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‘Opposition’s Perspective on the Political, Social and Economic Effects of COVID-19 in
Turkey’ with Pervin Buldan, Co-Chair of Peoples’ Democratic Party (HDP)

Önsöz

DPI held an online roundtable on 6 May, entitled ‘Opposition’s Perspective

6 Mayıs tarihinde DPI, ‘Türkiye’de COVID-19’un Siyasi, Toplumsal ve

on the political, social and economic effects of COVID-19 in Turkey’. This

Ekonomik Etkilerine Muhalefetin Yaklaşımı’ başlıklı bir çevrimiçi to-

meeting was the second online roundtable held as part of a series of meet-

plantı düzenledi. Toplantı, Türkiye’deki siyasi partilerin (AK Parti, CHP,

ings with political parties in Turkey, including AK Party, CHP, DEVA Party,

DEVA Partisi, Gelecek Partisi, HDP ve Saadet Partisi) katılımıyla düzen-

Future Party, HDP and Saadet Party. This second roundtable meeting wel-

lenen bir dizi etkinlikten ikincisi olarak gerçekleşti. Bu ikinci etkinlikte

comed Pervin Buldan, who is a Member of Parliament from Istanbul and a

İstanbul Milletvekili ve HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan ağırlandı.

co-chair of Peoples’ Democratic Party (HDP).

Toplantının amacı, COVID-19’un ortaya çıkmasından bu yana güncel

The purpose of this roundtable was to discuss the current political situ-

siyasi durumu, HDP’nin bakış açısını ve politikalarını ele almaktı. To-

ation and the perspective and policies of HDP following the emergence

plantıda Türkiye’nin farklı kesimlerinden aralarında akademisyenlerin,

of COVID-19. The meeting brought together through an online platform a

sivil toplum temsilcilerinin, eski Akil İnsanların, gazetecilerin, siyas-

diverse group of participants from different regions in Turkey, including

etçilerin ve hukukçuların olduğu bir grup sanal olarak bir araya geldi.

academics, civil society, former Wise Persons Committee (WPC) members,

Türkiye’deki çeşitli siyasi kesimleri ve farklılıkları temsil eden katılım-

journalists, politicians and lawyers. The participants represented the broad

cılar dinamik, yapıcı ve geniş kapsamlı bir tartışmaya iştirak etti.

spectrum of different political affiliations in Turkey to allow for a lively,

Türkiye’nin güncel siyasi durumunu ele alan Pervin Buldan, hüküme-

open and insightful discussion.

tin COVID-19’a karşı verilen mücadeleyi başarılıymış gibi yansıtmasına

Pervin Buldan discussed the current political situation in Turkey arguing

rağmen, yapılan müdahalelerin şeffaf ya da kapsayıcı olmadığını ifade

that though the fight against COVID-19 is portrayed by the government as

etti. Sunumu esnasında Buldan, pandeminin hükümet tarafından siya-

a positive and successful one, the response has not been transparent or

si bir araç olarak kullanıldığını, belediyelerin ve muhalefetin yerel ve

comprehensive. During her presentation, Buldan argued that the pandem-

bölgesel olarak yardım ve hizmet sağlama girişimlerinin engellendiğini,

ic is being used as a political tool by the government by obstructing mu-

çoğu siyasi tutukluyu kapsam dışı bırakan bir af programının devreye

nicipalities and the opposition’s efforts to provide services and assistance

sokulduğunu ifade etti. Buldan Türkiye’nin kimi kesimlerinde, özellikle

on regional and local levels; and by introducing a prisoner release plan

Kürtlerin ağırlıklı olarak yaşadığı bölgelerde yeterli sağlık hizmetlerine

that excludes many political prisoners. Buldan also mentioned that some

erişim olmadığını belirtti. Bölgedeki durumun medyada yer bulama-

regions in Turkey, especially in Kurdish region, are suffering due to lack of

dığını söyleyen Buldan, hükümetin demokratikleşmeyi göz ardı ederek

health care and limited medical treatment. Furthermore, there has been

ekonomik kalkınmaya odaklandığı söyledi.

very limited media coverage of the situation in the region. She argued that

Tartışma oturumunda çatışma çözümüne ve normalleşmeye dair çeşit-

the government is focusing on economic recovery without taking democratisation into consideration.

li konular ele alındı; örneğin pandemi sonrasında demokratikleşme
için olası fırsatlar, kurumların yerinden yönetim esasına göre düzen-

Various issues related to conflict resolution and normalisation were dis-

lenmesi, siyasi yetkilerin yerel yönetimlerle paylaşılması gibi. Buldan,

cussed during the discussion session, such as potential openings for democ-

hükümetin hâlihazırda Kürt sorununa dair yeni bir adım atmaya hazır
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Foreword

5

ratisation after the pandemic, including decentralisation of the institutions,
the devolvement of political powers and competences to local authorities.
Buldan stated that the government's current position indicates that they are
not ready or willing to seek new efforts relating to the Kurdish conflict at
the moment. Buldan speculated that early elections may occur after 2021.
Should an early election occur, she argued that this could provide an opportunity for democratisation, as the electorate will judge the government on
the basis of its performance during the pandemic.
During the course of the meeting, Buldan expressed an eagerness to work
with other opposition parties to advance democratisation in Turkey. She
argued that such cooperation between HDP and other opposition parties
should be transparent and it would provide an opportunity for working towards democratisation and normalisation.
This meeting provided an opportunity to discuss the current situation in Turkey and Kurdish issue and listen to HDP’s perspective on the subject. Though

6

democratisation and normalisation efforts remain important issues for discussion during COVID-19. The online roundtable brought together over 60
participants from many countries, including the UK, Ireland, France, Turkey
and South Africa, connecting a wide range of people. Thus, the roundtable
offered a valuable platform in keeping dialogue open and laying the groundwork for a possible solution process and contributing to the advancement of
conflict resolution and democratisation in Turkey.
We will continue our online discussions with other leaders of the political
parties in order to keep dialogue alive during the course of this challenging
and unprecedented time. The roundtables form part of a larger series of activities planned in the context of the project: “Supporting inclusive dialogue
at a challenging time in Turkey”, supported by the EU and the Norwegian
government.

bileceğini söyledi. Erken seçim olması durumunda bunun demokratikleşme için bir fırsat sunabileceğini söyleyen Buldan, seçmenlerin
hükümetin pandemi esnasındaki performansını değerlendireceğini
ifade etti.
Toplantı esnasında Buldan, diğer muhalefet partileriyle iş birliği yaparak Türkiye’nin demokratikleşmesine katkıda bulunma isteğini dile
getirdi. HDP ve diğer muhalefet partileri arasında böyle olası iş birliklerinin şeffaf olması gerektiğini, bunun demokratikleşmeye ve normalleşmeye çok katkıda bulunacağını savundu.
Toplantı katılımcılara Türkiye’deki güncel durumu ve Kürt sorununu
ele alma, bunların yanı sıra HDP’nin bu konudaki görüşlerini dinleme
imkânını sundu. Her ne kadar bu aşamada pandeminin tam etkileri
henüz bilinmiyor olsa da demokratikleşme ve normalleşme çabaları
COVID-19 esnasında da önemli olmaya devam ediyor. Sanal etkinlikte
aralarında Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa, Türkiye ve Güney Afrika’nın
olduğu çok sayıda ülkeden 60 üzerinde katılımcı bir araya geldi; farklı
kesimlerden pek çok insan aynı etkinlikte yer aldı. Etkinlik diyaloğu
sürdürmek, olası bir çözüm süreci için zemini hazırlamak, Türkiye’deki
çatışma çözümü ve demokratikleşme çabalarına katkıda bulunmak
açısından önemli bir platform teşkil etti.
Bu zor ve benzeri görülmemiş dönemde de diyaloğu canlı tutmak
amacıyla diğer siyasi parti liderleriyle sanal etkinliklerimize devam edeceğiz. Yuvarlak masa etkinlikleri, AB ve Norveç hükümetinin desteklediği “Türkiye’de Zor Bir Zamanda Kapsayıcı Diyaloğu Desteklemek”
projesi kapsamında gerçekleşen bir dizi etkinlik arasında yer alıyor.

Kerim Yıldız
İcra Kurulu Başkanı

Kerim Yıldız
Chief Executive Officer
Democratic Progress Institute

Demokratik Gelişim Enstitüsü
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the exact impact of the pandemic remains largely unknown at this stage,

ya da istekli olmadığını belirtti ve 2021’den sonra erken seçim yapıla-
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‘Opposition’s Perspective on the Political, Social and Economic Effects of COVID-19 in
Turkey’ with Pervin Buldan, Co-Chair of Peoples’ Democratic Party (HDP)

Giriş

The CEO of DPI, Kerim Yildiz, started the meeting by welcoming all the

DPI İcra Kurulu Başkanı Kerim Yıldız, tüm katılımcılara ve konuşmacı

participants and the speaker, Pervin Buldan, to the second meeting in the

Pervin Buldan’a hoş geldiniz diyerek Türkiye’deki siyasi partiler-

series of the online roundtable meetings with political parties in Turkey.

le gerçekleştirilen sanal etkinlikler dizisindeki bu ikinci toplantıya

In his opening remarks, he noted the attendance of international partic-

başlangıç verdi.

ipants from various parts of the world, including DPI’s funders - the EU

Yıldız, açılış konuşmasında dünyanın dört bir yanından uluslararası

and Norwegian government, Council of Experts members, as well as rep-

katılımcıların da etkinlikte mevcut olduğuna dikkat çekti. Katılımcılar

resentatives from the Foreign and Commonwealth Office, French Minis-

arasında DPI’ın sponsorları (AB ve Norveç Hükümeti), DPI Uzmanlar

try of Europe and Foreign Affairs, Embassies of the UK, Ireland, Kingdom

Kurulu üyeleri, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı’ndan, Fransa Avru-

of the Netherlands and Denmark to Turkey, among others.

pa ve Dışişleri Bakanlığı’ndan, Birleşik Krallık, İrlanda, Hollanda ve

The objective of this meeting is to discuss the current situation and lis-

Danimarka’nın Türkiye Büyükelçiliklerinden temsilciler yer aldı.

ten to the opposition’s perspective on the political, social and economic

Etkinliğin amacı mevcut siyasi durumu tartışmak, muhalefetin COV-

issues in time of COVID-19. Governments may restrict individual rights

ID-19 dönemindeki siyasi, toplumsal ve ekonomik sorunlara ilişkin

during the crisis. However, it is important to implement proportionate

görüşlerini dinlemekti. Hükümetlerin kriz esnasında bireysel hakları

measures that are in line with human rights. The fight against this pan-

kısıtladığı oluyor. Fakat bu esnada insan haklarına aykırı olmayan

demic should not be used as a pretext for attacking democracy and hu-

orantılı tedbirler almak gerekli. Pandemiye karşı verilen mücadele,

man rights, as can be seen in many cases. Considering this, the CEO wel-

örneğine sık rastlandığı gibi demokrasiye ve insan haklarına saldır-

comed the speaker to talk about HDP’s perspective on the government’s

mak için bahane olarak kullanılmamalı. Bu hususlara değinen Yıldız,

measures during the pandemic and their impact on the population.

konuşmacıya sözü vererek hükümetin pandemic esnasındaki ted-

After the introduction, the floor was given to Pervin Buldan, who is a

birlerine ve bunların halka etkilerine ilişkin HDP’nin görüşlerini pay-

Member of Parliament from Istanbul and a co-chair of Peoples’ Dem-

laşmasını rica etti.

ocratic Party (HDP). The online meeting was moderated by Dr Esra

Açılış konuşmasından sonra söz, İstanbul Milletvekili ve HDP

Elmas, DPI’s Head of Turkey Programme.

Eşbaşkanı Pervin Buldan’a verildi. Sanal etkinlik, DPI’ın Türkiye Programı Direktörü Dr. Esra Elmas tarafından yönetildi.
Text BoxPandeminin sebep olduğu zorluklara rağmen DPI, sanal toplantılarla çalışmalarına devam ederek projesinin hedeflerini yerine
getirecek ve diyaloğu sürdürecek.

Kerim Yildiz, DPI CEO,
addressing participants during
the online roundtable.
DPI CEO’su Kerim Yıldız,
sanal toplantının katılımcılarına
hoşgeldiniz dedi.

Yıldız’ın açılış konuşmasından sonra sözü alan konuşmacı Pat Hynes,
Kuzey İrlanda’daki barış sürecinde sivil toplum aktörlerinin rolünü
detaylarıyla açıklayan bir sunum yaptı. Sanal toplantı, DPI’ın Türkiye
Programı Direktörü Dr. Esra Elmas tarafından yönetildi.

‘Türkiye’de COVID-19’un Siyasi, Toplumsal ve Ekonomik Etkilerine Muhalefetin
Yaklaşımı’, HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan’ın Katılımıyla Online Etkinlik
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Introduction
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Türkiye’deki Mevcut Durum,
COVID-19’un Siyasi,
Toplumsal ve Ekonomik Etkileri;
Konuşmacı: Pervin Buldan,
HDP Eşbaşkanı

Pervin Buldan began by examining the successful management of

Pandeminin Almanya gibi ülkelerde başarılı yönetildiğine dikkat

the pandemic in countries such as Germany, who have included the

çekerek sözlerine başlayan Pervin Buldan, bu ülkelerin mücadel-

whole society in their response. In contrast, countries such as Turkey,

eye bütün toplumu dahil ettiklerini söyledi. Türkiye gibi ülkeler ise

have tried to create a government focused response. Although the

hükümet odaklı bir mücadele yöntemini benimsedi. Hükümet her

government has attempted to represent its response as transparent,

ne kadar salgınla mücadeleyi şeffafmış gibi lanse etmeye çalışsa

Buldan argued that this has not been the case. Only a section of the

da Buldan, durumun aslında böyle olmadığını belirtti. Türkiye’de

society in Turkey was in lockdown. The largest part of the population

toplumun sadece bir kısmı kendini çevreden izole etti ve karanti-

has continued working and many were forced to work without any

naya aldı. Nüfusun büyük bölümü işe gitmeye devam ediyor, çoğu

equipment protecting them from the virus. The government has im-

kişi kendilerini virüsten koruyacak herhangi bir ekipman olmadan

plemented some packages, though these do not take into account all

çalışmaya devam etmek zorundaydı. Hükümet kimi destek paketler-

segments of society, but only pays attention to a small fraction of it.

ini devreye soktu fakat bunlar toplumun tüm kesimlerine yönelik ol-

The opposition has been expressing the need for a policy that covers

maktansa sadece küçük bir gruba hitap ediyor. Muhalefet, toplumun

the whole of society.

tümünü kapsayacak politikalar üretilmesi gerektiğinde ısrarcı.

