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‘Opposition’s Perspective on the Political, Social and Economic Effects of COVID-19
in Turkey’ with Kemal Kılıçdaroğlu, President, Republican People’s Party (CHP

Önsöz

On 16 September, DPI hosted an online roundtable meeting on ‘Opposi-

1DPI, 16 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal

tion’s Perspective on the political, social and economic effects of COV-

Kılıçdaroğlu ve içinde Milletvekili Levent Gök, CHP Genel Sekreteri ve

ID-19 in Turkey’ with Kemal Kılıçdaroğlu, President of the Republican

Milletvekili Selin Sayek Böke; Kılıçdaroğlu'nun Dış İlişkilerden Sorum-

People’s Party (CHP) and his delegation, namely Levent Gök, MP; Selin

lu Başdanışmanı Ünal Çeviköz; ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Baş-

Sayek Böke, Secretary-General of CHP and MP; Ünal Çeviköz, Chief Advi-

kan Yardımcısı Yüksel Taşkın’ın yer aldığı heyeti ile 'Muhalefetin COV-

sor to President Kılıçdaroğlu for Foreign Affairs; and Yüksel Taşkın, Dep-

ID-19'un Türkiye'deki siyasi, sosyal ve ekonomik etkilerine yaklaşımı’

uty Chairman Responsible for Social Policies. This was the fifth meeting of

konulu çevrimiçi bir yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yaptı. To-

our online roundtables engaging the wide spectrum of political parties in

plantı, AK Parti, CHP, DEVA Partisi, HDP, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi

Turkey, including AK Party, CHP, DEVA Party, HDP, Future Party and Saa-

dahil olmak üzere Türkiye'deki çeşitli siyasi partileri ağırladığı çevrimiçi

det Party. Previous meetings hosted representatives of AK Party, HDP,

toplantı serisinin beşincisi idi. Serinin önceki toplantılarında AK Parti,

Future Party and Saadet Party. The next online meeting of this series will

HDP, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi temsilcileri ağırlandı. Bu serinin

be with Ali Babacan, Leader of DEVA Party.

bir sonraki çevrimiçi toplantısı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

The roundtable brought together through a virtual platform a diverse

ile gerçekleşecek.

group of participants from Turkey, including academics, civil society lead-

Yuvarlak masa, Türkiye'den akademisyenler, sivil toplum liderleri, gaze-

ers, journalists, lawyers, politicians, members of Wise Persons Committee

teciler, hukukçular, politikacılar ve Akil İnsanlar Heyeti üyelerinden oluşan

(WPC). The meeting was also attended by representatives from the Euro-

çeşitli katılımcıları sanal platform üzerinden bir araya getirdi. Toplantıya

pean Union and different Embassies in Ankara. The group of participants

Avrupa Birliği temsilcileri ve Ankara'dan çeşitli Büyükelçilik çalışanları da

included those who have previously attended DPI activities to allow for

katıldı. Geçmiş toplantılardan gelen bilgi ve deneyimlerin devam etme-

a continuation of knowledge and experiences from past meetings, which

sini sağlamak adına katılımcı grubu, özellikle demokratikleşme ve çatışma

facilitates trust and open dialogue, especially on the topics of democrati-

çözümü konularında güven ve açık diyaloğu teşvik eder bir biçimde yeni

sation and conflict resolution. The roundtable also brought new partici-

katılımcıların yanında önce DPI faaliyetlerine katılmış geniş bir grubunu

pants, in order to expand DPI’s reach and audience.

içeriyordu. Yuvarlak masa, DPI'nın eriştiği kesimleri ve hedef kitlesini

The aim of this online roundtable is to continue the discussion on recent

genişletmek amacıyla yeni katılımcıları da bünyesine kattı.

developments in Turkey today amid the context of the political, social

Bu çevrimiçi yuvarlak masa toplantısının amacı, COVID-19'un politik,

and economic impact of COVID-19. In addition, this roundtable facilitat-

toplumsal ve ekonomik etkileri bağlamında Türkiye'deki son gelişmeler

ed discussion on the prospects for peace and democratisation from the

üzerine tartışmayı sürdürmektir. Yuvarlak masa toplantısı aynı zaman-

perspective of the main opposition party in Turkey amidst the ongoing

da, Türkiye'de devam eden çatışma ortamında ana muhalefet partisinin

conflict in Turkey. Due to the travel restrictions the pandemic poses, it is

perspektifinden barış ve demokratikleşme konularının ele alınmasını

important we continue to discuss the possible resolution of the Kurdish

sağladı. Pandeminin getirdiği seyahat kısıtlamaları nedeniyle, Kürt so-
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Kerim Yildiz, DPI CEO,
addressing participants during
the online roundtable.
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issue and democratisation, as well as ensure that channels of communi-

rununun olası çözümünü ve demokratikleşmeyi tartışmaya devam et-

cation stay open and dialogue is kept alive.

memiz, iletişim kanallarının açık kalmasını ve diyaloğun canlı kalmasını

Kılıçdaroğlu stated that the key role of CHP, as the main opposition party,

sağlamamız önemlidir.

has been to bring forward recommendations for the government during

Kılıçdaroğlu, CHP'nin ana muhalefet partisi olarak kilit rolünün bu süre

this time, focusing on presenting constructive suggestions rather than

zarfında hükümete tavsiyelerde bulunmak olduğunu, eleştirilerden

criticisms. The main goal of CHP’s recommendations was to minimise the

çok yapıcı öneriler sunmaya odaklandığını belirtti. CHP'nin öneriler-

effects the pandemic poses on the social, political, and economic aspects.

inin temel amacı, salgının toplumsal, siyasi ve ekonomik etkilerini en

Kılıçdaroğlu discussed Turkey’s five main problems: democracy, econo-

aza indirmekti. Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin beş temel sorununu ele aldı:

my, education, foreign policy, and social peace. These problems are not

demokrasi, ekonomi, eğitim, dış politika ve toplumsal barış. Bu sorunlar

independent, but rather interconnected which prevent development and

bağımsız değil, birbirleriyle bağlantılı; Türkiye'de kalkınmayı engelliyor ve

restrict freedoms in Turkey. Kılıçdaroğlu stated that these issues have

özgürlükleri kısıtlıyorlar. Kılıçdaroğlu, pandemi nedeniyle bu sorunların

intensified due to the pandemic.

daha yoğun tecrübe edildiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu highlighted that Turkey’s relations with its neighbouring

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin komşu ülkelerle ilişkilerinin son zamanlarda

countries have recently deteriorated, further ostracising Turkey on a

kötüleştiğine, bu durumun Türkiye’yi küresel ölçekte daha da dışlan-

global scale. He argued that the government is using its foreign policy as

mış bir hâle getirdiğine dikkat çekti. Hükümetin dış politikayı gündemi

a distraction from domestic issues. Kılıçdaroğlu advocated for better re-

iç meselelerden kaydırmak için kullandığını savundu. Kılıçdaroğlu,

lations with its neighbours and other countries, which would also benefit

Türkiye’nin komşularıyla ve diğer ülkelerle daha iyi ilişkiler kurması

the economy in Turkey. Kılıçdaroğlu believes that a new organisation for

gerektiğini, bunun ekonomiye de faydalı olacağını belirtti. Kılıçdaroğlu,

peace and stability should be established in the Middle East, with Turkey

Ortadoğu'da barış ve istikrar için yeni bir örgütlenmeye gidilmesi gerek-

as a key player.

tiğini, bu bağlamda Türkiye’nin kilit aktörler arasında yer alması gerek-

With regards to the Kurdish issue, Kılıçdaroğlu highlighted that CHP is

tiğine inanıyor.

the only party that would be able to solve it. Despite the previous attempts

Kılıçdaroğlu, Kürt meselesiyle ilgili olarak CHP'nin sorunu çözebilecek

from the AK Party to resolve the Kurdish issue, Kılıçdaroğlu argued that

tek parti olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin Kürt meselesini

the solution process began with the wrong measures and lacked trans-

çözmeye yönelik önceki girişimlerine rağmen, çözüm sürecinin yanlış ted-

parency, hence its failure. CHP believes that the Turkish Grand National

birler alınarak başladığını ve şeffaflıktan yoksun olduğunu, dolayısıyla
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hoşgeldiniz dedi.

