkültürlülük, demokrasi gibi konular
bulunan Prof Ram Manikkalingam, Sri Lanka’da
kurulu bulunan 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.
şiir ve gazetecilik alanında yayımlanmış 10 kitabı
bulunmaktadır. 2012 yılının başına kadar yazdığı
düzenli köşe yazılarında Kürt siyaseti, Ermeni
sorunu, gündelik siyaset, azınlık sorunları, cezaevi
yazıları ve kadın sorunu gibi konuları işlemiştir.
Yapıtları 28 değişik dile çevrilen Matur çok sayıda
edebiyat ödülü sahibidir. Diyarbakır Kültür ve Sanat
Vakfı Kurucu Başkanlığı görevinde bulunmuştur.
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Prof Monica McWilliams:
Prof. Monica McWilliams, Ulster Üniversitesi
bünyesinde ki Geçiş Dönemi Adaleti Enstitüsü’ne
bağlı Kadın Çalışmaları Bölümü’nde öğretim üyesidir.
2005- 2011 yılları arasında Kuzey İrlanda İnsan
Hakları Komisyonu Komiseri olarak Kuzey İrlanda
Haklar Beyannamesi için tavsiyeler hazırlamaktan
sorumlu olarak görev yapmıştır. Kuzey İrlanda
Kadın Koalisyonu’nun kurucularından olan prof.
McWilliams 1998 yılında Belfast (Hayırlı Cuma)
Barış Anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanan Çok
Partili Barış Görüşmeleri’nde yer almıştır.
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Mark Muller QC:
Mark Muller Londra merkezli Doughty Street
Chambers Hukuk Bürosu’na ve Edinburg’daki
İskoç Avukatlar Birliği’ne bağlı olarak çalışan
tecrübeli bir hukukçudur. Uluslararası kamu
hukuku ve insan hakları hukuku alanında uzman
olan Muller, Afganistan, Libya, Irak ve Suriye
gibi çeşitli çatışma alanlarında uzun seneler
çatışma çözümü, arabuluculuk, çatışmasızlık ve
iktidar paylaşımı konusunda danışmanlık hizmeti
vermiştir. 2005’den bu yana İnsani Diyalog için
Merkez (Centre for Humanitarian Dialogue),
Çatışma Ötesi (Beyond Borders) ve Inter Mediate
(Arabulucu) isimli kurumlara kıdemli danışmanlık
yapmaktadır. Harvard Hukuk Fakültesi üyesi olan
Muller bir dönem İngiltere ve Galler Barosu İnsan
Hakları Komisyonu başkanlığı ve Barolar Konseyi
Hukukun Üstünlüğü Birimi başkanlığı görevlerini
de yürütmüştür.Kültürel diyalog yoluyla barışı ve
uluslararası anlayışı teşvik etme amacıyla İskoçya’da
kurulmuş olan Sınırlar Ötesi (Beyond Borders)
isimli oluşumun kurucu olan Muller halen BM
Siyasal İlişkiler Birimi bünyesinde ki Arabulucular
Destek Ekibinde Kıdemli Arabuluculuk Uzmanı
olarak görev yapmaktadır.
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Giles Portman:
Giles Portman Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği
bünyesinde faaliyet yürütmüş tecrübeli bir
diplomattır. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı
bünyesinde bakanlığın Brüksel, New York ve Prag
büroları ile Ankara’da ki Büyükelçilik Misyon
ekibinde görev yapmıştır. Avrupa Birliğinin Dış
Faaliyet Servisi Yüksek temsilcisine danışman olarak
hizmet etmiş, daha sonra Avrupa Birliğinin Türkiye
ve Doğu Komşuluk Bölgeleri Birimi başkanlığına
stratejik iletişim konusunda danışmanlık yapmıştır.

Jonathan Powell:
Ortadoğu, Latin Amerika ve Asya’da yaşanan
çatışmaların çözümü üzerine çalışan Birleşik
Krallıkta kurulu Inter Mediate isimli, devletten
bağımsız arabuluculuk kurumunun kurucusudur
ve İcra Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. 2014
yılında Birleşik Krallık Başbakanı David Cameron
tarafından Libya konusunda Özel Temsilci olarak
atanmıştır. 1995-2007 yılları arasında Birleşik
Krallık eski Başbakanı Tony Blair kabinesinde
Başbakanlık Personel Daire Başkanlığı görevinde
bulunmuş, 1997 yılından itibaren Kuzey İrlanda
sorununun çözümü için yapılan görüşmelere
Britanya adına başmüzakereci olarak katılmıştır.
1978-79 yılları arasında BBC ve Granada TV için
gazeteci olarak çalışmış, 1979-1994 yılları arasında
ise Britanya adına diplomatlık yapmıştır.
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Sir Kieran Prendergast:
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı bünyesinde
aralarında Kıbrıs, Türkiye, İsrail, Hollanda, Kenya
gibi ülkeler ve ABD’nin New York şehrinin olduğu
alanlarda diplomat olarak çalışmıştır. Birleşik Krallık
Dışişleri ve Milletler Topluluğu Bürosunun (Foreign
and Commonwealth Office) Güney Afrika’daki
Apartheid rejimi ve Namibya konularıyla ilgilenen
birimine başkanlık etmiştir. Bir dönem BM Siyasal
İlişkiler Biriminde Müsteşar olarak çalışmış, BM
Genel Sekreteri’nin Barış ve Güvenlik konulu
yönetim kurulu toplantılarının düzenleyiciliğini
yapmış, Afganistan, Burundi, Kıbrıs, Demokratik
Kongo Cumhuriyeti, Doğu Timor gibi bölgelerde
barış çabalarına dahil olmuştur.