During this pandemic crisis, as part of various measures to fight

Pandemi krizi esnasında COVID-19’la hapishanelerde mücadele

against COVID-19 in prisons across the country, the government in-

etmek amacıyla hükümet, kimi tutukluların salınmasını mümkün
kılacak özel bir af yasası çıkardı. Fakat aralarında siyasetçilerin, akademisyenlerin, gazetecilerin ve barış ve demokratikleşmeyi
savunan diğerlerinin de yer aldığı düşünce suçlarından mahkum
tutuklular bu affın kapsamı dışında bırakıldı; şu anda hapishanede
COVID-19’a yakalanma riskiyle karşı karşıyalar. HDP hapishanelerdeki yüksek yayılım oranından dolayı buna karşı çıktı fakat ne
HDP’nin, ne diğer muhalefet partilerinin itirazları hesaba katıldı ve

Pervin Buldan,
MP&co-chair
of Peoples'
Democratic
Party (HDP)

yasa meclisten geçti.

Pervin Buldan,
Milletvekili
ve HDP
Eşbaşkanı.

saldırdığını savundu. Konuşmacı aynı zamanda mezarlıklara, özel-

10

Buldan, Kürt çoğunluklu bölgelerdeki HDP’li belediye başkanlarının
görevden alınmasına ve parti üyelerinin hapse atılmasına da değindi.
Hükümetin pandemiyi bahane ederek Kürtlere, özellikle de HDP’ye
likle de Kürtlerin mezarlarına yapılan saldırılardan ve tahribattan
duyduğu kaygıyı ifade etti.

‘Türkiye’de COVID-19’un Siyasi, Toplumsal ve Ekonomik Etkilerine Muhalefetin
Yaklaşımı’, HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan’ın Katılımıyla Online Etkinlik

Current Situation in Turkey & the
Political, Social and Economic
Impact of COVID-19 by Pervin
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Democratic Party (HDP)
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troduced a special amnesty law that enabled the release of certain

Türkiye’nin Suriye ve Libya’daki askeri mevcudiyetinden söz

prisoners. However, prisoners of conscience, such as politicians, aca-

eden Buldan, Türk askerlerinin bu çatışma yaşayan ülkelerde

demics, journalists, and others speaking up for peace and democrati-

konuşlandırılmasının hâlen devam ettiğini belirtti; AK Parti’nin

sation, are excluded from this release plan and now face the threat of

bu çatışmalardaki mevcudiyeti üzerinden hâlen savaş zihniyetini

COVID-19 in prison. HDP has opposed this, because of the high risk

sürdürdüğünü öne sürdü.

of infection in the prisons. However, none of the objections made by

Pandemi esnasında AK Parti’nin kısıtlı müdahaleleri dolayısıyla HDP

HDP and other opposition parties were taken into account and the
law was passed by the parliament.

jelerini gerçekleştirmesini engellediğini ifade etti. Bu da karantina

majority Kurdish regions and imprisoning of party members. Over-

ve sokağa çıkma yasakları sürecinde belediyelerin halka destek

all, she argued that the government has used the pandemic to wage

vermesini engelledi. HDP, yardıma ihtiyacı olan herkese yetişmeye

an attack against the Kurdish people and the HDP. The speaker also

çalışıyor; bu yardımlar sadece Kürtlere ya da Güneydoğu bölgesine

expressed her concern regarding the desecration of graveyards, espe-

yönelik değil, tüm Türkiye’yi kapsıyor.

cially of Kurdish graves.

Türkiye’nin demokratikleşmesini tartışan Buldan, demokratikleşme

Moreover, Buldan talked about Turkey’s military involvement in Syria

taleplerinin göz ardı edildiğini, demokratik haklarını talep edenler-

and Libya, as it continues to dispatch soldiers to these conflict coun-

in sıklıkla yargılandığını ve hapse atıldığını ifade etti. Hapishaneler

tries. Thus, the speaker argued that the AK Party is still holding on to

demokrasi, hukukun üstünlüğü ve adalete yönelik taleplerde bu-

a war mentality through its involvement in other conflicts.

lunanlarla dolu. HDP’nin demokratikleşme yönünde çaba göster-

The limited response of AK Party has prompted the HDP to launch an

diğini belirten Buldan, bu sürece muhalefetin tümüyle dahil olması

the government tried to limit the scope of action for municipalities in
order to prevent the HDP from carrying out their campaigns. This has
prevented municipalities from assisting people during the lockdown.
HDP is trying to support people accessing assistance, which is not
limited to Kurds or the southeast region, but to the whole country.
Buldan discussed the prospects for democratisation in Turkey. She
stated that demands for democratisation are ignored and those who
call for democratic rights are often sued and imprisoned. The prisons are populated with many people who have demanded democracy,
rule of law and justice. Buldan stated that HDP is working towards
democratisation, but the whole opposition should join in and support
democratisation. She argued that HDP is ready for a strong democratic alliance in the country despite the government’s attacks. The
speaker stated that an early election may occur after the pandemic,
which could be an opportunity for the opposition to come together to
work towards further democratisation. Should an early election not
occur, the opposition can begin developing a common approach. The
local elections in 2019 demonstrated that opposition parties can act

ve demokratikleşmeyi desteklemesi gerektiğini belirtti. Hükümetten gelen saldırılara rağmen HDP’nin güçlü bir demokrasi ittifakına hazır olduğunu dile getirdi. Pandemiden sonra erken seçimlerin gerçekleşebileceğini söyleyen Buldan, bunun muhalefet için
bir araya gelme ve demokratikleşme için iş birliği yapmaya yönelik bir fırsat sunduğunu söyledi. Erken seçim gerçekleşmese dahi
muhalefet ortak bir yaklaşım geliştirmeye başlayabilir. 2019 yerel
seçimleri, muhalefet partilerinin hükümet karşısında iş birliği yapabildiğini gösterdi. Bu süreçte kilit bir rol oynayan HDP, ülkenin
batısında muhalefet partisi adaylarına destek verdi. Buna karşılık
doğuda da belediyeleri kayyumlardan geri alma stratejisini izleyen
HDP iki tarafta da başarılı oldu; bu da muhalefetin ortaklaşa mücadeleye devam etmesi gerektiğini gösteriyor.
Hükümetin pandemiyle mücadelesi şeffaf değil, özellikle bulaş ve
ölümlere dair bilgiler paylaşılmıyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu
tarafından yapılan açıklamalar muhtemelen gerçeği yansıtmıyor; bu
kurumlar sadece Cumhurbaşkanlığı’na karşı sorumlu. Uygulamaya
geçirilen kısıtlamalar ekonomik zorluklar yarattı; hükümetin politikaları tamamen ekonomik ve siyasi kaygılar tarafından şekillen-
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eylemlerini kısıtlamaya çalıştığını, bu sayede HDP’nin yardım pro-

Buldan discussed the dismissal of HDP mayors by the government in

assistance campaign during pandemic. However, Buldan argued that
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bir yardım programı başlattı fakat Buldan, hükümetin belediyelerin
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in unison vis-à-vis the government. HDP acted as a key political party

diriliyor. Buldan, kendisinin kısıtların sürmesini desteklediğini, bu

and endorsed the vote for opposition parties in the western parts of

sayede hastalığın yayılmasının ve ölümlerin artmasının engellenebi-

the country. In the east, in turn, HDP launched a campaign to take

leceğini ifade etti. Bu kısıtları tamamen kaldırmanın halkı tehlikeye

back municipalities from the trustees. This strategy was successful

atmak anlamına geleceğini belirtti.

in both parts of the country and it showed that the opposition has to
continue its fight together.
The government is not managing the pandemic transparently and
information is not being shared, especially in relation to infections
and death number. Announcements by the Ministry of Health and
Scientific Council probably do not reflect the truth, as they are only
accountable to the Presidential Palace. The restrictions introduced
in Turkey have created further economic hardship and therefore the
government’s policy is driven mainly by economic concerns and political ones. Buldan expressed her support for a continued lockdown in
order to avoid an increase in infections and casualties. Easing of the
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lockdown would put the population in danger.
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Discussion on Challenges and
Opportunities for Democratisation
and Normalisation

Demokratikleşme ve
Normalleşmeye Yönelik
Zorlukların ve Fırsatların
Tartışılması

The discussion session provided a platform for participants to ask questions and discuss the challenges and opportunities for democratisation
and normalisation in Turkey.

COVID Management & Transparency
The discussion session questioned the role of the opposition in holding the government accountable for the management for the pandemic and encouraging more transparency. Buldan argued that the efforts
of Health Ministry and Scientific Council should not be overlooked.
However, she states that their decisions and figures are completely
accountable to the Presidency. The government currently is trying to
portray Turkey in a very positive light and write a success story of
its response to the pandemic. Buldan suggested that all opposition
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Though this should have been done at the beginning of the pandemic,
the opposition can still work together to establish this.
The region around Ağrı lacks an adequate health care system, which
means that people have to travel to other cities to receive medical
treatment. In the region, extended family structures are common,
which might exacerbate the spread of the virus. HDP has tried to

Participants
during the
discussion
session
Tartışma oturumu esnasında
katılımcılar

demokratikleşme ve normalleşmeye yönelik zorluklar ve fırsatlar tartışıldı.

COVID’in Yönetilmesi ve Şeffaflık
Tartışma oturumunda, muhalefetin hükümeti pandeminin yönetimi konusunda sorumlu tutmada ve daha çok şeffaflık talep etmede
ne kadar başarılı olduğu sorgulandı. Buldan, Sağlık Bakanlığı’nın ve
Bilim Kurulu’nun çabalarının göz ardı edilmemesi gerektiğini, fakat
öte yandan bu kurumların kararlarının ve hesaplarının sadece Cumhurbaşkanlığı’na açıklandığını belirtti. Hükümet Türkiye’deki durumu çok olumlu bir şekilde sunmaya çalışıyor; pandemiye verilen
karşılığı bir başarı hikâyesi olarak lanse ediyor. Buldan muhalefet
partilerinin bir araya gelerek bir “gölge Bilim Kurulu” oluşturması
gerektiğini söyledi. Esasen bunun pandemi başlangıcında yapılması gerekirdi, fakat muhalefet hâlen birlikte çalışarak böylesi bir
girişimde bulunabilir.
Ağrı ve civarı bölgede sağlık sistemi yeterli değil, dolayısıyla bölge
insanı sağlık hizmeti için diğer şehirlere gitmek zorunda kalıyor.

‘Türkiye’de COVID-19’un Siyasi, Toplumsal ve Ekonomik Etkilerine Muhalefetin
Yaklaşımı’, HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan’ın Katılımıyla Online Etkinlik

‘Opposition’s Perspective on the Political, Social and Economic Effects of COVID-19 in
Turkey’ with Pervin Buldan, Co-Chair of Peoples’ Democratic Party (HDP)

parties should come together to create a shadow Scientific Council.

Bu tartışma oturumunda katılımcılar çeşitli sorular sordu, Türkiye’de
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Participants
asking
questions
during the
meeting.

Bölgede geniş ailelerin yaygın olması virüsün yayılmasını hızlandırabilir. HDP bölge halkına elini uzattı ve sağlık hizmetleri de dahil
olmak üzere yardımda bulundu. Buldan’a göre hükümet destek çabalarını ülkenin batısına yoğunlaştırdı ve doğuyu ihmal etti. Buna ek
olarak Güneydoğu’nun hâline de medyada yer verilmiyor. Bölgede

Oturum
esnasında
soru soran
katılımcılar.

yaşayan halka yönelik ayrımcılık var.

COVID Sonrası Gelişmeler
Katılımcılar COVID sonrasında Türkiye’de yaşanabilecek olası
gelişmeleri tartıştı. Her ne kadar nelerin değişeceğini öngörmek
zor olsa da Buldan, pandemi sonrası dönemde Türkiye’de demokratikleşmenin gerçekleşebileceğini savundu. Önümüzdeki seçimlerde
seçmenler, hükümetin pandemi esnasındaki performansına istireach out to these people and offer them assistance, including health
care. In her opinion, the central government has only concentrated its
efforts in the west of the country, while neglecting the situation in the
east. In addition, the situation in the south-east region has not been
covered in the media. This constitutes a grave discrimination of the
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gelme ihtimalini ortaya koyuyor. Fakat Kürt nüfusun tecrübe ettiği
zorluklar hâlen devam ediyor. 1980’lerden buy ana baskı yöntemleri
değişti, fakat Kürtler hâlen hükümet ve devlet tarafından baskıya
uğruyor.

Demokratikleşmenin

önemine

dikkat

çeken

Buldan,

hükümetin kapsayıcı olması, tüm etnik ve azınlık grupları tanıması
gerektiğini söyledi.

Post-COVID Developments

Buldan, Türkiye’nin demokratikleşmesi için yeni bir anayasanın

The participants discussed possible developments post-COVID in Tur-

yanı sıra yönetimin yerelleşmesine ihtiyaç olduğunu savundu. Hâ-

key. Though it is difficult to predict what will change, Buldan argued

lihazırdaki anayasa antidemokratik ve Türkiye halkının taleplerini

that the period after the pandemic could bring about democratisation

dile getirmesine uygun değil. Yerel yönetimler ve belediye başkanları

in Turkey. In the next elections, the electorate will vote according

görevden alınıyor, yerine kayyumlar atanıyor. Yönetimin yerelleşm-

to the government’s performance during the pandemic, which opens

esi sonucunda ise güç ve yetkiler, yerel yönetimlerin ve belediye

up the possibility of a new democratic administration to be voted

başkanlarının eline geçmiş olacak.

into power. However, the Kurdish population still faces many diffi-

Tartışmalar esnasında HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar’ın, Meclis’in

culties. While the methods of oppression have changed since 1980s,

yüzüncü yılı münasebetiyle gerçekleşen bir Meclis oturumunda

the Kurds are still being oppressed by the government and the state.

yaptığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ilkeleri arasında çoğulcu-

Buldan highlighted the importance of democratisation, ensuring that

luk, tüm dini ve etnik grupların kapsanması gibi değerlerin de yer

a government is all-encompassing and acknowledges all ethnic and

aldığını belirttiği konuşmanın önemine değinildi. Buldan, Sancar’ın

minority groups.

konuşmasının yeni ittifaklar oluşturma ve Kürt sorununa farklı bir

Buldan argued both a new constitution and decentralisation are nec-

açıdan yaklaşma bağlamında bir dönüm noktasını temsil ettiğini

essary for Turkey to become democratic. The constitution as it cur-

söyledi. Fakat bu konuşmaya verilen çeşitli tepkiler ışığında Buldan,

rently stands is anti-democratic and people living in Turkey cannot

CHP’nin böylesi bir ittifaka hazır olduğunu gösteren bir işaretin söz

voice their demands. Local authorities and mayors are replaced with

konusu olmadığını da ekledi.
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population living in that part of Turkey.

naden oy kullanacak; bu da yeni ve demokrat bir yönetimin iktidara
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state-appointed trustees. Decentralisation would ensure the devolution of competences and powers to local authorities and mayors.