7
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başarısız olduğunu savundu. CHP, tüm partileri bir araya getirmekte me-

He also explained that an independent group of intellectuals, such as the

clisin önemli bir rol oynaması gerektiğine inanıyor. Kılıçdaroğlu, Akil İn-

Wise Person’s Committee, can have valuable input on the issue. Groups

sanlar Heyeti gibi bağımsız bir entelektüeller grubunun bu konuda değer-

from inside and outside the parliament should come together to nego-

li katkıları olabileceğini de açıkladı. Parlamentonun içinden ve dışından

tiate and provide their own recommendations. This solution should be

gruplar bir araya gelerek müzakere etmeli ve kendi tavsiyelerini sunma-

underpinned with a focus on democracy, accountability, and freedom.

lıdır. Bu çözüm demokrasi, hesap verebilirlik ve özgürlüğe odaklanılarak

Kılıçdaroğlu also discussed the issue of education in one’s mother lan-

desteklenmelidir. Kılıçdaroğlu, anadilde eğitim konusunu da ele aldı. Bu

guage. This is still ongoing debate within the CHP.

konudaki tartışma CHP içinde hâlen devam ediyor.

When asked about the practicalities of negotiating peace in Turkey,

Türkiye'de barış müzakerelerinin uygulamaya yönelik yönlerine dair

Kılıçdaroğlu stressed that the CHP is against negotiating with PKK as

sorulara cevaben Kılıçdaroğlu, CHP'nin siyasi bir parti olarak PKK ile

a political part cannot come together with an illegal entity to solve the

müzakereye karşı olduğunu vurgulayarak, Kürt sorununun çözümü için

Kurdish issue. Instead, the focus should be on the addressing needs and

yasadışı bir oluşumla bir araya gelemeyeceğini vurguladı. Bunun yerine,

demands of the citizens.

vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya odaklanılmalıdır.

The discussion session also touched upon the need for a new constitution

Toplantıda ayrıca otoriterlikten uzaklaşmak ve demokratikleşmek için

and reforms in the judiciary in order to move away from authoritarianism

yeni bir anayasaya ve yargı reformuna yönelik ihtiyaç olduğuna da

and towards democratisation. He argued that the Kurdish issue is inter-

değinildi. Kürt sorununun Türkiye'deki genel demokrasi ve insan hakları

woven with general issues of democracy and human rights in Turkey.

meseleleriyle iç içe geçmiş olduğu öne sürüldü.

This online roundtable provided an opportunity to engage with the lead-

Bu çevrimiçi yuvarlak masa toplantısı, ana muhalefet partisinin lideriyle

er of the main opposition party; to hear the vision and strategy of CHP;

bir araya gelme fırsatı sağladı; bunun yanı sıra CHP'nin vizyon ve strate-

as well as discuss the challenges and opportunities for normalisation,

jisini duymak, bu zor dönemde normalleşme, demokratikleşme, çözüm

democratisation, resolution process and dialogue during this difficult

süreci ve diyalog için mevcut olan zorlukları ve fırsatları tartışma imkânı

time.

yarattı.

The online roundtables form part of a larger series of activities in the con-

Çevrimiçi yuvarlak masa toplantıları, AB, Norveç Dışişleri Bakanlığı ve

text of the project ‘Supporting inclusive dialogue at a challenging time in

İrlanda Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen "Türkiye'de zorlu bir

Turkey’, supported by the EU, the Norwegian Ministry of Foreign Affairs

zamanda kapsayıcı diyaloğu desteklemek" projesi bağlamında daha geniş

and the Irish Department of Foreign Affairs.

bir faaliyet dizisinin bir parçasını oluşturmaktadır.

Kerim Yıldız

Kerim Yıldız

Chief Executive Officer

İcra Kurulu Başkanı

Democratic Progress Institute

Demokratik Gelişim Enstitüsü
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Assembly should play an important role in bringing all parties together.
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Current Situation in Turkey & the
Political, Social and Economic
Impact of COVID-19

Türkiye’deki Güncel Durum,
COVID-19’un Siyasi, Toplumsal
ve Ekonomik Etkileri

The online meeting was opened by DPI’s CEO, Kerim Yıldız, who

Çevrimiçi toplantı, Kemal Kılıçdaroğlu ve katılımcıları sıcak bir şekilde

warmly welcomed Kemal Kılıçdaroğlu and the participants. During

karşılayan DPI İcra Kurulu Başkanı Kerim Yıldız tarafından başlatıldı. Yıl-

his opening remarks, the CEO noted the changes the CHP has gone

dız açılış konuşmasında CHP'nin son yıllarda parti içi seçimler için kadın

through in recent years, including the adoption of the practice of quo-

ve gençlere kota uygulamasının yanı sıra toplumun dini ve muhafazakâr

tas for women and youth for intra-party elections, as well as build-

kesimleriyle köprüler kurulması da dahil olmak üzere yaşadığı değişik-

ing bridges with the religious and conservative sections of society. In

liklere dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, kongre sırasında yaptığı konuşmada,

his speech during the Congress, Kılıçdaroğlu stated that CHP is the

CHP'nin Türkiye'de Kürt sorununu çözebilecek tek parti olduğunu belirt-

only party that is able to solve the Kurdish issue in Turkey. The CEO

ti. Yıldız CHP'nin mevcut durumdaki rolünü ve olası bir çözüm sürecine

welcomed Kılıçdaroğlu to discuss the role of CHP in the current situ-

yönelik zorlukları ve fırsatları tartışmak üzere sözü Kılıçdaroğlu'na verdi.

ation and the challenges and opportunities for a possible resolution

Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin COVID-19 salgınıyla nasıl başa çıktığına

process.

lik tehditlerin üstesinden gelirken bir yandan da toplumsal, politik ve eko-

current Turkish government have handled the COVID-19 pandemic.

nomik kayıpları en aza indirmek olması gerektiğini belirtti. Bu faktörlerin

He stated that the aim should be to overcome the public health chal-

hepsi kesişiyor; Kılıçdaroğlu buna örnek olarak işyerlerinin kapatılması

‘Opposition’s Perspective on the Political, Social and Economic Effects of COVID-19
in Turkey’ with Kemal Kılıçdaroğlu, President, Republican People’s Party (CHP

lenges in the pandemic, while minimising social, political, and eco-
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değinerek konuşmasına başladı. Hedefin pandemide halk sağlığına yöne-

Kemal Kılıçdaroğlu started his presentation on the topic of how the

nomic losses. These factors all intersect, and he gives the example of
shutting down workplaces or putting curfews, which secures public
health, but has an effect on unemployment, which in-turn leads to
poverty. He does not believe the government grasped the full dimension of this, and says they are hurriedly making decisions without a
long-term strategy. He gives the example of the economic packages
they announced to deal with the pandemic. People on the furlough
scheme, for example, receive 1,168 liras a month regardless of their
pre-pandemic income. For people who were on 5,000-6,000 liras a
month pre-pandemic, this would not be enough for them and they
would struggle to make ends meet. He gives another example that
schools started without the appropriate precautions in place. There
are two million students without access to internet connection who
cannot access remote education; while for in-person socially distanced learning, there are not enough classrooms. CHP municipalities
offered to help, but the government did not respond. These are aspects that need to be accounted for in the government package.

veya sokağa çıkma yasakları örneğini verdi. Bu eylemler halk sağlığını güvence altına alır, ancak işsizlik üzerinde de etkileri olur, bu da yoksulluğa
yol açar. Kılıçdaroğlu hükümetin durumu tam olarak kavradığına inanmıyor ve uzun vadeli bir strateji olmaksızın aceleyle kararlar aldıklarını
Kemal
Kılıçdaroğlu,
President of
the Republican
People’s Party
(CHP), speaking
during the online
roundtable.
Kemal
Kılıçdaroğlu, CHP
Genel Başkanı,
ve Kerim
Yıldız, DPI İcra
Kurulu Başkanı,
toplantıda
konuşurken.
11