Rajesh Rai:
1993 yılında İngiltere ve Galler Barosu’na
kaydolmuştur. İnsan Hakları Hukuku, Göçmenlik
ve Sığınma Hakkı hukuku ile Kamu Hukuku temel
uzmanlık alanlarıdır. Kamerun’da kurulu bulunan
HIC isimli sivil toplum örgütü ile Uganda’da da
kurulu bulunan Human Energy isimli şirketin
kurucusudur. Bir dönem The Joint Council for the
Welfare of Immigrants – JCWI – (Göçmenlerin
Refahı için Ortak Konsey) 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.
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Sir David Reddaway:
Halen çeşitli özel şirket ve üniversitelere danışman,
yönetim kurulu üyesi ve konsültasyon uzmanı olarak
hizmet etmektedir. Bir dönem Birleşik Krallık adına
Türkiye ve irlanda Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak
görev yapan Reddaway bu görevinden önce Birleşik
Krallık adına Kanada’da Yüksek Misyon Temsilcisi,
Afganistan’da Özel Temsilci, İran’da ise Diplomatik
temsilci görevlerinde bulunmuştur. Bu görevlerinin
yanısıra İspanya, Arjantin, ve Hindistan’da diplomatik
görevler üstlenmiştir. Harvard Universitesi mezunlar
grubu mensubu olan Reddaway Etiyopya’da da
gönüllü olarak öğretmenlik yapmıştır. Cambridge
Universitesinde Tarih, Londra’da Kurulu Bulunan
Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulunda (School of
Oriental and African Studies – SOAS) ise Farsça
üzerine eğitim görmüştür

Prof. Naomi Roht-Arriaza:
Prof. Naomi Roht-Arriaza Amerika Birleşik
Devletleri’nin San Francisco şehrinde kurulu bulunan
UC Hastings College of the Law isimli Hukuk
okulunda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Geçiş Dönemi Adaleti, İnsan hakları ihlalleri,
Uluslararası Ceza Hukuku ve Küresel Çevre Sorunları
gibi konular uzmanlık alanına girmektedir.
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Prof. Dr. Mithat Sancar:
Uzun yıllar 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 Sancar,
Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde
oluşturulan Akil İnsanlar Heyetinde yeralmıştır.
2015 yılında yapılan genel seçimlerde Mardin’den
miletvekili seçilmiştir.

Catherine Woollard:
Catherine Woollard Brüksel’de yaşayan ve bağımsız
olarak çalışan bir konsültasyon uzmanıdır. Geçmişte
Bağımsız Diplomatlar grubunun Brüksel Ofis
Direktörü olarak çalışan Woollard 2008-2014 yılları
arasında çatışmanın önlenmesi ve barışın inşaası üzerine
çalışan sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu bir ağ
olan Avrupa Barış İnşaası İrtibat Bürosu’nun direktörü
olarak görev yapmıştır. Conciliation Resources isimli
kurumda Siyaset, İletişim ve Karşılaştırmalı Öğrenme
Birimi Direktörü, Transparency International isimli
kurumda Güneydoğu Avrupa ve Türkiye Kıdemli
Program Koordinatörü, Minority Rights Group
isimli kurumda Avrupa ve Orta Asya Program
Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Hükümetlere
yolsuzluk konusunda danışmanlık hizmeti vermiş,
akademisyen olarakta Birleşik Krallıkta ki kamu
kurumu çalışanlarına siyaset bilimi, AB üzerine eğitim
ve araştırma, uluslararası politika alanlarında dersler
vermiştir.
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Prof. Dr. Sevtap Yokuş:
Halen istanbul’da kurulu bulunan Kemerburgaz
Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev
yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuku Doktora Programı bünyesinde
başladığı doktorasını “Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin Türkiye’de Olağanüstü Hal Rejimine
Etkisi” başlıklı tezle 1995 yılında tamamlamıştır.
Akademik görevi sırasında lisans, yüksek lisans
ve doktora aşamasında dersler veren Prof. Yokuş
özellikle Anayasa Hukuku ve İnsan hakları Hukuk
alanında uzmanlaşmıştır. Ayrıca Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’ne başvuruda pratik avukatlık
deneyimi de bulunmaktadır. 2009 yılından
buyana Türkiye çapında gerçekleşen yeni Anayasa
çalışmalarına dair toplantılara katılmış, bu konuda
hazırlanan taslak ve raporlara katkıda bulunmuştur.
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