HDP İttifakları
HDP’nin gelecekteki seçimlerdeki ittifaklarına ilişkin sorular soruldu.

The discussion session also examined the significance of the speech

HDP geçtiğimiz seçimlerin sonuçlarını belirleyici bir rol oynadı, fakat

made by Mithat Sancar, co-chair of HDP, during a General Assem-

iki büyük ittifak bloğuna da (Cumhur ve Millet İttifakları) ait değil.

bly session dedicated to the centenary of parliament’s establishment,
which mentioned the founding principles of the Turkish Republic
which included values such as pluralism and inclusiveness of all religious and ethnic groups. Buldan argued that Sancar’s speech reflected a new approach in searching for new alliances and an opportunity

HDP’nin arka kanal diplomasisine istinaden bir katılımcı, İYİ Parti ve
iki yeni partiyle ilişki inşa etmek için HDP’nin ne tür yöntemler kullanacağını sordu. Buldan, son HDP kongresinden önce tüm ittifakların şeffaf olması gerektiğini ve HDP’nin daha fazla açık ve şeffaf ittifak içinde
yer alması gerektiğini ifade ettiğini söyledi. Seçim ittifakları, partilerin

to address the ‘Kurdish Question’ from a different angle. However,

yüzde on eşiği gibi kimi engelleri aşmasını sağlamak açısından gerekli.

the speech has since received mixed responses and Buldan argued

Son iki seçimde HDP’nin ittifaklara katılımı gayrı resmi oldu. HDP kimi

that there are no signs to show that Cumhuriyet Halk Partisi (Repub-

adayları profillerine bağlı olarak, siyasi aidiyetlerinden bağımsız bir

lican People's Party) is ready for such an alliance.

biçimde tekil olarak destekledi. HDP’nin bizzat kendisinin 6 milyon üzerinde oyu var, meclisteki üçüncü en büyük parti ve diğer siyasi partiler

HDP Alliances

tarafından marjinalleştirilmesine rağmen HDP’nin arkasındaki bu büyük

There were questions asked regarding HDP’s alliances in future elec-

seçim ittifaklarında yer alması oldukça güç. Buldan diğer siyasi partil-

tions. HDP has played an important role in the outcome of the recent
elections. However, HDP is not a member of either electoral alliance
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erin HDP’yi marjinalleştirmemesi gerektiğini, zira HDP’nin Türkiye’de
tabanını sürekli geliştiren önemli bir siyasi güç unsuru olduğunu belirtti.
HDP nihai olarak yönetime aday, kapısı da toplumun demokratikleşme,

With regards to HDP’s backdoor diplomacy, a participant asked what

barış ve Kürt sorununun demokratik olarak çözülmesini isteyen tüm

methods will HDP use to build relationship with IYI Party and two

kesimlere açık. HDP’nin değerleri barış, demokratikleşme, kardeşlik ve

newly founded parties. Buldan said that before the last HDP con-

özgürlük. Türkiye’de seçimler sıklıkla beklenenden erken gerçekleştiği

gress she stated that all the alliances should be transparent and HDP

için Buldan, 2021’den sonra seçim olabileceğini tahmin ediyor.

Participants
during
the online
roundtable
meeting.
Sanal yuvarlak
masa toplantısı
esnasında
katılımcılar.
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(National Alliance or People’s Alliance).

destekte azalma yok. Fakat bu marjinalleştirilme sebebiyle HDP’nin
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should be involved in more open and transparent alliances. Electoral
alliances are necessary as they help parties overcoming some obstacles, such as the 10% threshold. In the recent two elections, HDP has
been involved, but only unofficially. It supported individual candidates, based on their profiles and independent of their political party
affiliations. HDP itself is able to have more than 6 million votes, making it the third biggest party in parliament, and it continues to have
strong support in spite of its marginalisation by all other political
parties. However, because of that marginalisation, joining any electoral alliance is very difficult. Buldan urged other political parties to
stop marginalising HDP, especially since it is has demonstrated to be
an important political force in Turkey, constantly extending its vote
base. Eventually, HDP aspires to govern the country and is open to
all sections of society that want democratisation, peace and also a
democratic solution to the Kurdish Question. Peace, democratisation,

Ekonomi
Pek çok katılımcı pandeminin ekonomiye etkisinin devasa olacağını,
Türkiye’de büyük ihtimalle ekonomik gerileme yaşanacağını ifade
etti. Hükümetin kısıtlamaları kaldırma motivasyonu da ekonomik
kayıpların önünü almaya yönelik. Katılımcılardan biri, toplumsal barış
için önkoşul olan hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi meseleler çözülmeden ekonominin düzelmeyeceğini savundu. Konuşmacıya
hükümet pandemi sonrasında demokratikleşmeye yönelik bir tavır
alırsa HDP’nin bunu nasıl karşılayacağı soruldu. Katılımcılardan biri,
Cevdet Yılmaz’la gerçekleşen son sanal DPI toplantısında, ekonomik
kriz yaşanan dönemlerde dahi yerel yönetimlerin güçlendirilmesi
fikrinin ortaya atıldığını ifade etti.
Hükümetin demokratikleşmeye yönelmesinin düşük bir ihtimal olduğunu söyleyen Budan, pandeminin yarattığı baskıların AK Parti’yi

brotherhood/sisterhood, and liberation are the values of HDP. As

demokratikleşmeden ziyade ekonomiyi ayağa kaldırmak üzerine

elections in Turkey often occur earlier than planned, Buldan specu-

yoğunlaştıracağını ifade etti. Buldan muhalefetin, özellikle de HDP’nin

lates that there might an election after 2021.

hükümetle bir araya gelmesini bu koşullar altında olası görmüyor.
Muhalefetin hükümete yönelik tavrından ötürü, pandemi bittikten
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Many participants expressed that the economic consequences of the
pandemic will be huge and Turkey is likely to face economic recession. The economy has been the driver of the government’s decision
to ease the lockdown in order to mitigate economic losses. One of the
participants argued that without solving issues, such as rule of law
and human rights, that are a precondition for societal peace, it is not
possible to improve the economy. The speaker was asked about HDP’s

sonra hükümetin ilişki kurmak istemesi düşük bir olasılık.
Katılımcılardan biri, yakın zamanda gündeme gelen, muhalefetle
bağlantılı olarak Türkiye’de yeni bir darbe girişimi olacağına dair
söylentileri dile getirdi. Buldan hükümetin bu tür asılsız spekülasyonlar aracılığıyla mağduriyet yaratmaya çalıştığını savundu. Darbe gibi
bir ihtimal mevcut değil. AK Parti böylesi söylentileri kendi krizi yönetme başarısızlığını örtmek için kullanıyor.

attitude towards the government if it tries to revive the country’s

HDP’nin İktidar Hedefleri

democratisation process post-pandemic. A participant stated that in

Bir katılımcı, Türkiyeli bir parti olarak HDP’nin neler yapmayı

the last DPI online meeting with Cevdet Yilmaz, the idea of strength-

düşündüğünü, tabanını nasıl genişletmeyi planladığını ve Ahmet Şık’ın

ening local administrations was put forward even during the times of

istifasının ne anlama geldiğini sordu. HDP’nin ülkenin yönetimine

an economic crisis.

aday olduğunu söyleyen Buldan, partinin bu hedefi gerçekleştirmek

Buldan argued that likelihood of the government working towards

doğrusunda çalışmalarını yürüttüğünü söyledi. HDP’nin sadece Kür-

democratisation is not very high. The economic pressures due to the

tlerin değil aynı zamanda Ermenilerin, Alevilerin, Süryanilerin ve

pandemic will likely see the AK Party focus on economic recovery,

diğerlerinin de partisi olduğunu ekledi. HDP’nin örgütlenmesinde

rather than democratisation. Buldan does not currently see any en-

güçlü kadın grupları yer alıyor aynı zamanda. 2010’da kurulmasından

gagement of the opposition, especially not of HDP, with the govern-

bu yana HDP tabanını Kürtlerden ötesini de kapsayacak şekilde

ment. The opposition is currently attacking the government, therefore

genişletti; şu anda farklı dini, etnik ve ulusal kimliklere sahip kişiler
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Economy
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the latter is unlikely to reach out once the pandemic has ended.

HDP çatısı altında bir arada. Hedef toplumun daha da geniş kesimler-

One of the participants asked about the recent allegations about a

ine hitap edebilmek; bunun üzerine çalışan çok sayıda komite mevcut.

new coup in Turkey linked to the opposition. Buldan argued that the
government was using these speculations to create a sense of victimhood. Currently, there is no threat of a military coup. In fact, the
AK Party is using these ‘rumours’ for political gains to conceal their
governance and management of the crisis.

HDP Governance Prospects
A participant asked the speaker regarding HDP’s perspectives as the

Parti, Karadeniz ve Ege bölgesi seçmenleri gibi geleneksel olarak HDP
seçmeni olmayan kesimlere de hitap etmeye çalışıyor. Fakat Karadeniz
bölgesinde parti binalarına gerçekleştirilen saldırılardan da anlaşılabileceği üzere HDP bu bölgelerde kimi zorluklar yaşıyor. 2011 seçimlerinden günümüze HDP geleneksel tabanının dışındaki kesimlere ve
bölgelere erişme başarısını arttırdı ve günümüzde toplumun geniş kesimlerini temsil ediyor. Ahmet Şık’ın istifasının bireysel bir karar olduğunu söyleyen Buldan, HDP’nin bu karara saygı duyduğunu, Şık’ın
partinin önemli bir üyesi olduğunu ifade etti.

party of Turkey, plans to extend its voter base, and the significance
of Ahmet Şık’s, HDP MP, resignation. Buldan argued that HDP wants
to govern the country and is working towards turning that objective
into reality. She stated that HDP is not only a party for Kurds, but for
Armenians, Alevis, Syriacs, among other groups. HDP also has strong
women’s groups in its structures. After the party’s establishment in
2010, HDP expanded its base beyond Kurds and included people with
diverse religious, ethnic and national identities. The aim is to appeal
to wider sections of the society and there are currently many commit-
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that are not part of its traditional electorate, such as in the Black Sea
Region and Aegean Region. However, many HDP members have faced
difficulties, as illustrated by the attacks by the local government in
the Black Sea Region. Since the 2011 elections, HDP was better able to
reach out to other constituencies and regions and now it has a much
broader representation of society among its members. Buldan stated
that Ahmet Şık’s resignation was an individual decision. HDP respects
his decision, as he was an important member of the party and an MP.
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tees working on that issue. The party has tried to reach out to people
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Sonuç

Kerim Yildiz closed the meeting by extending his thanks to the speaker

Kerim Yıldız, konuşmacıya ve katılımcılara bu verimli toplantı için

and the participants for a productive discussion. Buldan’s presenta-

teşekkür ederek etkinliği sonlandırdı. Pervin Buldan’ın sunumu, ortak

tion has demonstrated that that even during difficult times, it is im-

zemin arama çabasının, demokratikleşme ve normalleşme konularını

portant to search for common ground and to continue discussing the

tartışmaya devam etmenin zor zamanlarda dahi önemli olduğunu

topics of democratisation and normalisation.

gösterdi.

Overall, this online roundtable facilitated a constructive meeting on

Sanal etkinlik COVID-19 konusunda muhalefetin rolü ve pandemi son-

the role of opposition to COVID-19 and the possible developments in

rasında Türkiye’de olası gelişmelere ilişkin faydalı bir tartışmaya ve-

Turkey post-pandemic. It highlighted the importance of keeping dia-

sile oldu. Bu zor zamanda diyaloğu sürdürmenin ve çatışma çözümüne

logue and discussion on conflict resolution alive during this challeng-

dair tartışmaları devam ettirmenin önemini vurguladı. Etkinliğe Tür-

ing time. The online meeting brought together 64 participants from

kiye’nin ve dünyanın dört bir yanından 64 kişi katıldı. Siyasi parti lid-

various parts of Turkey and the world. Participants express that they

eriyle konuşma şansından ötürü müteşekkir olduklarını ifade eden

appreciated the opportunity to talk with the leader of the political par-

katılımcılar, özellikle siyasetin alanının daraldığı ve muhalefet liderl-

ty, especially in such times when the space for politics has narrowed

erinin pek dinlenmediği böylesi dönemlerde bunun önemli olduğunu

and opposition leaders are not given as much voice. They mention

belirtti. Muhalif sesleri duymanın önemi vurgulandı. Kimi katılımcılar

that hearing critical and opposition voices was crucial. Though some

sanal etkinliklerin yüz yüze buluşmalar kadar etkileşim ve network-

participants noted that online meetings do not offer the same level

ing fırsatı sunmadığını söylese de bu toplantılara katılmanın yine de

of interaction and networking as in person meetings, they still found

faydalı olduğunu ekledi. Katılımcılar, özellikle pandeminin toplumsal

it useful to be part of these meetings. Participants appreciated DPI’s

diyaloğu zorlaştırdığı bu dönemde DPI’ın etkinliklerini sürdürmesini

continuation with meetings especially at a time when public dialogue

takdir ettiklerini belirtti.

is even harder due to the pandemic.