The pandemic has further compounded and intertwined the five main

söylüyor. Salgınla başa çıkmak için ilan ettikleri ekonomik paketleri örnek

problems Turkey already had prior to the pandemic, namely democ-

gösteriyor. Örneğin izine çıkarılmış insanlar, pandemi öncesi gelirlerine

racy, economy, education, foreign policy, and social peace. The most

bakılmaksızın ayda 1.168 lira alıyor. Pandemi öncesi ayda 5.000-6.000

pressing of these issues is unemployment. He states that the Turkish

lira olan insanlar için bu geçimlerini sağlamak açısından yetersiz bir meb-

Statistics Agency (TÜİK) downplays unemployment figures, but that

lağ. Okulların uygun önlemler alınmaksızın başladığına dair başka bir

the real unemployment rate stands at 30%, meaning there are more

örnek veren Kılıçdaroğlu, internet bağlantısı olmayan ve uzaktan eğiti-

than ten million people unemployed in Turkey. This is closely linked

me erişemeyen iki milyon öğrenci olduğunu belirtti. Yüz yüze ama sosyal

to the issue of the economy. The economy in Turkey needs to flourish

mesafeli eğitim için ise yeterli sınıf yok. CHP'li belediyeler yardım teklif

in order to create jobs and reduce unemployment, but the economy is

etti ancak hükümet bu tekliflere yanıt vermedi. Bunlar, hükümetin destek

struggling as tax income has been reduced due to the pandemic, re-

paketi konuşulurken hesaba katılması gereken hususlardır.

sulting in the biggest budgetary deficit in the history of the Republic.

Pandemi, Türkiye'nin pandemiden önce de sahip olduğu beş ana sorunu,

According to Kılıçdaroğlu, Turkey is experiencing an economic emergency. Both the government and the public are trapped in a cycle of
taking out loans to cover their income deficit, followed by taking out
more loans to cover the interest payments on the debt. CHP is willing
to support legislative changes in parliament brought forward by the

12

rini daha da karmaşıklaştırdı ve birbirleriyle iç içe geçirdi. Bu sorunların
en acil olanı işsizlik. Kılıçdaroğlu TÜİK’in işsizlik rakamlarını olduğundan
az gösterdiğini, gerçek işsizlik oranının % 30 olduğunu, yani Türkiye'de
on milyondan fazla işsiz olduğunu belirtti. Bu, ekonomi meselesiyle yakından bağlantılıdır. Türkiye ekonomisinin istihdam yaratmak ve işsizliği

The pandemic has also highlighted the issue of government misman-

azaltmak adına gelişmesi gerekiyor, ancak pandemi nedeniyle vergi gelir-

agement. Kılıçdaroğlu discussed two areas where funds were allocated

lerinin düşmesi ve bunun da Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçe açığına

to deal with issues brought on by the pandemic – supporting the en-

yol açması nedeniyle ekonomi zor durumda. Kılıçdaroğlu'na göre Türki-

tertainment and arts sector, and ensuring remote education access for

ye ekonomik olarak çok zor durumda. Hem hükümet hem de halk gelir

schoolchildren. However, in both of these cases, the allocated funds were

açıklarını kapatmak için kredi çekme döngüsüne hapsolmuş durumda;

misused by those in charge and not put to their correct purpose. He uses

ardından borcun faiz ödemelerini karşılamak için daha fazla kredi çekili-

these examples to argue that Turkey has the capacity and experience

yor. CHP, bu konuyu ele almak için hükümetin meclise getireceği yasama

to solve its own problems, but the government is not capable to do so.

değişikliklerini desteklemeye isteklidir.

Kılıçdaroğlu uses this point to talk about the importance of democracy,

Pandemi ayrıca hükümetin kötü yönetimini daha görünür kıldı. Kılıçda-

freedom, and meritocracy – themes that underpinned his entire presentation. He says in order for a government administration to be managed well everyone must know their own delineated remits, roles must be
held by capable people, and everyone must be able to speak up and have
their opinions heard. He criticised the current government for not following this – people in the government make unfounded statements on
areas they are not familiar with, meritocracy is not respected, and previously independent institutions, such as the Central Bank, have been politicised and cannot work freely. He says doing this and leaving everything
to whims of a single person is not an effective way to govern a country.

roğlu, pandeminin getirdiği sorunlarla ilgilenmek için fonların ayrıldığı
iki alanı, eğlence ve sanat sektörünü ve öğrenciler için uzaktan eğitime
erişim sağlanmasını ele aldı. Her iki örnekte de tahsis edilen fonlar yetkililer tarafından yanlış kullanılmış ve doğru amaçlarına yönelik harcanmamıştır. Kılıçdaroğlu bu örnekleri, Türkiye'nin kendi sorunlarını çözme
kapasitesi ve tecrübesi olduğunu, ancak hükümetin bunu yapamadığını
anlatmak adına verdi. Kılıçdaroğlu bu konuyu, konuşmasının temelini
oluşturan demokrasinin, özgürlüğün ve meritokrasinin önemini vurgulamak için kullandı. Yönetiminin iyi olabilmesi için herkesin kendi tanımlanmış sorumluluklarını bilmesi, görevlerin yetkin kişilerce üstlenilmesi

What role can CHP play as the main opposition party? Kılıçdaroğlu

ve herkesin konuşup fikirlerini duyurması gerektiğini söylüyor. Mevcut

notes that there used to be a perception of the CHP that they always

hükümeti böyle davranılmadığı için eleştirdi; hükümetteki şahıslar bilgi
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government to deal with this issue.

yani demokrasi, ekonomi, eğitim, dış politika ve toplumsal barış meselele-
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sahibi olmadıkları konularda temelsiz açıklamalar yapıyorlar, meritokrasiye saygı duyulmuyor; daha önce bağımsız olan Merkez Bankası gibi kurumlar siyasallaştı ve özgürce çalışamıyor. Kılıçdaroğlu böyle davranarak
Kemal
Kılıçdaroğlu
joining the
DPI online
roundtable
from CHP’s
Headquarters.

her şeyi tek bir kişinin kaprislerine bırakmanın bir etkili bir ülke yönetme

CHP Genel
Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu
çevrimiçi
toplantı
esnasında
konuşurken.

rak aşmaya çabaladıkları bir algı. Kılıçdaroğlu bulundukları önerileri parti

yöntemi olmadığını söylüyor.
CHP ana muhalefet partisi olarak nasıl bir rol oynayabilir? Kılıçdaroğlu,
bir zamanlar CHP'nin her şeye eleştiride bulunup alternatif üretmediğine dair bir algının mevcut olduğunu belirtiyor. Bu, kendisinin liderliğinde
değiştirmek için çok çaba sarf ettikleri, hükümete çözüm önerileri sunaiçinde ve dışında sahip oldukları harika ekibe borçlu olduklarını, bu ekibin alternatif öneriler geliştirmek adına toplumdaki birçok deneyimli ve
yetenekli bireyle birlikte çalıştıklarını ifade ediyor.
Kürt meselesine gelince, Kılıçdaroğlu sorunu çözebilecek tek partinin
CHP olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin geçmişte Kürt meselecriticise, but never propose an alternative. This is something they
have put a lot of working into changing under his leadership, which
has resulted in proposing suggestions to the government. He credits
these suggestions to the great team they have within and outside the

‘Opposition’s Perspective on the Political, Social and Economic Effects of COVID-19
in Turkey’ with Kemal Kılıçdaroğlu, President, Republican People’s Party (CHP

party, as they also liaise with many experienced and capable individ-
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uals in society to develop their alternative proposals.

sini çözme yönündeki girişimlerinin mevcut olmasına rağmen çözüm sürecinin yanlış tedbirler alınarak başladığını ve şeffaflıktan yoksun olduğunu, dolayısıyla başarısız olduğunu savundu. Çözüm sürecinde meclisin
ve dolayısıyla halkın iradesi göz ardı edildi. Bu konunun ele alınacağı yer,
TBMM olmalıdır. Buna ek olarak akademisyenler, sivil toplum liderleri ve
saygın fikir liderlerinden oluşan, Akil İnsanlar Heyeti’ne benzer bir komite
de görüşlerini sunarak destek verebilir. Kılıçdaroğlu demokrasi ve özgür-

With regards to the Kurdish issue, Kılıçdaroğlu that the CHP are the

lüğün önemini vurgulayarak herkesin görüş ve tavsiyelerini özgürce ve

only party who can solve it. Despite the previous attempts from the

eşit bir şekilde ifade edebilmesini sağlamak adına tüm sürecin temelini bu

AK Party to resolve the Kurdish issue, Kılıçdaroğlu argued that the

kavramların oluşturması gerektiğini öne sürdü.

solution process began with the wrong measures and lacked transparency, hence its failure. The Parliament was bypassed in the solution process, and therefore so was the will of the people. The Parliament should be the place where this issue is addressed. In addition, a
committee similar to the Wise Person’s Committee of academics, civil
society leaders and respected opinions leaders can also provide their
input. The importance of democracy and freedom was underlined as
underpinning the entire process, to ensure everyone is able to freely
and equally state their opinions and recommendations.

Kemal
Kılıçdaroğlu
joining the
DPI online
roundtable
from CHP’s
Headquarters.
Kemal
Kılıçdaroğlu
CHP Genel
Merkezi’nden
DPI’ın çevrimiçi
yuvarlak masa
toplantısına
katılırken.
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Discussion:
Challenges and Opportunities
for Democratisation and
Normalisation

Tartışma Oturumu:
Demokratikleşme ve
Normalleşmeye Yönelik
Zorluklar ve Fırsatlar

CHP Leadership

CHP Liderliği

Since the election of Kemal Kılıçdaroğlu as party leader, there have
been significant changes in the CHP. There has been resistance against
these changes from within the party, specifically from the ultra-Kemalist faction. Will it be possible to advance these changes even further?
The most difficult thing is to change the culture. Once the culture is altered, substantial change can occur. Kılıçdaroğlu stated that governing
the CHP can often be more challenging than governing the state. People
have different opinions and they should be allowed to have those different opinions without being excluded. Rather, this should be embraced as
they bring a richness of opinions to the party.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel başkanlığına seçilmesinden bu
yana CHP'de önemli değişiklikler oldu. Parti içinde, özellikle ultra-Kemalist hizipten bu değişikliklere karşı direniş var. Bu değişiklikleri daha da ileri götürmek mümkün olacak mı?
Yerleşik kültürü değiştirmek zor. Kültür bir kez değiştirildiğinde
önemli değişiklikler yapılabilir. Kılıçdaroğlu, CHP'yi yönetmenin çoğu
zaman devleti yönetmekten daha zor olduğunu belirtti. İnsanların
farklı görüşleri var ve dışlanmadan bu farklı görüşleri ifade etmeleri
mümkün olmalı, hatta partiye fikri bir zenginlik kattıkları için bu farklılıklar teşvik edilmeli.
CHP, geçmişte sıkça yaptığı gibi sadece eleştirilerde bulunmak yerine,

CHP should focus on providing constructive solutions, rather than just

yapıcı çözümler üretmeye odaklanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin

raising criticisms as it often did in the past. Atatürk, the founder of the

kurucusu Atatürk, Türkiye'de herkesin paylaştığı değerleri temsil et-

Turkish Republic, represents values that are common to everyone in

mektedir. Atatürk yanlıları ve karşıtları gibi bir bölünme olmamalı. Bu

Turkey. There should not be a division such as those who are pro- and

yanıltıcı olur. Kurtuluş Savaşı'nda savaşanlar ülkenin dört bir yanın-

anti-Atatürk. This would be misleading. Those who fought in the Inde-

dan geldiler, farklı geçmişleri, dinleri ve inançları temsil ediyorlardı.

pendence War came from all around the country, represented different

Atatürk'ün önderliğinde savaştılar ve bu nedenle Atatürk'ün CHP'nin

backgrounds, religions, and beliefs. They fought under the leadership of

temsilcisi olduğunu iddia etmek yanlış olur. Atatürk, milletin ortak

Atatürk and therefore, claiming Atatürk as the representer of CHP would

değerlerini temsil ediyor.

be wrong. He represents the common values of the nation.

Some
participants
during
the online
roundtable
meeting.
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Çevrimiçi
yuvarlak masa
toplantısı
esnasında
katılımcılar.
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Sonbaharda yürürlüğe girecek yeni seçim yasasına dair ne düşü-

A participant
engaging
during the
roundtable
meeting.

nüyorsunuz?(1)
Sistemin, oyların % 50 + 1'ini alan kişinin tüm kararları verebileceği şekilde değiştirilmesi, yargı ve Merkez Bankası gibi merkezi kurumların bağımsızlığına
zarar vermiştir. Buna rağmen Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yeşeren yeni demok-

Toplantıda
söz alan bir
katılımcı.

rasi kültürü nedeniyle umutlu. Son yerel seçimlerde, her kesimden insanlar
sandık aracılığıyla demokrasiyi yeniden kazanmak ve savunmak için bir araya
geldi; bu, küresel siyasette, özellikle de Türkiye'de olduğu gibi şiddet olmadan
gerçekleşmesi açısından bir ilkti.
Bir siyasi partinin iktidarını korumak için demokrasiye karışmaya çalışması,
söz konusu partinin inişte olduğunu gösterir. AK Parti, seçim yasasına karışarak iktidarda kalmanın bir yolunu bulmaya çalışıyor. Tarih boyunca bunu
yapmaya çalışan tüm partiler seçimleri kaybetti. Artık her şey Erdoğan'la ilgili
olduğu için söz edilecek bir AK Parti de yok. AK Parti aslında siyasi bir parti
değil, çünkü parti içinde tartışma yok, kimse görüşlerini özgürce dile getireWhat would you like to say about the new election legislation that will
be enacted this fall?(1)
Changing the system in a way where the person who gets 50%+1 of the

mez veya fikir ayrılığını ifade edemez. Gerçek demokrasi Türkiye'ye şiddet olmaksızın gelecek. Sol veya sağcı bir siyaset anlayışının ötesinde, Türkiye'de
demokrasi yanlılığı ile otoriterlik yanlılığı arasında yeni bir ikili yapı var. Bu,
önümüzdeki seçimlerin sonuçlarında görünür hâle gelecek.

votes can make all the decisions, has resulted in a lack of independence
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this, Kılıçdaroğlu is hopeful due to a new culture of democracy that is
flourishing in Turkey. In the last local elections, people from all backgrounds got together to champion and reclaim democracy through the
ballot box – this is a first in global politics, especially to do so without
violence as it happened in Turkey.

İktidar partisi, muhtemelen partinin kuruluşundan bu yana en zayıf
dönemini yaşıyor. Ayasofya'yı camiye çevirmek, iktidar pozisyonlarını
pekiştirmek ve muhalefeti bastırmak için dış politikayı kullanmak gibi
tartışmalı hamlelerle gündeme hâkim olmaya çalışıyorlar. Muhalefet için
büyük bir fırsat var. Ancak CHP dahil muhalefet partileri daha muhafazakâr ve milliyetçi oyları yabancılaştırma kaçırmak konusunda temkinli

A political party trying to meddle with democracy to preserve their power

oldukları ve bazen hükümet politikalarına karşı bir tavır alamama tuza-

indicated that they are on their way out. AK Party is trying to find a way

ğına düştükleri için ortada hassas bir denge söz konusu. Bu söylenenlere

to stay in power through meddling with election legislation. Throughout

katılıyor musunuz?

history, every party that has tried to do this has lost elections. There is

Hükümet, Ayasofya veya doğalgaz keşfi gibi çeşitli tartışmalı konular-

no longer an AK Party to speak of, as it is all about Erdoğan now. It is not

la halkın dikkatini dağıtmaya çalıştı. Ancak başarısız oldular çünkü

a political party in practice, because there is no debate within the party,

günün sonunda herkesin birincil kaygısı hâlen ekonomi. Hükümet,

and no one can freely speak their views, or express a difference in opin-

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında yapay bir toplumsal birlik duy-

ion. True democracy will come about in Turkey without violence. Beyond

gusu yaratmak için dış politika ve milliyetçiliği kullanmaya çalışıyor.