Toplantı, aralarında AK Parti, CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve

This meeting was the second of a series of meetings with political par-

Saadet Partisi’nin olduğu siyasi partilerin yöneticileriyle yapılan bir

ty leaders, including AK Party, CHP, DEVA Party, Future Party, HDP

dizi toplantı içinde ikinci etkinlik olarak yerini aldı. DPI, yıllar içinde

and Saadet Party. DPI will hold online roundtable meetings with other

inşa etmiş olduğu diyaloğu sürdürmek ve bu zor zamanlarda tartışma-

political parties in Turkey in order to continue the dialogue it has built

ları devam ettirmek adına Türkiye’deki diğer siyasi partilerle de bir

over many years and keep discussions alive during these unprecedent-

araya gelerek sanal toplantılar düzenlemeye devam edecek.

ed and challenging times.
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DPI Aims and Objectives
Aims and objectives of DPI include:
• To contribute to broadening bases and providing new platforms for
discussion on establishing a structured public dialogue on peace
and democracy building.
• To provide opportunities, in which different parties are able to draw
on comparative studies, analyse and compare various mechanisms
used to achieve positive results in similar cases.
• To create an atmosphere whereby different parties share knowledge,
ideas, concerns, suggestions and challenges facing the development

36

• To support, and to strengthen collaboration between academics, civil
society and policy-makers.
• To identify common priorities and develop innovative approaches to
participate in and influence democracy-building.
• Promote and protect human rights regardless of race, colour, sex,
language, religion, political persuasion or other belief or opinion.

DPI’ın amaçları ve hedefleri:
• Barışın ve demokrasinin inşası üzerine yapılandırılmış bir kamusal
diyaloğun oluşması için gerekli olan tartışma ortamının geliştirilmesi
ve genişletilmesi.
• Farklı kesimlerin karşılaştırmalı çalışmalar vesilesiyle bir araya gelerek, farklı dünya örnekleri özelinde benzer durumlarda olumlu
sonuçlar elde etmek için kullanılmış çeşitli mekanizmaları incelemesine ve analiz etmesine olanak sağlamak. Farklı kesimlerin bir araya
gelerek Türkiye ve daha geniş bir coğrafyada demokratik bir çözümün geliştirilmesine yönelik bilgilerini, düşüncelerini, endişelerini,
önerilerini, kaygılarını ve karşılaşılan zorlukları paylaştığı bir ortam
yaratmak. Akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve karar alıcılar
arasındaki işbirliğinin desteklemek ve güçlendirmek.

DPI aims to foster an environment in which different parties share

• Ortak öncelikleri belirlemek ve demokrasi inşası sürecini ve sürece

information, ideas, knowledge and concerns connected to the devel-

katılımı etkileyecek yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek. Din, dil, ırk,

opment of democratic solutions and outcomes. Our work supports the

renk, cinsiyet, siyasi görüş ve inanç farkı gözetmeksizin insan hakla-

development of a pluralistic political arena capable of generating con-

rını teşvik etmek ve korumak.

sensus and ownership over work on key issues surrounding democratic solutions at political and local levels.

Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI), Türkiye’de demokratik bir çözümün geliştirilmesi için, farklı kesimlerin bir araya gelerek bilgilerini, fi-

‘Türkiye’de COVID-19’un Siyasi, Toplumsal ve Ekonomik Etkilerine Muhalefetin
Yaklaşımı’, HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan’ın Katılımıyla Online Etkinlik

‘Opposition’s Perspective on the Political, Social and Economic Effects of COVID-19 in
Turkey’ with Pervin Buldan, Co-Chair of Peoples’ Democratic Party (HDP)

of a democratic solution in Turkey and the wider region.

Demokratik Gelişim
Enstitüsü’nün Amaçları
ve Hedefleri
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We focus on providing expertise and practical frameworks to encour-

kirlerini, kaygılarını ve önerilerini paylaştıkları bir ortamı teşvik etmeyi

age stronger public debates and involvements in promoting peace and

amaçlamaktadır. Çalışmalarımız, demokratik çözümün sağlanması için

democracy building internationally. Within this context DPI aims to

kilit önem taşıyan konularda fikir birliğine varma ve uzlaşılan konuları

contribute to the establishment of a structured public dialogue on

sahiplenme yeteneğine sahip çoğulcu bir siyasi alanın geliştirilmesini

peace and democratic advancement, as well as to widen and create

desteklemektedir.

new existing platforms for discussions on peace and democracy build-

Kurum olarak güçlü bir kamusal tartışmayı; barışı ve demokrasiyi

ing. In order to achieve this we seek to encourage an environment of
inclusive, frank, structured discussions whereby different parties are
in the position to openly share knowledge, concerns and suggestions
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uzmanlığa ve pratiğe dayalı bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Bu
çerçevede barış ve demokratik ilerleme konusunda yapılandırılmış bir
kamusal tartışmanın oluşturulmasına katkıda bulunmayı; barış ve de-

DPI’s objective throughout this process is to identify common priori-

mokrasi inşası tartışmaları için yeni platformlar yaratmayı ve mevcut

ties and develop innovative approaches to participate in and influence

platformları genişletmeyi amaçlıyoruz.

the process of finding democratic solutions. DPI also aims to support

Bu amaçlara ulaşabilmenin gereği olarak, farklı kesimlerin demokrasi-

and strengthen collaboration between academics, civil society and policy-makers through its projects and output. Comparative studies of
relevant situations are seen as an effective tool for ensuring that the
mistakes of others are not repeated or perpetuated. Therefore we see
comparative analysis of models of peace and democracy building to be
central to the achievement of our aims and objectives.

nin inşası ve güçlendirmesi için bilgilerini, endişelerini ve önerilerini
açıkça paylaşabilecekleri kapsayıcı, samimi ve yapılandırılmış tartışma
ortamını çeşitli seviyelerde teşvik etmeye çalışıyoruz. DPI olarak farklı
projelerimiz aracılığıyla akademi, sivil toplum ve karar alıcılar arasındaki işbirliğini desteklemeyi ve güçlendirmeyi de hedefliyoruz.
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for democracy building and strengthening across multiple levels.

uluslararası düzeyde geliştirmeye yönelik katılımları teşvik etmek için
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Board Members
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Kerim Yıldız is an expert in conflict resolution,

in the High Court of the Republic of Singapore and the European Court of

peacebuilding, international human rights law and

Human Rights. Stewart has also been the chair of the Dialogue Advisory
Group since its founding in 2008.

jects in these areas over his career. Yıldız has received a

Tecrübeli bir hukukçu olan Nick Stewart Birleşik Krallık Yüksek Mahke-

number of awards, including from the Lawyers Committee for Human

mesi (Chancery and Queen’s Bench Birimi) ikinci hâkimidir. Geçmişte İn-

Rights for his services to protect human rights and promote the rule

giltere ve Galler Barosu İnsan Hakları Komitesi Başkanlığı (Bar Human

of law in 1996, and the Sigrid Rausing Trust’s Human Rights award for

Rihts Committee of England and Wales) ve Uluslararası Avukatlar Birliği

Leadership in Indigenous and Minority Rights in 2005. Yildiz is also

(Union Internationale des Avocats) başkanlığı görevlerinde bulunmuş-

a recipient of the 2011 Gruber Prize for Justice. He has also written

tur. İngiltere ve Galler’de gerçekleşen ve Malezya, Singapur, Hong Kong,

extensively on international humanitarian law, conflict, and various

Bahamalar, Singapur ve Avrupa İnsan Hakları mahkemelerinin temyiz

human rights mechanisms.

konseylerinde görüş bildirdi. Stewart, 2008’deki kuruluşundan bu yana

Kerim Yıldız çatışma çözümü, barışın inşası, uluslararası insan hak-

Diyalog Danışma Grubunun başkanlığını da yürütüyor.

ları ve azınlık hakları konusunda uzman bir isimdir ve kariyeri boyunca bu alanlarda çok çeşitli projelerde çalışmıştır. 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 Vakfı’nın Azınlık Hakları
alanında Liderlik Ödülü’ne ve 2011’de ise Gruber Vakfı Uluslararası
Adalet Ödülü’ne layık görülmüştür. 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.

Priscilla Hayner
Priscilla Hayner is co-founder of the International
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the UN Department of Political Affairs Standby Team
of Mediation Experts. She is a global expert on truth
commissions and transitional justice initiatives and has
authored several books on these topics, including Unspeakable Truths,
which analyses truth commissions globally. Hayner has recently engaged
in the recent Colombia talks as transitional justice advisor to Norway,
and in the 2008 Kenya negotiations as human rights advisor to former
UN Secretary-General Kofi Annan and the United Nations-African Union
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peared at all court levels in England and Wales, before the Privy Council

(Chief Executive Officer / İcra Kurulu Başkanı)

minority rights, having worked on numerous pro-
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former President of the Union Internationale des Avocats. He has ap-
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mediation team. Hayner has also worked significantly in the implementation stages following a peace agreement or transition, including Sierra
Leone in 1999 and South Sudan in 2015.
Geçiş Dönemi Adaleti için Uluslararası Merkez’in (International Center for
Transitional Justice) kurucularından olan Priscilla Hayner, aynı zamanda
BM Kıdemli Arabuluculuk Danışmanları Ekibi’ndedir. Hakikat komisyonları, geçiş dönemi adaleti inisiyatifleri ve mekanizmaları konusunda küresel bir uzman olan Hayner, hakikat komisyonlarını küresel olarak analiz
eden Unspeakable Truths (Konulmayan Gerçekler) da dahil olmak üzere,
alanda pek çok yayına sahiptir. Hayner, yakın zamanda Kolombiya barış
görüşmelerinde Norveç’in geçiş dönemi adaleti danışmanı olarak ve 2008
Kenya müzakerelerinde eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan ve Birleşmiş
Milletler-Afrika Birliği arabuluculuk ekibinin insan hakları danışmanı

Jacki Muirhead
Jacki Muirhead was appointed Chambers Administrator at Devereux Chambers, London, UK, in November 2015. Her previous roles include Practice
Director at FJ Cleveland LLP, Business Manager at
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Clerk at the Faculty of Advocates, UK.
Şu anda Devereux Chambers isimli hukuk firmasında üst düzey yönetici olarak görev yapan Jacki Muirhead bu görevinden önce 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.

olarak görev yapmıştır. Hayner, 1999’da Sierra Leone ve 2015’te Güney
Sudan da dahil olmak üzere birçok ülkede, barış anlaşması ve geçiş sonrası uygulamaları konularında çalışmalar yapmıştır.

Prof. David Petrasek
Professor David Petrasek is Associate Professor at
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Arild Humlen
Arild Humlen is a lawyer and Director of the Norwegian Bar Association’s Legal Committee. He is
widely published within a number of jurisdictions,
with emphasis on international civil law and human
rights, and he has lectured at the law faculty of several
universities in Norway. Humlen is the recipient of the Honor Prize of the
Bar Association of Oslo for his work on the rule of law and in 2015 he
was awarded the Honor Prize from the international organisation Save
the Children for his efforts to strengthen the legal rights of children.
Hukukçu olan Arild Humlen aynı zamanda Norveç Barosu Hukuk Komitesi’nin direktörüdür. Uluslararası medeni hukuk ve insan hakları gibi
yargı alanları üzerine çok sayıda yazısı yayınlanmış, Norveç’te bir dizi
hukuk fakültesinde ders vermiştir. Oslo Barosu bünyesinde Sığınmacılık
ve Göçmenlik Hukuku Davaları Çalışma Grubu başkanı olarak yaptığı
çalışmalardan dolayı Oslo Barosu Onur Ödülü’ne layık görülmüştür.

Adviser to the Secretary-General of Amnesty International. He has worked extensively on human rights,
humanitarian and conflict resolution issues, including for Amnesty
International (1990-96), for the Office of the UN High Commissioner
for Human Rights (1997-98), for the International Council on Human
Rights Policy (1998-02) and as Director of Policy at the Centre for Humanitarian Dialogue (2003-07). Petrasek has also taught international
human rights and humanitarian law courses at the Osgoode Hall Law
School at York University, Canada, the Raoul Wallenberg Institute at
Lund University, Sweden, and at Oxford University.
Kanada’da Ottowa Üniversitesi’nde Uluslararası Siyasal İlişkiler
Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Geçmişte Uluslararası Af Örgütü Eski Genel Sekreteri’ne başdanışmanlık yapan
Prof. David Petrasek, uzun yıllardır insan hakları, insancıl hukuk ve
uyuşmazlıkların çözümü konularında çalışmalar yürütmektedir. Bu
alanlarda önde gelen bir uzman ve yazardır. 1990-1996 yılları arasın-
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Graduate School of Public and International Affairs,
University of Ottawa, Canada. He is a former Special
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Catherine Woollard

da Uluslararası Af Örgütü, 1997-1998 yılları arasında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 1998-2002 yılları arasında

Catherine Woollard is the current Secretary Gen-

İnsan Hakları Politikası üzerine Uluslararası Konsey ve 2003-2007 yıl-

eral for ECRE, the European Council for Refugees

ları arasında da İnsani Diyalog Merkezi’nde Politika Bölümü Direktörü

and Exiles, a pan-European alliance of 96 NGOs

olarak çalışmıştır.

protecting and advancing the rights of refugees,
asylum seekers and displaced persons. Previously she
served as the Director of the Brussels Office of Independent Diplo-

Antonia Potter Prentice
Antonia Potter Prentice is currently the Director
of Alliance 2015 – a global network of humanitarian and development organisations. Prentice has
extensive experience on a range of humanitarian,
development, peacemaking and peacebuilding issues
through her previous positions, including interim Senior Gender Adviser to the Joint Peace Fund for Myanmar and providing technical
advice to the Office of the Special Envoy of the UN Secretary General
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international organisations including UN Women, Dialogue Advisory
Group, and Centre for Humanitarian Dialogue. Prentice co-founded
the Athena Consortium as part of which she acts as Senior Manager
on Mediation Support, Gender and Inclusion for the Crisis Management Initiative (CMI) and as Senior Adviser to the European Institute
for Peace (EIP).
Antonia Potter Prentice, insani yardım kuruluşlarının ve kalkınma
örgütlerinin küresel ağı olan İttifak 2015’in direktörüdür. Prentice,
Myanmar için Ortak Barış Fonu’na geçici Kıdemli Cinsiyet Danışmanı
ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yemen Özel Elçisi Ofisi’ne teknik
tavsiyeler vermek de dahil olmak üzere insancıl faaliyetler, kalkınma,
barış yapma ve barış inşası gibi konularda sivil toplum bünyesinde 17
yıllık bir çalışma tecrübesine sahiptir. BM Kadınları, Diyalog Danışma Grubu ve İnsani Yardım Diyaloğu Merkezi gibi çeşitli uluslararası
örgütlerde görev yapan Prentice, kurucuları arasında yer aldığı Athena Konsorsiyomu Arabuluculuk Desteği, Toplumsal Cinsiyet ve Kaynaştırma için Kriz Yönetimi İnsiyatifi’nde yöneticilik ve Avrupa Barış
Enstitüsü’ne (EIP) başdanışmanlık yapmaktadır.