(1) The content of this legislation is still being discussed, but it is believed that it will aim to

make forming alliances and offering help to parties that will remain under the parliamentary
threshold more difficult.

(1) Bu yasanın içeriği hala tartışılıyor, ancak ittifaklar kurmayı ve seçim eşiğinin altında kalacak

partilere yardım teklif etmeyi daha zorlaştırmayı amaçlayacağına inanılıyor.
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of the judiciary, and central institutions such as the Central Bank. Despite
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a left-wing or right-wing understanding of politics, there is a new dual

CHP, Türkiye’nin dış politikasında, bölünmeler yerine müzakere ve di-

structure in Turkey between those who are pro-democracy and those

yaloğa dayalı bir politika için her zaman köklü bir değişikliği savundu.

who are pro-authoritarianism. This will be demonstrated in the results of

CHP sık sık cumhurbaşkanının dış politikası konusundaki endişelerini

the next elections.

dile getiriyor. Bugünlerde Türkiye, bu yanlış politikalar nedeniyle Türkiye'nin tartışmanın doğru tarafında olduğu konularda bile uluslara-

The ruling party is arguably going through its weakest period since
the establishment of the party. They are trying to dominate the
agenda with contentious issues such as turning Hagia Sophia into a
mosque and using foreign policy to consolidate their position of power and suppress dissent. There is a great opportunity for the opposi-

ziyaret ederdi. Şimdi sadece Rum tarafını ziyaret ediyorlar. Kılıçdaroğlu, AK Parti’nin yanlış politikalarının Türkiye’yi bu duruma soktuğuna
inanıyor.
Muhalefetin, hükümetin ve iktidardakilerin suçlarını ifşa etme so-

including the CHP, are also cautious about alienating their more con-

rumluluğu var. Hükümeti eleştirirken, ülkenin refahını ve uluslarara-

servative and nationalist votes and sometimes fall in the trap of not

sı itibarını da dikkate almak son derece önemlidir. Örneğin Türkiye,

being able to take a stance against the government policies. Would

Mısır'la ilişkilerine zarar vermemiş olsaydı, Doğu Akdeniz'deki durum

you agree?

açısından bugün bulunduğu konumda olmazdı. Bununla birlikte dış

topics such as Hagia Sophia or the discovery of natural gas. However,
they failed because in the end everyone’s primary concern is still the
economy. The government is trying to utilise foreign policy and nationalism to create an artificial sense of social unity behind President Erdoğan.
CHP has always advocated for a drastic change in Turkey’s foreign pol-

politikayı gündeme hâkim olmak, insanları ülke içinde olup bitenlerden uzaklaştırmak için bir araç olarak kullanmak her zaman yanlıştır.
CHP'nin dezavantajlarından biri medyada AK Parti'nin sahip olduğu
güce sahip olmamasıdır. Medyada hükümet tekeli var. CHP’nin bazı
açıklama ve önerilerine yeterince önem verilmemesinin nedeni de budur. Yine de Kılıçdaroğlu, geniş kitlelere ulaşmaya odaklanmaları ve
konumlarını daha iyi açıklamaları gerektiğine inanıyor.

icy, for a policy that is based on negotiation and dialogue, instead of
divisions. CHP often voices its concerns about the president’s foreign

Bu yıl Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüzüncü yılını,

policy. Nowadays, Turkey faces isolation in the international arena, be-

önümüzdeki yıl da ilk anayasanın yüzüncü yılını kutlayacak. Bu

cause of these wrong policies, even in issues where Turkey is on the

bağlamda, yeni bir güçlendirilmiş parlamenter sistem muhalefet

right side of the debate. Before, if a politician from the US visited Cy-

partileri için ortak bir zemin olabilir mi?

prus, they would visit both sides to preserve balanced diplomacy. Now,

Siyaset kurumu her zaman sorumlu ve hesap verebilir konumda tutul-

they only visit the Greek side. Kılıçdaroğlu believes that the AK Party’s

malıdır. CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' beyannamesinde, mecliste ana

wrong policies put Turkey in this position.

muhalefet partisi başkanlığında yeni bir komisyon kurulması çağrısı

The opposition has a responsibility to expose the wrongdoings of the

yer alıyor. Bu komisyon, hükümeti sorumlu tutmada rol oynayacak.

government and those in power. In criticising the government, it is also

Komisyon, önceki yılın bütçesini inceleyecek ve her şeyin şeffaf ve

highly important to consider the wellbeing and the international integ-

olması gerektiği gibi olmasını sağlayacak. Bu komisyon ile CHP, iktidar

rity of the country. For example, if Turkey had not damaged its relations

partilerinin hesap verebilir olduğu bir gelenek başlatmayı hedefliyor.

with Egypt, it would not have been in the position it is in concerning the

Güçlü bir parlamenter sistem mevcut anayasa ile kurulamaz ve koru-

situation in the East Mediterranean. Nevertheless, it is always wrong

namaz. Muhalefet partileri için demokrasi ve evrensel ilkeleri ortak

to use foreign policy as a tool to dominate the agenda, to distract the

bir zemin görevi görebilir.
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Kıbrıs'ı ziyaret etse, dengeli diplomasiyi korumak için her iki tarafı da

tion. However, it is also a delicate balance since opposition parties,

The government tried to distract the people with different contentious
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rası arenada tecrit ile karşı karşıya. Daha önce, ABD'den bir politikacı
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people from what is happening domestically. One of the disadvantages

Hükümet, seçim yasasında yeni bir yasal değişiklik yapmayı plan-

of CHP is that it does not have the power that the AK Party has when it

lıyor. Bu değişiklik, mevcut hükümetin bekasını sağlamayı amaç-

comes to the media. There is a government monopoly on media. This is

lamaktadır ve Türkiye demokrasisine daha fazla zarar verebilir.

also why some of CHP’s statements and suggestions are not highlighted

Böyle bir değişiklik durumunda muhalefetin stratejisi ne olur?

as much. Still, Kılıçdaroğlu believes that they should focus on reaching

2019 yerel seçimleri ve İstanbul'daki yeniden seçimler hem CHP hem

wide audiences and better explain their position.

de AK Parti için bir ders oldu. Hükümet kuralları görmezden gelmeye
çalıştı ve adaletsiz bir eylemde bulundu. Ancak bu ters tepti. Yeniden

This year Turkey will be celebrating the centenary of the Grand National Assembly of Turkey, and next year the centenary of the first
constitution. Within this context, could a new fortified parliamentary system be a common ground for the opposition parties?
The institution of politics should always be held accountable. In CHP’s
‘Call to the Second Century’ statement, there is a call for the establishment of a new commission in parliament, headed by the main opposi-

yapılan seçimlerde CHP adayı AK Parti adayına karşı ezici bir galibiyet
aldı. CHP de bu deneyimden çok şey öğrendi. Parti, güçlü bir seçim
altyapısı inşa etmeye yatırım yaptı. Kimin, ne zaman ve nerede oy
verdiğini yakından takip ediyorlar ve bunların hepsi açık bilgi. 1989
yılına kadar uzanan bir arşiv var. Bu anlamda Kılıçdaroğlu, güvenilir
ve yadsınamaz verilere sahip olduklarından emin. En önemli şey, insanları oy vermeye ve fikirlerini özgürce ifade etmeye ikna etmektir.
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accountable. The commission will go over the previous year’s budget and

Demokrasi, insan hakları, anayasal haklar, hukukun üstünlüğü ve

make sure that everything is transparent and the way it should be. With

yargının bağımsızlığına dair sorunlar çözülmeden ülkeyi normal-

this committee, CHP aims to initiate a tradition where the ruling parties

leştirmek ve ekonomiyi iyileştirmek için gereken yatırımları çek-

are accountable. A strong parliamentary system cannot be established

mek mümkün olmayacaktır. CHP bu alanlarda ne tür girişimlerde

and protected with the current constitution. For opposition parties, de-

bulunuyor? İkincisi, ülkenin farklı bölgelerindeki insanlar farklı

mocracy and its universal principle can serve as a common ground.

barış tanımlarına sahip. Barış ve çözüm konusunda CHP'nin ilkeleri ve çıkış noktaları nelerdir? Son olarak, sürdürülebilir ve güçlü

The government is planning on making a new legislative amendment
to the election law. This change aims to ensure the perpetuity of the
existing government and could further damage Turkey’s democracy.
What would be the opposition’s strategy in case of such a change?
The local elections in 2019 and the re-elections in Istanbul was a lesson
for both CHP and AK Party. The government tried to ignore the rules
and did an unjust thing. However, this backlashed. In the re-elections,
the CHP candidate received an overwhelming win against the AK Party
candidate. The CHP also learned a lot from this experience. The party

barış için, geleceği dönüştürmek için geçmişle yüzleşmeye, Ermeni
soykırımı, Dersim, 6-7 Eylül olayları, Varlık Vergisi gibi konuları
yeniden ele almaya ihtiyaç vardır.(2) Bu konularla ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yeni bir anayasa ihtiyacını tartıştı. Bu yeni
anayasanın, 12 Eylül askeri darbesi ve “20 Temmuz darbesi”nin(3) bir
ürünü olan mevcut anayasayı tamamen gözden geçirmesi gerekiyor.
Demokrasi ilkesinin daima muhafaza edilebilmesi için sıkıyönetimi ve
olağanüstü hâli mümkün kılan unsurlardan kurtulmaya ihtiyaç vardır.

invested in building a strong electoral infrastructure. They keep close
track of who voted, when, and where, and it is all open information.
There is an archive that goes back to 1989. In this sense, Kılıçdaroğlu is
confident that they have reliable and undeniable data. The most important thing is to convince people to come out to vote and freely express
their opinions.

(2) Varlık Vergisi 1942'de yürürlüğe girdi ve çok daha yüksek vergi oranlarına maruz kalan

Müslüman olmayan azınlıkları hedef aldı. Sonuç olarak, gayrimüslimlerden Müslümanlara
önemli bir servet transferi oldu. Vergilerini ödeyemeyenler, ücretlerinin yarısının borçlarına
mahsup edildiği Doğu Anadolu'daki çalışma kamplarına gönderildi.
3)		 Burada Kılıçdaroğlu, hükümetin 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminin ardından

20 Temmuz'da olağanüstü hâl ilan ettiği ve kendine olağanüstü yetkiler verdiği günden
bahsediyor.
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Without solving issues of democracy, human rights, constitutional rights,

Ancak bu anayasa tek bir siyasi partinin ürünü olamaz ve olmamalı-

rule of law and the independence of the judiciary, it will not be possible to

dır. Tüm vatandaşların benimseyeceği yeni bir anayasa yaratma ihti-

normalise the country and attract the investments that are needed to bet-

yacı var.

ter the economy. What kind of initiatives is CHP undertaking in these are-

Teoride Türkiye'de hâlihazırda yargının bağımsızlığını sağlayan ka-

as? Secondly, people in different parts of this country have different definitions of peace. What are the principles and starting points of CHP when
it comes to peace and resolution? Lastly, for sustainable and strong peace,
to transform the future, there is a need to reconcile with the past, with
issues such as the Armenian genocide, Dersim, 6-7 September Events, the
Wealth Tax (Varlık Vergisi).(2) What are your thoughts on these issues?
Kılıçdaroğlu discussed the need for a new constitution in Turkey. This new
constitution needs to be a complete overhaul of the current constitution
which is a product of the 12 September military coup and the ‘20 July coup’.(3)
There is a need to get rid of the elements that allow martial law and state of
emergency to ensure that the principle of democracy will always be upheld.
However, this constitution cannot and should not be the product of a single
political party. There is a need to create a new constitution that all citizens

nunlar var. Anayasada buna yönelik hükümler var ama uygulamada
İçişleri Bakanı Anayasa Mahkemesi Başkanını açıkça eleştiriyor ve
tehdit ediyor. Bu kabul edilemez. Anayasa Mahkemesi Başkanı İçişleri
Bakanı tarafından tehdit edilirken bir vatandaş kendini nasıl hukuk
önünde güvende hissedebilir? Hukuk fakültelerinden başlayarak köklü bir değişiklik yapılması gerekiyor.
Kılıçdaroğlu, geçmiş olaylarla hesaplaşma konusunda tarihin tarihçilere bırakılması gerektiğini söyledi. Her devletin temelinde ve tarihinde zorluklar, zulümler ve kötü olaylar olmuştur. Geçmişin hatalarını
savunmak yanlıştır ve bu hatalardan ders çıkarmak önemlidir; olayları
geride bırakmak için tarih tarihçilere bırakılmalıdır. Geleceğe odaklanmaya ihtiyaç var.

can identify with.
In theory, there are already laws in Turkey that require the independence of
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practice, the Interior Minister openly criticises and threatens the head of the

Türkiye'de Kürt sorununun ancak demokratikleşme ve genişletilmiş özgürlüklerle çözülebileceğinden bahsedildi. Bu konuyu aça-

constitutional court. This is unacceptable. How can a citizen feel protected

bilir misiniz?

before the law when the president of the constitutional court is being threat-

Kürt sorunu çözülemez bir sorun değil. Tüm toplumsal sorunlar akılcı,

ened by the Interior Minister? There needs to be a fundamental change, start-

makul politikalarla çözülebilir. CHP, 2015 yılında partinin Kürt mese-

ing from law schools.

lesiyle ilgili tutumunu ele almak için “22 Soru, 22 Cevap” başlıklı bir

Regarding coming to terms with past incidents, Kılıçdaroğlu said that history

belge hazırladı. Rapordaki eksikliklerinden biri anadilde eğitim me-

should be left to historians. Every state has had difficulties, atrocities, and

selesiydi. Konunun nasıl ele alınacağını daha iyi anlamak için CHP

plights in its foundations and history. While it would be wrong to defend the

bir toplantı düzenledi ve diğer ülkelerde benzer konularda deneyime

mistakes of the past and it is important to draw lessons from those mistakes,

sahip akademisyenleri davet etti. Almanya'dan bir akademisyen, res-

history should be left to historians to move past the incidents. There is a need

mi dili konuşmayan çocukların zihinsel engelli olarak sınıflandırılan

to focus on the future.

öğrencilerle sınıflara transfer edildiği ve bazı durumlarda tam potansiyellerine ulaşmalarının engellediği olaylardan bahsetti. Ancak ger-

(2) The Wealth Tax came into effect in 1942 and disproportionately targeted non-Muslim

minorities who were exposed to much higher tax rates. As a result, there was a significant
transfer of wealth from non-Muslims to Muslims. People who could not pay the taxes were
sent to labour camps in eastern Anatolia where half of their wages were set-off for their debts.
(3) Here Kılıçdaroğlu refers to the day that the government declared state of emergency in

July 20, following the failed coup attempt on 15 July 2016, giving the government
extraordinary powers.

çekte çocuklar, ülkenin resmi dilindeki sınıflara geçiş yapmadan önce,
ilk birkaç yıllık eğitime kendi anadillerinde başladıklarında, zihinsel
dezavantajlı öğrenciler için olan sınıflara transfer edilmelerine pek
gerek kalmıyor ve eğitimlerine başarılı bir biçimde devam edebiliyorlar. Bu uygulama, BM'nin "çocuğun üstün yararını" koruma anlayışına
dayalı olarak geliştirilmiştir. Bu durumda, çocukların eğitimlerinin ilk
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the judiciary. There are stipulations for this within the constitution, but in

Kürt Meselesi
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The Kurdish Issue
It was mentioned that the Kurdish Issue in Turkey can only be addressed
through democratisation and extended freedoms. Could you elaborate?
The Kurdish issue is not an unsolvable problem. Every social problem can be
solved through rational, reasonable policies. To address the party’s stance
on the Kurdish issue, CHP prepared a document titled “22 Questions and 22
Answers” in 2015. A shortcoming of the report was the issue of education
in mother tongue language. To better understand how to address the issue,

yıllarında anadillerinde eğitim görmeleri ve bu arada resmi dili öğrenmelerinin iyi bir alternatif olduğu sonucuna varılmıştır. Daha sonra
eğitimlerine ülkenin resmi dilinde devam ederler. Kılıçdaroğlu, anadil
meselesinin CHP içinde hâlen devam eden bir tartışma olduğunu belirtti.
Özgürlükler ve demokrasi açısından Türkiye, hukukun üstünlüğü, yargının tarafsızlığı, ifade özgürlüğü gibi diğer ileri demokrasilerle aynı
ilkeleri uygulamalıdır.