European Peacebuilding Liaison Office (EPLO) – a Brussels-based network of not-for-profit organisations working on conflict prevention
and peacebuilding. She also held the positions of Director of Policy,
Communications and Comparative Learning at Conciliation Resources, Senior Programme Coordinator (South East Europe/CIS/Turkey) at
Transparency International and Europe/Central Asia Programme Coordinator at Minority Rights Group International. Woollard has additionally worked as a consultant advising governments on anti-corruption and governance reform, as a lecturer in political science, teaching
and researching on the EU and international politics, and for the UK
civil service.
Catherine Woollard, Avrupa Mülteci ve Sürgünler Konseyi (ECRE)
Genel Sekreteri’dir. ECRE, Avrupa ülkelerinin ittifakına dayalı ve uluslararası koruma alanında çalışan yaklaşık 96 sivil toplum kuruluşunun üye olduğu bir ağdır. Geçmişte Bağımsız Diplomatlar Grubu’nun 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’da Siyaset, İletişim ve Karşılaştırmalı Öğrenme
Birimi Direktörü, Transparency International’da Güneydoğu Avrupa
ve Türkiye Kıdemli Program Koordinatörü, Minority Rights Group’da
Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü olarak görev yapmıştır.
Hükümetlere yolsuzluk konusunda danışmanlık hizmeti vermiş, akademisyen olarak Birleşik Krallık’taki kamu kurumu çalışanlarına siyaset
bilimi, AB üzerine eğitim ve araştırma ve uluslararası politika alanlarında dersler vermiştir.
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to the Yemen peace process. Prentice has also been involved in various

mat, and from 2008 to 2014 she was the Executive Director of the
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Council of Experts
Uzmanlar Kurulu Üyeleri

Avrupa Konseyi başkanlığı görevini yürütürken Avrupa Birliği’nin üye
ülke sayısının 27’ye çıktığı tarihsel süreçte payı olan en önemli isimlerden biri olmuştur. 2008 yılında aktif siyasetten çekilen Bertie Ahern
o tarihten bu yana bütün zamanını çatışma çözümü çalışmalarına
ayırmakta ve bu amaçla pek çok grupla temaslarda bulunmaktadır.
Ahern’in hali hazırda sahip olduğu ünvanlar şunlardır: The Inter Ac-

Bertie Ahern

tion Council Eşbaşkanlığı, Clinton Küresel İnsiyatifi Üyeliği, Bask Ülkesindeki Çatışma Üzerine Çalışma Yürüten Uluslararası Grup Üyeli-

Bertie Ahern is the former Taoiseach (Prime Minis-

ği, İrlanda Ulusal Üniversitesi Arabuluculuk ve Çatışmaya Müdahale

ter) of Ireland, a position to which he was elected

Bölümü Fahri Profesörlüğü, Berlin Kültürel Diplomasi Enstitüsü Üyeli-

following numerous Ministerial appointments as

ği, Varkey Gems Vakfı Danışma Kurulu Üyeliği, Kriz İdaresi İnisiyatifi

well as that of Deputy Prime Minister. A defining

Üyeliği, Dünya Ekonomik Forumu Müzakere ve Çatışma Çözümü Foru-

moment of Mr Ahern’s three terms in office as Taoise-

mu Konsey Üyeliği, Harvard Uluslararası Müzakere Programı Ulusla-

ach was the successful negotiation of the Good Friday Agreement in

rarası Danışmanlar Konseyi Başdanışmanı.

April 1998. Mr Ahern held the Presidency of the European Council in
2004, presiding over the historic enlargement of the EU to 27 member
states. Since leaving Government in 2008 Mr Ahern has dedicated his
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around the world. Current roles include Co-Chair of The Inter Action

Dermot Ahern
Dermot Ahern is a former Irish Member of Parlia-

Council; Member of the Clinton Global Initiative; Member of the In-

ment and Government Minister and was a key fig-

ternational Group dealing with the conflict in the Basque Country;

ure for more than 20 years in the Irish peace pro-

Honorary Adjunct Professor of Mediation and Conflict Intervention in

cess, including in negotiations for the Good Friday

NUI Maynooth; Member of the Kennedy Institute of NUI Maynooth;

Agreement and the St Andrews Agreement. He also

Member of the Institute for Cultural Diplomacy, Berlin; Member of

has extensive experience at the EU Council level, including as a key

the Varkey Gems Foundation Advisory Board; Member of Crisis Man-

negotiator and signatory to the Constitutional and Lisbon Treaties. In

agement Initiative; Member of the World Economic Forum Agenda

2005, he was appointed by the then UN Secretary General Kofi An-

Council on Negotiation and Conflict Resolution; Member of the IMAN

nan, to be a Special Envoy on the issue of UN Reform.

Foundation; Advisor to the Legislative Leadership Institute Academy

Geçmişte İrlanda Parlamentosu milletvekilliği ve kabinede bakanlık

of Foreign Affairs; Senior Advisor to the International Advisory Coun-

görevlerinde bulunan Dermot Ahern, 20 yıldan fazla bir süre İrlan-

cil to the Harvard International Negotiation Programme; and Director

da barış sürecinde anahtar bir rol oynamıştır ve bu süre içinde Bel-

of Co-operation Ireland.

fast Anlaşması (Hayırlı Cuma Anlaşması) ve St. Andrews Anlaşması

Tecrübeli bir siyasetçi olan Bertie Ahern bir dizi bakanlık görevinden

için yapılan müzakerelere dahil olmuştur. AB Konseyi seviyesinde de

sonra İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı olarak görev yapmıştır. Bertie

önemli tecrübeleri olan Ahern, AB Anayasası ve Lizbon Antlaşmaları

Ahern’in başbakanlık yaptığı dönemdeki en belirleyici gelişme 1998

sürecinde de önemli bir arabulucu ve imzacı olmuştur. 2005 yılında

yılının Nisan ayında Hayırlı Cuma Anlaşması’yla sonuçlanan barış gö-

dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından BM

rüşmesi müzakerelerinin başlatılması olmuştur. Ahern, 2004 yılında

Reformu konusunda özel temsilci olarak atanmıştır.
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time to conflict resolution and is actively involved with many groups
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Prof. Dr. Aşkın Asan

Dr. Mehmet Asutay, İngiltere’deki Durham Üniversitesi’nin İşletme Fa-

Professor Dr. Aşkın Asan is an executive board
member of the Maarif Foundation, a member of
Turkey’s Democracy Platform, and a faculty member at Istanbul Ticaret University.

Elected as a

Member of the Turkish Grand National Assembly from

kültesi’nde Ortadoğu’nun İslami Siyasal Ekonomisi ve Finansı alanında
profesor olarak görev yapmaktadır. Asutay Türk ve Kürt siyasal ekonomisi, İslami siyasal ekonomi, ve Ortadoğu’da siyasal ekonomi konularında dersler vermekte, araştırmalar yapmakta ve yapılan araştırmalara danışmanlık yapmaktadır.

Ankara, Prof. Dr. Asan served as a vice president of the Parliamentary
Assembly of the Mediterranean and was a member of the Turkish Delegation of the Parliamentary Union of the Organisation of the Islamic
Conference during her time in parliamentary office. She is a former
Deputy Minister of Family and Social Policies (2011-2014) and was
Rector of Avrasya University in Trabzon between 2014-2017.

tor. Since 1994, he has contributed as a columnist
for a variety of newspapers. He is currently a columnist for Al-Monitor. He is a member of the for-

kurucu üyesi olan Aşkın Asan, 23. Dönem’de Ankara Milletvekili olarak

mer Wise Persons Committee in Turkey, established by

(APA) Türk Grubu Başkanı, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu ve
İKÖPAB Türk Grubu Üyesi oldu. 2011-2014 Yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevini yürüttü. 2014-2017
yılları arasında Avrasya Üniversitesi’nin rektörlüğünü yapan Asan, şu
an İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesidir.

Prof. Dr. Mehmet Asutay
Profressor Dr. Mehmet Asutay is a Professor of
Middle Eastern and Islamic Political Economy &
Finance at the Durham University Business School,
UK. He researches, teaches and supervises research on
Islamic political economy and finance, Middle Eastern economic development and finance, the political economy of the Middle East, including Turkish and Kurdish political economies. He is the Director of the
Durham Centre for Islamic Economics and Finance and the Managing
Editor of the Review of Islamic Economics, as well as Associate Editor
of the American Journal of Islamic Social Science. He is the Honorary
Treasurer of the BRISMES (British Society for Middle Eastern Studies);
and of the IAIE (International Association for Islamic Economics).

then-Prime Minister Erdoğan.
Yazar ve siyaset yorumcusu olan Ali Bayramoğlu uzun yıllar günlük
yayınlanan Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Recep
Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde oluşturulan Akil İnsanlar
Heyetinde yer almıştır. Bayramoğlu köşe yazılarına şu an Al-Monitor’de devam etmektedir.

Prof. Christine Bell
Professor Christine Bell is a legal expert based in
Edinburgh, Scotland. She is Professor of Constitutional Law and Assistant Principal (Global Justice)
at the University of Edinburgh, Co-director of the
Global Justice Academy, and a member of the British Academy. She was chairperson of the Belfast-based human rights
organization, the Committee on the Administration of Justice, from
1995-7, and a founder member of the Northern Ireland Human Rights
Commission established under the terms of the Belfast Agreement. In
1999 she was a member of the European Commission’s Committee of
Experts on Fundamental Rights. She is an expert on transitional jus-
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Ali Bayramoğlu is a writer and political commenta-

Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi ve Türkiye Demokrasi Platformu
Parlamentoda görev yaptı. TBMM’de Akdeniz Parlamenter Asamblesi
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Ali Bayramoğlu
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Andy Carl

tice, peace negotiations, constitutional law and human rights law. She
regularly conducts training on these topics for diplomats, mediators

Andy Carl is an independent expert on conflict

and lawyers, has been involved as a legal advisor in a number of peace

resolution and public participation in peace pro-

negotiations, and acted as an expert in transitional justice for the UN

cesses. He believes that building peace is not an

Secretary-General, the Office of the High Commissioner for Human

act of charity but an act of justice. He co-founded

Rights, and UNIFEM.
İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta faaliyet yürüten bir hukukçudur. Edinburgh Üniversitesi’nde Anayasa hukuku profesörü olarak ve aynı üniversite bünyesindeki Küresel Adalet Projesinde Müdür yardımcısı olarak
görev yapmaktadır. İngiliz Akademisi üyesi de olan Bell, 1995-1997 yılları
arasında Belfast merkezli İnsan Hakları örgütü Adalet İdaresi Komisyonu başkanı ve Belfast Anlaşması şartları çerçevesinde kurulan Kuzey İrlanda İnsan Hakları Komisyonu kurucu üyesi olarak görev yaptı. 1999’da
ise Avrupa Komisyonu Temel Haklar Uzmanlar Komitesi üyeliğinde bulundu.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, BM Ge-
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dahil olduğu kurumlarda hukuk danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Alert. He is currently an Honorary Fellow of Practice at the School of
Law, University of Edinburgh. He serves as an adviser to a number
of peacebuilding initiatives including the Inclusive Peace and Transition Initiative at the Graduate Institute in Geneva, the Legal Tools for
Peace-Making Project in Cambridge, and the Oxford Research Group,
London.
Andy Carl çatışma çözümü ve barış süreçlerine kamusal katılımın sağlanması üzerine çalışan bağımsız bir uzmandır. Barışın inşaasının bir
hayırseverlik faaliyetinden ziyade adaletin yerine getirilmesi çabası
olduğuna inanan Carl, çatışma Çözümü alanında çalışan etkili kurumlardan biri olan Conciliation Resources’un kurucularından biridir. Bir
dönem Uluslararası Uyarı (İnternational Alert) isimli kurumda Program Direktörü olarak görev yapan Carl, halen Edinburgh Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde Fahri Bilim Kurulu Üyesi olarak görev

Cengiz Çandar
Cengiz Çandar is currently a columnist for Al-Monitor, a widely respected online magazine that provides analysis on Turkey and the Middle East. He
is a former war correspondent and an expert on the

yapmaktadır. Barış inşası üzerine çalışan Cenevre Mezunlar İnsiyatifi
bünyesindeki Barış ve Geçiş Dönemi İnisiyatifi, Cambridge’te yürütülen
Barışın İnşası için Yasal Araçlar Projesi ve Londra’da faaliyet yürüten
Oxford Araştırma Grubu gibi bir dizi kurum ve oluşuma danışmanlık
yapmaya devam etmektedir.

Middle East. He served as a special adviser to the former Turkish president, Turgut Ozal. Cengiz Çandar is a Distinguished
Visiting Scholar at the Stockholm University Institute for Turkish
Studies (SUITS).
Kıdemli bir gazeteci ve köşe yazarı olan Çandar uzun yıllar Radikal
gazetesi için köşe yazarlığı yapmıştır. Al Monitor haber sitesinde köşe
yazarlığı yapmaktadır. Ortadoğu konusunda önemli bir uzman olan
Çandar, bir dönem savaş muhabiri olarak çalışmış veTürkiye eski
Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’a özel danışmanlık yapmıştır.

Dr. Vahap Coşkun
Dr. Vahap Coşkun is a Professor of Law at University of Dicle in Diyarbakır where he also completed
his bachelor’s and master’s degrees in law. Coşkun
received his PhD from Ankara University Faculty of
Law. He has written for Serbestiyet and Kurdistan24 online newspaper. He has published books on human rights, constitutional law, po-
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nel Sekreterliği, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi ve UNIFEM’in de

and was Executive Director of Conciliation Resources. Previously, he was the first Programme Director with International
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litical theory and social peace. Coşkun was a member of the former

deniyetleri Enstitüsü Kürdoloji bölümünde okutmanlık yaptı. Uzunca

Wise Persons Commission in Turkey (Central Anatolian Region).

bir süre siyaset iletişimi ile ilgilendi. 2011’de kurulan IMC TV 2016’da

Dr. Vahap Coşkun Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’n-

kapatılana dek; program koordinatörü olarak çalıştı. Aynı kanalda

de öğretim üyesidir. Lisans ve lisansüstü eğitimini Dicle Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi’nde Hukuk Doktoru
tamamlamıştır. Serbestiyet ve Kurdistan 24 online gazetesinde makale

“Gündem Müzakere” programını hazırladı ve sundu. Halen ülkesindeki
pek çok meslektaşı gibi etik ilkelere bağlı; bağımsız bir gazeteci olarak
çalışma arayış, istek ve heyecanını koruyor.

yazan Coşkun, insan hakları, anayasa hukuku, siyasal teori ve toplumsal barış konulu kitaplar yayınlamıştır. Coşkun, Akil İnsanlar Komisyonu’nun İç Anadolu bölgesi üyesiydi.

Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem
Dr. Fazıl Hüsnü Erdem is Professor of Constitution-

Ayşegül Doğan
Ayşegül Doğan is a journalist who has conducted
interviews, created news files and programmes for
independent news platforms. She studied at the
Faculty of Cultural Mediation and Communications
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Erdem was a member of the commission which was
established to draft a new constitution to replace the
Constitution of 1982 which was introduced following the coup d’etat
of 1980. Erdem was a member of the Wise Persons Committee in Turkey, established by then Prime Minister Erdoğan, in the team that was

a student, she worked at the Ankara bureau of Agence-France Presse

responsible for the South-eastern Anatolia Region.

(AFP), the Paris bureau of Courier International and at the Kurdish

Fazıl Hüsnü Erdem Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hu-

service of The Voice of America. She worked as a programme creator

kuku Anabilim Dalı Başkanıdır. 2007’de, 1980 darbesinin takiben yü-

at Radyo Ekin, and as a translator-journalist for the Turkish edition of

rürlüğe giren 1982 darbe anayasasını değiştirmek üzere kurulan yeni

Le Monde Diplomatique. She was a lecturer at the Kurdology depart-

anayasa hazırlama komisyonunda yer almıştır. Erdem, 2013’de Türkiye

ment of National Institute of Oriental Languages and Civilizations in

Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Demokratik açılım ve çözüm süreci

Paris. She worked on political communications for a long time. From

kapsamında oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti üyesidir.

its establishment in 2011 to its closure in 2016, she worked as a programmes coordinator at IMC TV. She prepared and presented the programme “Gündem Müzakere” on the same channel.
Bağımsız haber platformlarına özel röportaj, haber dosyası ve programlar hazırlayan gazeteci Ayşegül Doğan; Metz Üniversitesi Medyasyon Kültürel ve İletişim Fakültesi’nin ardından eğitimine Paris Yüksek Gazetecilik Okulu’nda devam etti. Okul yıllarında, Fransız Haber
Ajansı-AFP’nin Ankara, Courrier International’in Paris bürosunda ve
Amerika’nın Sesi Kürtçe servisinde gazeteciliği deneyimledi. Radyo
Ekin’de programcı, Le Monde Diplomatique Türkçe’de çevirmen gazeteci olarak çalıştı. Paris’te yaşadığı süre içinde Doğu Dilleri ve Me-

Prof. Dr. Salomón Lerner Febres
Professor Dr. Salomón Lerner Febres holds a PhD
in Philosophy from Université Catholique de Louvain. He is Executive President of the Center for
Democracy and Human Rights and Professor and
Rector Emeritus of Pontifical Catholic University of
Peru. He is former President of the Truth and Reconciliation Commission of Peru. Prof. Lerner has given many talks and speeches about the
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at Metz University, and Paris School of Journalism. As

al Law and Head of the Department of Constitutional Law at Dicle University, Diyarbakır. In 2007,
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role and the nature of university, the problems of scholar research in

Güney Afrika Siyaset Çalışmaları Enstitüsü Başkanlığı görevinde de

higher education and about ethics and public culture. Furthermore, he

bulunan Profesör Frost, İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler, İnsan-

has participated in numerous conferences in Peru and other countries

cıl Müdahale, Dünya Siyasetinde Adalet, Küresel Yönetimin Demokra-

about violence and pacification. In addition, he has been a speaker

tikleştirilmesi, Yeni Savaşlar Döneminde Adil Savaş Geleneği ve Küre-

and panellist in multiple workshops and symposiums about the work

selleşen Dünyada Etik gibi konularda uzman bir isimdir.

and findings of the Truth and Reconciliation Commission of Peru. He
has received several honorary doctorates as well as numerous recognitions and distinctions of governments and international human
rights institutions.
Prof. Salomón felsefe alanındaki doktora eğitimini Belçika’dakiUniversité Catholique de Louvain’de tamamlamıştır. Peru’daki Pontifical Catholic Üniversitesi’nin onursal rektörü sıfatını taşıyan Prof. Salomón Lerner Febres, aynı üniversite bünyesindeki Demokrasi ve İnsan Hakları
Merkezi’nin 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
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Martin Griffiths is a senior international mediator
and currently the UN’s Envoy to Yemen. From 1999
to 2010 he was the founding Director of the Centre for Humanitarian Dialogue in Geneva where he
specialised in developing political dialogue between
governments and insurgents in a range of countries across Asia, Africa and Europe. He is a co-founder of Inter Mediate, a London based
NGO devoted to conflict resolution, and has worked for international
organisations including UNICEF, Save the Children, Action Aid, and
the European Institite of Peace. Griffiths has also worked in the British
Diplomatic Service and for the UN, including as Director of the De-

Prof. Mervyn Frost
Professor Mervyn Frost teaches International Re-

partment of Humanitarian Affairs (Geneva), Deputy to the Emergency
Relief Coordinator (New York), Regional Humanitarian Coordinator
for the Great Lakes, Regional Coordinator in the Balkans and Deputy

lations, and was former Head of the Department

Head of the Supervisory Mission in Syria (UNSMIS).

of War Studies, at King’s College London, UK. He

Üst düzeyde uluslararası bir arabulucu olan Martin Griffiths, ulusla-

was previously Chair of Politics at the University of

rarası bir arabulucudur ve yakın zamanda BM Yemen Özel Temsilcisi

Natal, Durban, South Africa and was President of the

olarak atanmıştır. Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarındaki çeşitli ülkeler-

S o u t h African Political Studies Association. He currently sits on the

de hükümetler ile isyancı gruplar arasında siyasal diyalog geliştirilme-

editorial boards of International Political Sociology and the Journal

si üzerine çalışan Cenevre’deki İnsani Diyalog Merkezi’nin (Centre for

of International Political Theory, among others. He is an expert on

Humanitarian Dialogue) kurucu direktörü olan Martin Griffiths 1999-

human rights in international relations, humanitarian intervention,

2010 yılları arasında bu görevi sürdürmüştür. Çatışma çözümü üzerine

justice in world politics, democratising global governance, the just war

çalışan Londra merkezli Inter Mediate’in kurucuları arasında bulunan

tradition in an era of New Wars, and ethics in a globalising world.

Griffiths, UNICEF, Save the Children ve Action Aid isimli uluslararası

Londra’daki King’s College’in Savaş Çalışmaları bölümünün başkan-

kurumlarda da görev yapmıştır. İngiltere Diplomasi Servisi’ndeki hiz-

lığını yapmaktadır. Daha önce Güney Afrika’nın Durban şehrindeki
Natal Üniversitesi’de Siyaset Bilimi bölümünün başkanlığını yapmıştır.

metlerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler bünyesinde Cenevre Ofisi’nde
İnsani Faaliyetler Bölümü’nde yönetici, New York ofisinde Acil Yardım
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pek çok ülkede yapılan konferanslara konuşmacı olarak katılmıştır.

Martin Griffiths
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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.

Dr. Edel Hughes
Dr. Edel Hughes is a Senior Lecturer in Law at Middlesex University. Prior to joining Middlesex University, Dr Hughes was a Senior Lecturer in Law at the
University of East London and a Lecturer in Law and

Kezban Hatemi

a PhD in International Human Rights Law from the National University of

Kezban Hatemi holds an LL.B. from Istanbul Univer-

Ireland, Galway, in 2003 and 2009, respectively. Her research interests

sity and is registered with the Istanbul Bar Association. She has worked as a self employed lawyer, as

are in the areas of international human rights law, public international
law, and conflict transformation, with a regional interest in Turkey and
the Middle East. She has published widely on these areas.

a campaigner and advocate during the Bosnian War. She was involved

Dr. Edel Hughes, Middlesex Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kidem-

in drafting the Turkish Civil Code and Law of Foundations as well as in

li öğretim üyesidir. Daha önce Doğu Londra Üniversitesi Hukuk Fa-

preparing the legal groundwork for the chapters on Religious Freedoms

kültesi ve Limerick Üniversitesi’nde görev yapan Hughes, doktorasını

and Minorities and Community Foundations within the Framework Law

2003-2009 yılları arasında İrlanda Ulusal Üniversitesi’nde Uluslara-

of Harmonization prepared by Turkey in preparation for EU accession.

rası İnsan Hakları Hukuku alanında tamamlamıştır. Hughes’un birçok

She has published articles on women’s, minority groups, children, ani-

yayınının da bulunduğu çalışma alanları içinde, Orta Doğu’yu ve Tür-

mals and human rights and the fight against drugs. She is a member of

kiye’yi de kapsayan şekilde, uluslararası insan hakları hukuku, ulusla-

the former Wise Persons Committee in Turkey, established by then Prime

rarası kamu hukuku ve çatışma çözümü yer almaktadır.

Minister Erdoğan, and sits on the Board of Trustees of the Technical University and the Darulacaze Foundation.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmaya başlamıştır. Serbest
avukatlık yapmanın yanı sıra UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nda hukukçu olarak görev yapmış, Bosna savaşı sırasında sürdürülen savaş
karşıtı kampanyalarda aktif olarak yer almıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci gereği hazırlanan Uyum Yasaları Çerçeve Yasasının
Dini Özgürlükler, Azınlıklar ve Vakıflar ile ilgili bölümlerine ilişkin hukuki

Kadir İnanır
Kadir İnanır was born in 1949 Fatsa, Ordu. He is an
acclaimed actor and director, and has starred in well
over a hundred films. He has won several awards for
his work in Turkish cinema. He graduated from Marmara
University Faculty of Communication. In 2013 he became a member of the

çalışmalarda yer almış, Türk Ceza Kanunu ve Vakıflar Kanunu’nun tas-

Wise Persons Committee for the Mediterranean region.

laklarının hazırlanmasında görev almıştır. İnsan hakları, kadın hakları,

Ünlü oyuncu ve yönetmen Kadir İnanır, 100’ü aşkın filmde rol almış ve

azınlık hakları, çocuk hakları, hayvan hakları ve uyuşturucu ile müca-

Türk sinemasına katkılarından dolayı pek çok ödüle layık görüşmüştür.

dele konularında çok sayıda yazılı eseri vardır. Recep Tayyip Erdoğan’ın

1949 senesinde Ordu, Fatsa’da doğan İnanır, Marmara Üniversitesi İleti-

başbakanlığı döneminde oluşturulan Akil İnsanlar Heyetinde yer almıştır.

şim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümünden mezun olmuştur. 2013 sene-

Bunun yanı sıra İstanbul Üniversitesi ile Darülacaze Vakfı Mütevelli he-

sinde barış sürecini yönetmek amacıyla kurulan Akil İnsanlar Heyeti’ne

yetlerinde görev yapmaktadır.

Akdeniz Bölgesi temsilcisi olarak girmiştir.
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well as Turkey’s National Commission to UNESCO and
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the University of Limerick. She was awarded an LL.M. and
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Prof. Dr. Ahmet İnsel
Professor Ahmet İnsel is a former faculty member
of Galatasaray University in Istanbul, Turkey and
Paris 1 Panthéon Sorbonne University, France. He
is Managing Editor of the Turkish editing house, Iletisim, and member of the editorial board of monthly
review, Birikim. He is a regular columnist at Cumhuriyet newspaper
and an author who published several books and articles in both Turkish and French.
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 olmak üzere çok sayıda kitabı ve makalesi bulunmaktadır.

Avila Kilmurray, Kuzey İrlanda Kadın Koalisyonu’nun 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’da 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 Sendikası’nda 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 inşasına dair Avrupa Birliği
fonlarının idaresini yürütmüştür. Avrupa Vakıflar Merkezi tarafından
verilen Yenilikçi Hayırseverler Raymond Georis Ödülü’nün de sahibidir.
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Avila Kilmurray is a founding member of the
Northern Ireland Women’s Coalition. She was part
of the Coalition’s negotiating team for the Good
Friday Agreement and has written extensively on
community action, the women’s movement and conflict
transformation. She serves as an adviser on the Ireland Committee of
the Joseph Rowntree Charitable Trust as well as a board member of
Conciliation Resources (UK) and the Institute for British Irish Studies. She was the first Women’s Officer for the Transport & General
Workers Union for Ireland (1990-1994) and from 1994-2014 she was
Director of the Community Foundation for Northern Ireland, managing EU PEACE funding for the re-integration of political ex-prisoners
in Northern Ireland as well as support for community-based peace
building. She is a recipient of the Raymond Georis Prize for Innovative
Philanthropy through the European Foundation Centre. Kilmurrary is
working as a consultant with The Social Change Initiative to support
work with the Migrant Learning Exchange Programme and learning
on peace building.

Prof. Ram Manikkalingam
Professor Ram Manikkalingam is founder and director of the Dialogue Advisory Group, an independent organisation that facilitates political dialogue to reduce violence. He is a member of the
Special Presidential Task Force on Reconciliation in
Sri Lanka and teaches politics at the University of Amsterdam. Previously, he was a Senior Advisor on the Sri Lankan peace process to
then President Kumaratunga. He has served as an advisor with Ambassador rank at the Sri Lanka Mission to the United Nations in New
York and prior to that he was an advisor on International Security to
the Rockefeller Foundation. He is an expert on issues pertaining to
conflict, multiculturalism and democracy, and has authored multiple
works on these topics. He is a founding board member of the Laksham
Kadirgamar Institute for Strategic Studies and International Relations,
Colombo, Sri Lanka.
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Amsterdam Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde misafir Profesör

sations in Northern Ireland. During the Northern Ireland peace process,

olarak görev yapmaktadır. Sri Lanka devlet başkanına barış süreci

Prof. McWilliams co-founded the Northern Ireland Women’s Coalition

için danışmanlık yapmıştır. Danışmanlık görevini hala sürdürmekte-

political party and was elected as a delegate to the Multi-Party Peace

dir. Uzmanlık alanları arasında çatışma, çokkültürlülük, demokrasi

Negotiations, which took place in 1996 to 1998. She was also elected to

gibi konular bulunan Prof. Ram Manikkalingam, Sri Lanka’daki Laks-

serve as a member of the Northern Ireland Legislative Assembly from

ham Kadirgamar Stratejik Çalışmalar ve Uluslararası İlişkiler Enstitü-

1998 to 2003. Prof. McWilliams is a signatory of the Belfast/Good Friday

sü’nün kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesidir.