CHP organised a meeting and invited academics who have experience on
similar issues in other countries. One academic from Germany talked about

22 Soru, 22 Cevap" belgesi 2015 yılında yayınlandı. Belge güncel-

incidents where children, who did not speak the official language, were

lenecek mi? Bu belgenin dışında Kürt sorunu ile ilgili başka öne-

transferred to classes with students who were classified as mentally handi-

riler var mı? İkinci olarak, muhalefet Kürt sorununu ele almak ve

capped which in some cases prevented them from reaching their full poten-

çözmek için gerçekçi bir ittifak kurabilir mi? Son olarak, jeopolitik

tial. However, in reality when children start the first few years of education

çıkarlar ve otoriterlik arasında giderek artan bir bağlantının oldu-

in their mother tongue, before transferring to classes in the official language

ğunu görüyoruz. Bu ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

of the country, often do not need to be transferred to classes for students

İstanbul'daki seçimlerden önce parti yetkilileri, Kürt kanaat önderleri

with mental disadvantages and can be successful in their education. This

26

Participants
asking
questions in
the course
of the
discussion
session.

ve bu konuda çalışan farklı kişilerle fikir alışverişinde bulunmak için
bir araya geldi. Bu süreç seçimlerle durma noktasına geldi ama par-

Tartışma
oturumunda
soru soran
katılımcılar.
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practice is developed based on the UN’s understanding of upholding ‘the
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supreme interest of the child’. In this case, it was concluded that children

ti bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Bu görüşmeleri kapalı kapılar

receiving education in their mother tongue for the first years of their edu-

ardında yapmamak için özel bir çaba var ve mümkün olduğunca her

cation and learning the official language meanwhile was a good alternative.

kesimi kapsamaya çalışıyorlar. Örneğin parti, CHP'nin bu sorunun çö-

They later continue their education in the official language of the country.

zümüne nasıl katkıda bulunabileceğini daha iyi anlamak ve fikirleri

Kılıçdaroğlu mentioned that the issue of mother tongue language is still an

duymak için bu konuda çalışan örgütler, aydınlar ve kişilerle bir araya

ongoing debate within the CHP.

gelmeye çalışıyor.

In terms of freedoms and democracy, Turkey should implement the same

Kılıçdaroğlu, tüm muhalefet partilerinin Kürt sorununun çözümü için

principles as other advanced democracies such as rule of law, the impartial-

birlikte çalışma olasılığı konusunda emin olamadığını dile getirdi. Ge-

ity of the judiciary, freedom of expression, etc.

lecekte bunun mümkün olmasını diliyor. Oldukça zorlu görünse de,
demokrasi gibi temel ilkelere ilişkin ortak bir anlayış varsa, gelecekte

The “22 Questions and 22 Answers” document was released in 2015. Will
the document be updated? Apart from this document, are there any additional recommendations regarding the Kurdish issue? Secondly, could
the opposition form a realistic alliance to tackle and resolve the Kurdish
issue? Lastly, there is an increasing link between geopolitical interests
and authoritarianism. How do you evaluate this relationship?
Before the elections in Istanbul party officials got together with Kurdish
opinion leaders and different people who work on this topic to exchange

birlikte çalışma şansı olabilir.
Gerçekten de jeopolitik ile ilgili konularda otoriterliğin yükselişi var.
Ancak başka bir yol da mümkündür. Jeopolitik sorunlar, demokrasi
sınırları içinde de çözülebilir. Her ülkenin kendi menfaati vardır ve
bu menfaatleri parçası oldukları uluslararası kurum ve örgütlerde savunabilirler. Uluslararası camiada bazı eksiklikler olsa da, sonuçlara
ulaşmak için mevcut birçok demokratik süreç, kural ve yöntem mevcuttur.
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ues to work on this matter. There is a specific focus on not doing these talks

Kürt meselesiyle ilgili olarak, yakın geçmişte HDP muhalefet par-

behind closed doors and they try to be as all-encompassing as possible. For

tilerini bir araya gelip Kürt meselesini ele almaya çağırdı. Kılıçda-

instance, the party tries to come together with organisations, intellectuals,

roğlu'nun “zamanı geldiğinde konuşuruz ama şu anda işsizlik ve

and people who have been working on this topic to get their opinion and

yoksulluk öncelikli” dediği aktarıldı. Ayrıca Kürt barış sürecinde

better understand how the CHP can contribute to the resolution of this

başta yanlış adımların atıldığından daha önce bahsedilmişti. CHP

conflict.

ve Kılıçdaroğlu böylesi bir süreçte neleri farklı yapardı? Kürt so-

Kılıçdaroğlu expressed his uncertainty about the possibility of all opposition

rununu çözmek için doğru zaman ne zaman?

parties working together on the resolution of the Kurdish issue. He wishes

Kılıçdaroğlu, bu sözün ekonominin tartışıldığı bir televizyon progra-

that in the future this will be possible. Even though it seems highly challeng-

mında sarf edildiğini ve Kürt meselesini profesyonellerle birlikte ayrı-

ing, if there is a shared understanding of fundamental principles, such as

ca ve doğru bir şekilde tartışabilmek istediğini belirtti. Kılıçdaroğlu'na

democracy, there could be a chance of working together in the future.

göre, alıntı kasıtlı olarak yanlış temsil edildi.

There is indeed a rise of authoritarianism about issues related to geopolitics.

Kürt meselesini ele almaya nereden başlayacağına gelince, her siyasi

However, another way is also possible. Geopolitical problems can also be

partinin eşit sayıda temsil edildiği yeni bir komisyon kurulması sure-

solved within the confines of democracy. Every country has its interests,

tiyle tartışma mecliste başlamalıdır. Meclisin dışında, yine konunun

and they can defend these interests within the international bodies that they

uzmanı ve kanaat önderi olan, farklı arka planlara sahip temsilciler-

are a part of. While there are some shortcomings in the international com-

den oluşan başka bir komisyon olmalıdır. Bu, Akil İnsanlar Heyeti’ne

munity, there are many democratic processes, rules, and methods that are

benzer bir oluşum olabilir. Bu komisyon, meclis komisyonunu saha-

available to reach results.

daki beklentiler konusunda bilgilendirmede etkili bir rol oynayabilir.
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views. This process came to a halt with the elections, but the party contin-
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Regarding the Kurdish issue, recently HDP made an open call to

Kılıçdaroğlu kolay olmasa da ve buna karşı çıkacaklar olsa da bir çö-

opposition parties to come together and address the Kurdish issue.

zümün elde edilebileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu was quoted saying “when the time comes, we will talk,
but right now it is about joblessness and poverty”. Additionally, it
was also mentioned earlier that the wrong steps were taken at the
beginning during the Kurdish peace process. What would CHP and
Kılıçdaroğlu do differently? When is the right time to resolve the
Kurdish issue?
Kılıçdaroğlu expressed that the quote was from a TV programme interview discussing the economy and he wanted to be able to discuss the
Kurdish issue separately and properly, along with professionals. According to Kılıçdaroğlu, the quote was intentionally misrepresented.
In terms of where to begin addressing the Kurdish issue, the discussion
should start in the parliament, by setting up a new committee where
every political party is represented in equal numbers. Outside of the parliament, again there should be another committee formed of representatives from different backgrounds who are opinion leaders and experts
in the matter. This can be similar to the Wise People’s Committee. This
committee could play an instrumental role in informing the parliamentary
committee of the expectations on the ground. Kılıçdaroğlu said that even
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it, there can be a resolution.