Agreement and has chaired the Implementation Committee on Human
Rights on behalf of the British and Irish governments. For her role in delivering the peace agreement in Northern Ireland, Prof. McWilliams was

Bejan Matur
Bejan Matur is a renowned Turkey-based author
and poet. She has published ten works of poetry
and prose. In her writing she focuses mainly on
Kurdish politics, the Armenian issue, minority issues, prison literature and women’s rights. She has
won several literary prizes and her work has been translated into over
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Art Foundation (DKSV). She is a columnist for the Daily Zaman, and

Prof. Monica McWilliams, Ulster Üniversitesi’ndeki 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 Anlaşması’nın imzalanmasıyla sonuçlanan
Çok Partili Barış Görüşmeleri’nde yer almıştır.

occasionally for the English version, Today’s Zaman.
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,

Hanne Melfald
Hanne Melfald worked with the Norwegian Minis-

gündelik siyaset, azınlık sorunları, cezaevi yazıları ve kadın sorunu

try of Foreign Affairs for eight years including as

gibi konuları işlemiştir. Yapıtları 28 değişik dile çevrilen Matur, çok

the Senior Adviser to the Secretariat of the Foreign

sayıda edebiyat ödülü sahibidir. Diyarbakır Kültür ve Sanat Vakfı Ku-

Minister of Norway before she became a Project

rucu Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Manager in HD’s Eurasia office in 2015. She previously worked for the United Nations for six years including two years
with the United Nations Assistance Mission in Afghanistan as Special

Prof. Monica McWilliams

Assistant to the Special Representative of the Secretary-General. She

Professor Monica McWilliams teaches in the Transi-

Humanitarian Affairs in Nepal and Geneva, as well as for the Norwe-

tional Justice Institute at Ulster University in North-

gian Refugee Council and the Norwegian Directorate of Immigration.

ern Ireland. She currently serves on a three-person

Melfald has a degree in International Relations from the University of

panel established by the Northern Ireland government

Bergen and the University of California, Santa Barbara, as well as a

to make recommendations on the disbandment of paramilitary organi-

has also worked for the United Nations Office for the Coordination of

Master’s degree in Political Science from the University of Oslo.
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28 languages. She was formerly Director of the Diyarbakır Cultural

one recipient of the John F. Kennedy Leadership and Courage Award.
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Hanne Melfald, başdanışmanlık dahil olmak üzere 8 yıl boyunca Nor-

Roelf Meyer, Güney Afrika’daki barış sürecinde iktidar partisi Ulusal

veç Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuş, 2015

Parti adına başmüzakereci olarak görev yapmıştır. O dönem Afrika

yılından itibaren İnsani Diyalog için Merkez isimli kurumun Avras-

Ulusal Kongresi (ANC) adına başmüzakereci olarak görev yapan ve

ya biriminde Proje Müdürü olarak çalışmaya başlamıştır. Geçmişte

şu an Güney Afrika devlet başkanı olan Cyril Ramaphosa ile birlikte

Birleşmiş Milletler bünyesinde görev almış, bu görevi sırasında 2 yıl

yürüttüğü müzakereler sonrasında Güney Afrika’daki ırkçı apartheid

boyunca Birleşmiş Milletler’in Afganistan Yardım Misyonunda BM Ge-

rejim sona erdirilmiş ve 1994 yılında ülkedeki ilk özgür seçimlerin ya-

nel Sekreteri Özel Temsilcisi olarak görev yapmıştır. Ayrıca Birleşmiş

pılması sağlanmıştır. Yapılan seçim sonrası yeni devlet başkanı seçilen

Milletler Cenevre Yerleşkesi bünyesinde bulunan Nepal İnsani Yardım

Nelson Mandela kurduğu ilk hükümette Roelf Meyer’e Anayasal İlişki-

Koordinasyon Ofisinde de görev almıştır. Bir dönem Norveç Sığınmacı-

lerden Sorumlu Bakan olarak görev vermiştir. Roelf Meyer 2011-2014

lar Konseyi ve Norveç Göçmenlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Hanna

yılları arasında Güney Afrika Savunma Değerlendirme Komitesine

Melfald Norveç’in Bergen ve ABD’nin Kaliforniya Üniversitelerinde al-

başkanlık yapmış, aynı zamanda aktif olan bazı barış süreçlerine dahil

dığı Uluslararası İlişkiler eğitimini Olso Üniversitesinde aldığı Siyaset

olarak Kuzey İrlanda, Sri Lanka, Ruanda, Burundi, Irak, Kosova, Bask

Bilimi yüksek lisans eğitimiyle tamamlamıştır.

Bölgesi, Guyana, Bolivya, Kenya, Madagaskar ve Güney Sudan’da çatışan taraflara danışmanlık yapmıştır.

Roelf Meyer
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peace processes having advised parties in North-

Mark Muller QC
Mark Muller, QC, is a senior advocate at Doughty

ern Ireland, Sri Lanka, Rwanda, Burundi, Iraq,

Street Chambers (London) and the Scottish Facul-

Kosovo, the Basque Region, Guyana, Bolivia, Ken-

ty of Advocates (Edinburgh) where he specialises

ya, Madagascar, and South Sudan. Meyer’s experi-

in public international law and human rights. Muller

ence in international peace processes stems from his involvement

is also currently on the UN Department of Political Af-

in the settlement of the South African conflict in which he was the

fairs Standby Team of Mediation Experts and is the UN Special Envoy

government’s chief negotiator in constitutional negotiations with the

to Syria in the Syrian peace talks. He has many years’ experience of ad-

ANC’s chief negotiator and current South African President, Cyril

vising numerous international bodies, such as Humanitarian Dialogue

Ramaphosa. Negotiating the end of apartheid and paving the way for

(Geneva) and Inter-Mediate (London) on conflict resolution, mediation,

South Africa’s first democratic elections in 1994, Meyer continued

confidence-building, ceasefires, power-sharing, humanitarian law, con-

his post as Minister of Constitutional Affairs in the Cabinet of the

stitution-making and dialogue processes. Muller also co-founded Beyond

new President, Nelson Mandela. Meyer retired as a Member of Par-

Borders and the Delfina Foundation.

liament and as the Gauteng leader of the National Party in 1996 and

Mark Muller Londra merkezli Doughty Street Chambers Hukuk Büro-

co-founded the United Democratic Movement (UDM) political party
the following year. Retiring from politics in 2000, Meyer has since
held a number of international positions, including membership of
the Strategy Committee of the Project on Justice in Times of Transition at Harvard University.

su’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
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Meyer is currently a consultant on international
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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
kurulan Sınırlar Ötesi (Beyond Borders) isimli oluşumun kurucusu olan
Muller halen BM Siyasal İlişkiler Birimi bünyesindeki Arabulucular Destek Ekibinde Kıdemli Arabuluculuk Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Prof. John Packer
Professor John Packer is Associate Professor of
Law and Director of the Human Rights Research
and Education Centre (HRREC) at the University of
Ottawa in Canada. Prof. Packer has worked for inter-governmental organisations for over 20 years, including in Geneva for the UN High Commissioner for Refugees, the International Labour Organisation, and for the UN High Commissioner
for Human Rights. From 1995 to 2004, Prof. Packer served as Senior
Legal Adviser and then the first Director of the Office of the OSCE
High Commissioner on National Minorities in The Hague. In 2012 –
2014, Prof. Packer was a Constitutions and Process Design Expert on

Avni Özgürel
Mehmet Avni Özgürel is a Turkish journalist, author
and screenwriter. Having worked in several newspapers such as Daily Sabah and Radikal, Özgürel is cur-

64

TV programmer at TRT Haber. He is the screenwriter of
the 2007 Turkish film, Zincirbozan, on the 1980 Turkish coup d’état, Sultan
Avrupa’da (2009), on Sultan Abdülaziz’s 1867 trip to Europe; and Mahpeyker (2010): Kösem Sultan, on Kösem Sultan. He is also the screenwriter
and producer of 2014 Turkish film, Darbe (Coup), on the February 07, 2012
Turkish intelligence crisis. In 2013 he was appointed a member of the Wise
Persons Committee in Turkey established by then Prime Minister Erdoğan.
Gazeteci-yazar Avni Özgürel, uzun yıllar Milliyet, Akşam, Sabah ve Radikal gibi çeşitli gazetelerde haber müdürlüğü ve köşe yazarlığı yaptı. 2013 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Demokratik
açılım ve çözüm süreci kapsamında oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti
üyesidir. 1980 darbesini konu eden belgesel film Zincibozan (2007),
Sultan Abdülaziz’in 1867’de Avrupa’ya yaptığı yolculuğu konu eden
Sultan Avrupa’da (2009), Mahpeyker: Kösem Sultan (2010) ve 7 Şubat Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonunun anlatıldığı “Darbe”
filmleri senaristliğini ve yapımcılığını üstlendiği projeler arasındadır.
Özgürel, şu anda Yeni Birlik gazetesinin sahibi ve genel yayın yönetmenidir. Ayrıca TRT Haber’de program yapmaktadır.

the Department of Political Affairs, advising in numerous peace processes and political transitions around the world focusing on conflict
prevention and resolution, diversity management, constitutional and
legal reform, and the protection of human rights.
Dr. John Packer Kanada’da Ottawa Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
doçent ve İnsan Hakları Araştırma ve Eğitim Merkezi (Human Rights
Research and Education Centre) müdürüdür. 20 yıl boyunca Packer
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Çalışma Örgütü ve BM
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği gibi Cenevre’de bulunan hükümetler arası örgütlerde çalışmıştır. 1995’ten 2004’e kadar Lahey’de Packer Kıdemli Hukuk Danışmanı, ardından da Ulusal Azınlıklar Yüksek
Komiserliği birinci müdürü olarak görev almıştır. 2012-2014 yıllarında Packer BM Arabuluculuk Uzmanlar Ekibi siyasi ilişkiler biriminde
Anayasa ve Süreçlerin Tasarımı Uzmanı olarak yer aldı. Dünyadaki
birçok barış süreci ve siyasi geçişler konusunda danışmanlık yapan
Pecker, çatışma önleme ve çözümü, çeşitlilik yönetimi, anayasa ve hukuk reformları ve insan hakları korumasına odaklanmıştır.
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rently the editor in chief of the daily Yeni Birlik and a

the United Nation’s Standby Team of Mediation Experts attached to
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Jonathan Powell
Jonathan Powell is the founder and CEO of Inter
Mediate, an NGO devoted to conflict resolution
around the world. In 2014, Powell was appointed
by former Prime Minister David Cameron to be the
UK’s Special Envoy to Libya. He also served as Tony
Blair’s Chief of Staff in opposition from 1995 to 1997 and again as
his Chief of Staff in Downing Street from 1997 to 2007. Prior to his
involvement in British politics, Powell was the British Government’s
chief negotiator on Northern Ireland from 1997 to 2007 and played
a key part in leading the peace negotiations and its implementation.
Ortadoğu, Latin Amerika ve Asya’da yaşanan çatışmaların çözümü
üzerine çalışan ve devletten bağımsız arabuluculuk kurumu olan Birleşik Krallık merkezli Inter Mediate’in kurucusudur ve İcra Kurulu

is a member of the Advisory Council of Independent Diplomat (United States). Prendergast also holds a number of positions, including
Chairman of the Anglo-Turkish Society, a Trustee of the Beit Trust, and
Senior Adviser at the Centre for Humanitarian Dialogue.
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı bünyesinde aralarında Kıbrıs, Türkiye, İsrail, Hollanda, Kenya ve ABD’de diplomat olarak çalışmıştır.
Birleşik Krallık Dışişleri ve Milletler Topluluğu Bürosu’nun (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.

Başkanıdır. 2014 yılında Birleşik Krallık Başbakanı David Cameron
tarafından Libya konusunda Özel Temsilci olarak atanmıştır. 19952007 yılları arasında Birleşik Krallık eski Başbakanı Tony Blair kabi-
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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, 19791994 yılları arasında ise Britanya adına diplomatlık yapmıştır.

Rajesh Rai
Rajesh Rai was called to the Bar in 1993 with his
areas of expertise including human rights law, immigration and asylum law, and public law. He has
been treasurer of 1MCB Chambers (London) since
2015 and has also been a Director of an AIM-listed
investment company where he led their renewable energy portfolio.
Rai is a frequent lecturer on a wide variety of legal issues, including

Sir Kieran Prendergast
Sir Kieran Prendergast is a former British diplomat who served as the Under-Secretary General
for Political Affairs at the United Nations from
1997 to 2005 and as High Commissioner to Kenya
from 1992 to 1995 and to Zimbabwe from 1989 to 1992.
During his time at the UN, Prendergast stressed the human rights violations and ethnic cleansing that occurred during the War in Darfur and was involved in the 2004 Cyprus reunification negotiations.
Since his retirement from the UN, he has conducted research at the
Belfer Center for Science and International Affairs (United States) and

immigration and asylum law and freedom of experience (Bar of Armenia), minority linguistic rights (European Parliament), and women’s
and children’s rights in areas of conflict (cross-border conference to
NGOs working in Kurdish regions). He is also Founder Director of HIC,
a community centred NGO based in Cameroon.
1993 yılında İngiltere ve Galler Barosu’na kaydolmuştur. İnsan Hakları
Hukuku, Göçmenlik ve Sığınma Hakkı hukuku ile Kamu Hukuku temel
uzmanlık alanlarıdır. Kamerun’daki HIC isimli sivil toplum örgütü ile
Uganda’daki 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

‘Türkiye’de COVID-19’un Siyasi, Toplumsal ve Ekonomik Etkilerine Muhalefetin
Yaklaşımı’, HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan’ın Katılımıyla Online Etkinlik

‘Opposition’s Perspective on the Political, Social and Economic Effects of COVID-19 in
Turkey’ with Pervin Buldan, Co-Chair of Peoples’ Democratic Party (HDP)

nesinde Başbakanlık Personel Daire Başkanlığı görevinde bulunmuş,
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ve Galler Barosu İnsan Hakları Komisyonu adına olmak üzere ulusla-

law. She has extensive knowledge of, and experience in, post-conflict

rarası alanda özellikle Avrupa, Asya, Afrika, ABD ve Hindistan’da çok

procedures in Latin America and Africa. Roht-Arriaza has contributed

çeşitli hukuki konular üzerine seminerler ve dersler vermiştir.

to the defence of human rights through legal and social counselling,
her position as academic chair, and her published academic works.
Prof. Naomi Roht-Arriaza Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francis-

Sir David Reddaway
Sir David Reddaway is a retired British diplomat currently serving as Chief Executive and Clerk of the
Goldsmiths’ Company in London. During his previ-

co şehrindeki UC Hastings College of the Law isimli Hukuk okulunda
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Geçiş Dönemi Adaleti, İnsan
Hakları İhlalleri, Uluslararası Ceza Hukuku ve Küresel Çevre Sorunları
gibi konular uzmanlık alanına girmektedir.

ous career in the Foreign and Commonwealth Office,
he served as Ambassador to Turkey (2009-2014), Ambassador to Ireland (2006-2009), High Commissioner to Canada (20032006), UK Special Representative for Afghanistan (2002), and Charge
d’Affaires in Iran (1990-1993). His other assignments were to Argentina,
India, Spain, and Iran, where he was first posted during the Iranian Rev-

68

Mehmet Ufuk Uras is a co-founder and member of
social liberal Greens and the Left Party of the Future, founded as a merger of the Greens and the
Equality and Democracy Party. He was previously a

Halen çeşitli özel şirket ve üniversitelere danışman, yönetim kurulu

former leader of the now-defunct University Lecturers’

üyesi ve konsültasyon uzmanı olarak hizmet etmektedir. 2016 yılının

Union (Öğretim Elemanları Sendikası) and was elected the chairman of

Ocak ayından bu yana Londra Üniversitesi bünyesindeki Goldsmith

Freedom and Solidarity Party in 1996. Ufuk resigned from the leader-

Koleji’nde Konsey üyesi ve Goldsmith şirketinde yönetici katip olarak

ship after the 2002 general election. Ufuk ran a successful campaign

görev yapmaya başlamıştır. Bir dönem Birleşik Krallık adına Türki-

as a “common candidate of the Left”, standing on the independents’

ye ve İrlanda Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yapan Reddaway

ticket, backed by Kurdish-based Democratic Society Party and several

bu görevinden önce Birleşik Krallık adına Kanada’da Yüksek Misyon

left-wing, environmentalist and pro-peace groups in the 2007 general

Temsilcisi, Afganistan’da Özel Temsilci, İran’da ise Diplomatik temsilci

election. He resigned from the Freedom and Solidarity Party on 19

olarak görevyapmıştır. Bu görevlerinin yanı sıra İspanya, Arjantin, ve

June 2009. After the Democratic Society Party was dissolved in De-

Hindistan’da diplomatik görevler üstlenmiştir.

cember 2009, he joined forces with the remaining Kurdish MPs in the
Peace and Democracy Party group. On 25 November 2012, he became
a co-founder and member of social liberal Greens and the Left Party

Prof. Naomi Roht-Arriaza

of the Future, founded as a merger of the Greens and the Equality and

Professor Naomi Roht-Arriaza is a Distinguished

writer of several books on Turkish politics.

Professor of Law at the Hastings College of Law,
University of California (San Francisco) and is renowned globally for her expertise in transitional justice, international human rights law, and international humanitarian

Democracy Party. Ufuk is a member of the Dialogue Group and is the
Prof. Dr. Mehmet Ufuk Uras İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladıktan sonra,
milletvekili seçilene kadar İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçent doktor
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Prof. Dr. Mehmet Ufuk Uras
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olarak görev yapmıştır. 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde İstanbul

Prof. Dr. Sevtap Yokuş İstanbul Altınbaş Üniversitesi Anayasa Hukuku

1. Bölge’den bağımsız milletvekili adayı olmuştur. Seçimlerin sonucun-

Anabilim Dalı öğretim üyesidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakülte-

da %3,85 oranıyla yani 81.486 oy alarak İstanbul 1. Bölge’den bağımsız

si Kamu Hukuku Doktora Programı bünyesinde başladığı doktorasını

milletvekili olarak 23. dönem meclisine girmiştir. Seçimler öncesinde li-

“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Türkiye’de Olağanüstü Hal Reji-

derliğinden ayrıldığı Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel baş-

mine Etkisi” başlıklı tezle 1995 yılında tamamlamıştır. Akademik görevi

kanlığına 11 Şubat 2008’de yapılan 5. Olağan Kongresi’ni takiben geri

sırasında lisans, yüksek lisans ve doktora aşamasında dersler veren

dönmüştür. 17 Haziran 2009 tarihinde, partinin dar grupçu bir anlayışa

Prof. Dr. Yokuş özellikle Anayasa Hukuku ve İnsan hakları Hukuk ala-

kaydığı düşüncesi ve sol siyasetin daha geniş bir yelpazeye ulaşması id-

nında uzmanlaşmıştır. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne

diasıyla bir grup arkadaşıyla Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nden istifa

başvuruda pratik avukatlık deneyimi de bulunmaktadır.

etmiştir. ÖDP’den ayrılışıyla birlikte Eşitlik ve Demokrasi Partisi kuruluş sürecine katılmıştır. DTP’nin 19 kişiye düşüp grupsuz kalmasından
sonra, Kürt sorununun parlamentoda çözülmesi gerektiğini savunarak
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) grubuna katılmıştır. Ufuk Uras, seçim
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Oral Çalışlar completed his studies at the Ankara

olmuştur. 25 Kasım 2012’de kurulan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin

University Faculty of Political Sciences. Was Pres-

kurucularındandır ve aynı zamanda PM üyesidir. Uras’ın çok sayıdaki

ident of the Club of Socialist Thought at the uni-

yayınları arasında “ÖDP Söyleşileri”, “İdeolojilerin Sonu mu?” (Marksist

versity, as well as Secretary-General of the Ankara

Araştırmaları Destek Ödülü), “Sezgiciliğin Sonu mu?”, “Başka Bir Siya-

University Student Union. Wrote for Türk Solu jour-

set Mümkün”, “Kurtuluş Savaşında Sol”, “Siyaset Yazıları” ve “Alternatif

nal which was launched in 1967 and for the Aydınlık journal which

Siyaset Arayışları” “Sokaktan Parlamentoya” “Söz Meclisten Dışarı” ve

was launched in 1968. Was member of the editorial board of Aydınlık

“Meclis Notları” adlı kitapları da bulunmaktadır.

journal. Was arrested after the 12th of March 1971 military coup. Remained imprisoned for three years until the Amnesty law adopted in
1974. Was Editor in Chief for the Aydınlık daily newspaper launched

Prof. Dr. Sevtap Yokuş

in 1978. Was arrested again after the 12th of September 1980 military
coup and released in August 1988 after four years in prison. Lived in

Professor Dr Sevtap Yokuş is a Law Faculty Member

Hamburg between 1990 and 1992 upon the invitation of the Senate

at İstanbul Altinbas University in the Department

of Hamburg. Worked for Cumhuriyet daily between 1992 and 2008.

of Constitutional Law. She holds a PhD in Public

Broadcast television programmes on different channels, including

Law from the Faculty of Law, Istanbul University,

TRT, 24TV, 360, and SKYTÜRK. Transferred from Cumhuriyet daily to

awarded in 1995 for her thesis which assessed the

Radikal daily in 2008. Between 2004-2007, he was in board of Turk-

state of emergency regime in Turkey with reference to

ish Journalists Association. He has a permanent press card. Became

the European Convention on Human Rights. She is a widely published

Editor in Chief for Taraf daily in 2013. Was part of the Wise People

expert in the areas of Constitutional Law and Human Rights and has

Committee in the same year. Later had to leave Taraf daily alongside

multiple years’ experience of working as a university lecturer at un-

Halil Berktay, Alper Görmüş, Vahap Coşkun, Erol Katırcıoğlu, Mithat

dergraduate, postgraduate and doctoral level. She also has experience

Sancar, and Yıldıray Oğur, among others, after the intervention of

of working as a lawyer in the European Court of Human Rights.

the Gülen Congregation. Returned to Radikal daily. Started writing
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sürecinde, kuruluş çağrısını yaptığı Eşitlik ve Demokrasi Partisi’ne üye

Oral Çalışlar
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David Gorman, Director, Eurasia,

for Posta daily after 2016, when Radikal was discontinued. Continues
work as a commentator on TV news channels. Has 20 published books,

David has more than 25 years of experience in the

including The Leaders’ Prison, Hz. Ali, Mamak Prison from the 12th

field of peacemaking. He started his career in the

of March to 12th of September, The Kurdish Issue with Öcalan and

Middle East and he went on to work for interna-

Burkay, My 68 Memoirs, The Alevis, When Deniz and Friends Were
Executed, My Childhood in Tarsus, The History of Gulenism. Recipient
of a large number of journalism and research awards. Married (1976)
to author and journalist İpek Çalışlar. Father of author Reşat Çalışlar.
Oral Çalışlar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde eğitimini tamamladı. Üniversitede Sosyalist Fikir Kulübü başkanlığını ve
Ankara Üniversitesi Öğrenci Birliği genel sekreterliğini yaptı. 1967’de
kurulan Türk Solu ve 1967’de kurulan Aydınlık dergileri için yazdı. Ayrıca Aydınlık dergisinin yayın kurulu üyesiydi. 12 Mart 1971 darbesinden
sonra tutuklandı ve 1974’te af yasası çıkana kadar üç yıl cezaevinde
kaldı. 1978 yılında çıkan Aydınlık Gazetesi’nin yazı işleri müdürlüğünü
yaptı. 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında tekrardan tutuklandı ve dört
yıl cezaevinde kaldıktan sonra Ağustos 1988’de tahliye edildi. Ham-
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arasında yaşadı. 1992 ve 2008 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi’nde çalıştı. TRT, 24TV, 360 ve SKYTÜRK de dâhil olmak üzere çeşit-

around the world. David has been based in the Philippines, Indonesia, Liberia, Bosnia as well as the West Bank and Gaza
and has been working in Eurasia for the last several years. He graduated from the London School of Economics, was featured in the award
winning film ‘Miles and War’ as well as several publications and has
published several articles on mediation.
David’in barış inşası alanında 25 yıldan fazla deneyimi bulunmaktadır.
David kariyerine Orta Doğu’da başladı ve daha sonra uluslararası kurumlarda, dünyanın çeşitli yerlerinde olan çatışmalar üzerinde çalıştı.
Kendisi Filipinler, Endonezya, Liberya, Bosna, Batı Şeria ve Gazze’de
bulundu. Son birkaç yıldır da Avrasya bölgesinde çalışmaktadır. David
London School of Economics’den mezun oldu, ödüllü ‘Miles and War’
filminde ve çeşitli yayınlarda yer aldı ve arabuluculukla ilgili çeşitli makaleler yayımladı.

li kanallarda televizyon programı yaptı. 2008 yılında Cumhuriyet’ten
Radikal Gazetesi’ne geçiş yaptı. 2004-2007 yılları arasında Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’ndaydı. Kendisinin sürekli basın
kartı bulunmaktadır. 2013 yılında Taraf Gazetesi Yazı İşleri Müdürü
oldu. Aynı yıl Âkil İnsanlar Heyeti’nde yer aldı. Daha sonra, Gülen Cemaati’nin müdahalesi sonucunda, Halil Berktay, Alper Görmüş, Vahap
Coşkun, Erol Katırcıoğlu, Mithat Sancar, Yıldıray Oğur ve diğerleriyle
birlikte Taraf’tan ayrıldı. Radikal’e geri dönüş yaptı. Radikal Gazetesi
kapandıktan sonra, 2016 yılında Posta Gazetesi için yazmaya başladı.
Televizyon programlarına siyaset yorumcusu olarak katılmaya devam
etmektedir. 20 kitap yayınlamıştır. Bunların arasında ‘Liderler Hapishanesi’, ‘Hz. Ali’, ‘Mamak Askeri Cezaevi’, ‘Öcalan ve Burkay’la Kürt Sorunu’, ‘68 Anılarım’, ‘Aleviler’, ‘Denizler İdama Giderken’, ‘Çocukluğumun
Tarsus’u’ ve ‘Fetullahçılığın Tarihi’ de bulunmaktadır. Gazetecilik ve
araştırma alanlarında birçok ödüle sahiptir. 1976’dan beri yazar ve
gazeteci İpek Çalışlar ile evlidir. Yazar Reşat Çalışlar’ın babasıdır.

Vegard Ellefsen
Vegard is a Norwegian diplomat who retired 31
August 2019 from the foreign service when he left
his last posting as ambassador to Ankara. He has
been twice posted to NATO both as Permanent representative on the North Atlantic Council and deputy
to the same position. He has earlier been posted to the Norwegian
mission to the U.N. in New York and to the Embassy in Ottawa. In the
Norwegian Ministry of foreign affairs he has been Political Director,
Director General for the Regional division, Director of the Minister’s
secretariat and special envoy to the Sudan peace talks and special
envoy to Syria and Iraq. Mr. Ellefsen has a Master in Political Science
from the University of Oslo.
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burg Senato’sunun daveti üzerine gittiği Hamburg’da 1990-1992 yılları

tional organisations on a wide range of conflicts
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Norveçli bir diplomat olan Vegard, 31 Ağustos 2019’da dışişlerinden
emekli olduğunda Ankara’da büyükelçi olarak görev yapmaktaydı. İki
kere NATO’ya atanan Vergard, Kuzey Atlantik Konseyi Daimi Temsilcisi ve Daimi Temsilci Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Daha öncesinde de New York’ta Norveç Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’nde
ve Ottowa Büyükelçiliği’nde bulundu. Norveç Dış İşleri Bakanlığı’nda
Siyasi İşler Direktörü, Bölgesel Bölünme Genel Müdürü, bakanın Özel
Kalem Müdürlüğü Direktörü, Sudan barış müzakereleri özel temsilcisi
ve Suriye ve Irak özel temsilcisi olarak görev aldı. Ellefsen Oslo Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi yüksek lisansı yapmıştır.

Aleka Kessler
Aleka Kessler works as Project Officer at the Centre for Humanitarian Dialogue (HD). Having joined
HD in 2017 to work on Syria, Aleka has been co-
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ordinating mediation project in complex conflict

74

settings. Previously, Aleka also worked with Médecins
Sans Frontières and the United Nations Association Mexico. She holds
a degree in International Relations from the University of Geneva and
a Master’s degree in Development Studies from the Graduate Institute
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