Kılıçdaroğlu, hükümetin Kürt meselesini çözmeye yanlış bir yerden başladığını ve bu nedenle barış sürecinin başarısız olduğunu söyledi. AK Parti’nin ilk adımlarından biri, silahlı örgüte silah
bıraktırmak oldu ki bu da Türkiye'deki mevcut çatışmanın en temel sorunlarından biri. Bu aynı zamanda İrlanda ve Kolombiya
gibi dünyadaki diğer çatışmalarda da sıklıkla görülmüştür. Her iki
durumda da, taraflar önce gizli görüşmeler yaptılar ve sonradan
konuşan yetkililer, halk bu gizli görüşmelerden haberdar olsaydı
başarısız olacaklarını söylediler. PKK ile konuşmadan Türkiye'de
barışı sağlamanın nasıl mümkün olduğunu düşünüyorsunuz? Bu
sorun mecliste nasıl çözülebilir?
Kılıçdaroğlu, CHP'nin PKK ile müzakereleri desteklemediğini söyledi.
Kürt sorunu PKK'nın beklentileri doğrultusunda değil, halkın beklentileri doğrultusunda çözülecektir. Yasal, meşru bir oluşum, sorunu
çözmek için yasa dışı bir oluşumla bir araya gelemez. Kılıçdaroğlu'na
göre bu, önceki çözüm sürecinin de en büyük hatalarından biriydi. Vatandaşların ne istediğine odaklanılması gerekiyor. Kürt meselesi zor
bir konu. Geçmişte Kürtlerin varlığının inkâr edildiği bir dönem bile
vardı. Farklı arka planlara sahip insanların bir araya gelip konuşması

Lessons Learned from the Peace Process
Kılıçdaroğlu said that the government started from a wrong place

gerekiyor. Bu anlamda tartışmaya en büyük katkı aydınlardan, özellikle Kürt aydınlardan gelecektir.

to address the Kurdish issue and therefore the peace process failed.
One of AK Party’s first steps was to get the armed organisation to lay

Dış Politika

down its weapons which is one of the most fundamental issues of the

Türkiye ekonomisi, dış politika stratejisi, hükümet söylemi ve kay-

current conflict in Turkey. This has also been often the case in other
conflicts around the world such as in Ireland and Colombia. In both
cases, they first had secret talks, and officials said that if the public
had known about them, they would have failed. How do you think it is
possible to achieve peace in Turkey without talking to the PKK? How
can it be resolved in parliament?
Kılıçdaroğlu said that the CHP did not support negotiating with the PKK.
The Kurdish issue will not be solved by keeping in line with the expectations of the PKK, but by keeping in line with the expectations of the peo-

nak tahsisi, savaş zihniyetine doğru ilerliyor. Türkiye için önerileriniz nelerdir?
Tüm ülkelerin gelecekteki refahlarını korumak adına bir savunma sanayisi vardır. Ancak, ordu komşu ülkelerin iç meselelerine müdahale
etmek veya başka bir ülkeye karşı haksız savaşlar başlatmak için kullanıldığında konu sorunlu hale geliyor. Ülkeler uluslararası hukuka
bağlıdır ve komşularıyla barış içinde yaşamalıdır. Dünyanın özellikle
bizim bulunduğumuz bu kısmında komşularla iyi ilişkiler içinde olmamız gerekiyor çünkü ülkelerindeki sorunlar Türkiye'ye sızabilir. Kılıç-
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though it would not be easy and there would be some who would oppose

Barış Sürecinden Öğrenilenler
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ple. A legal, legitimate entity cannot come together with an illegal entity
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to solve the issue. According to Kılıçdaroğlu, this was also one of the biggest mistakes of the previous solution process. There is a need to focus
on what the citizens want. The Kurdish issue is a difficult matter. There
was even a time in the past when the existence of Kurdish people was

Konuşmacıya
soru soran bir
katılımcı.

denied. People from different backgrounds need to come together and
talk. In this sense, the biggest contribution to the discussion will come
from intellectuals, specifically Kurdish intellectuals.

Foreign Policy
The Turkish economy, foreign policy strategy, government discourse, and
resource allocation is moving further towards warfare mentality. What
are your recommendations for Turkey?
All countries have a defence industry in order to ensure their future welfare.
However, the issue becomes problematic when the military is used to interfere with the domestic issues of neighbouring countries or to wage unjust
wars against another country. Countries are bound by international law and
must live in peace with their neighbours. In this part of the world especially,
we need to be on good terms with them because problems in their countries
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Syria’s domestic affairs. He advocates for dialogue with the Syrian government to solve the conflict in Syria. He also opposed the conflict with Egypt, as

Suriye'deki çatışmayı çözmek için Suriye hükümeti ile diyaloğu savunuyor. Ayrıca Türkiye'ye zarar verdiği için Mısır ile çatışmaya da karşı
çıktı. Farklı ülkelere asker göndermenin ve müdahale etmenin maliyeti
yüksek; söz konusu paralar bütçeye dahil olmadığı için cumhurbaş-

its been damaging for Turkey. The cost of intervening and sending in troops

kanlığının örtülü ödeneğinden geliyor.

in different countries is high – the money comes from the discretionary funds

Kılıçdaroğlu, bu bataklıktan çıkabilmek için tüm komşu ülkelerle diya-

of the presidency, as they are not budgeted.

log ve Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin önderliğinde İsrail, Filistin ve

In order to move out of this quagmire, Kılıçdaroğlu proposes dialogue with

Mısır’ın da katıldığı bir Ortadoğu'da Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT)

all neighbouring countries and building good relationships thought estab-

kurarak iyi ilişkiler geliştirmeyi önermektedir. Bu bölge, küresel güç-

lishing a Peace and Cooperation in the Middle East Organisation (OBİT),

ler yerine burada yaşayan halk tarafından kullanılması gereken do-

which would be spearheaded by Turkey, Iran, Iraq and Syria, joined by Is-

ğal kaynaklar açısından zengindir. Kılıçdaroğlu, benzer düşünceleri

rael, Palestine, and Egypt. This region is rich with natural resources, which

dile getiren İranlı, Iraklı ve Suriyeli politikacılarla bu fikri tartıştığını

should be utilised by the population living here, rather than by global powers.

belirtti. Rusya ve ABD'nin bölgedeki etkisi sebebiyle böylesi bir teş-

Kılıçdaroğlu stated that he has discussed the idea with Iranian, Iraqi, and

kilatın kurulması zor olacak ama bu zorluklara rağmen bu gelişme

Syrian politicians, who expressed similar feelings. It would be difficult to es-

Ortadoğu'ya barışın getirilmesine yardımcı olacaktır. Bölgedeki farklı

tablish due to the influence of Russia and the United States in the region,

ülkeler arasında çok fazla akrabalık ve kardeşlik var ve bu ortak ze-

but despite these difficulties, this development would help bringing peace
to the Middle East. There is a lot of kinship and fraternity between different
countries in the region, and this common-ground should be put to good use.

minden iyi yararlanılmalıdır. Güçlü bir ülke olarak Türkiye böyle bir
sürece öncülük edebilir, böylece yeni bir toplumsal düzen kurulabilir.
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may trickle into Turkey. Kılıçdaroğlu has never supported interfering with

daroğlu, Suriye’nin içişlerine karışmayı hiçbir zaman desteklemedi.
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Turkey as a strong country could spearhead such a process so a new social

Türkiye'nin uluslararası arenada dışlanmasına gelince, muhalefet,

order can be established.

Türkiye’nin dış meselelerini çözemeyen mevcut hükümetin yarattığı boşluğu doldurmak için ne yapabilir?

With regards to the ostracization of Turkey in the international arena,

Dış politikadaki izolasyon açısından, Dışişleri Bakanı'nın kim olduğu-

what can the opposition do to fill in the void that is created by the cur-

nu sormaya ihtiyaç var. Dışişleri Bakanı, İbrahim Kalın mı? Sık sık mü-

rent government which is not capable of solving Turkey’s foreign affairs

zakerelere, özellikle de kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşme-

problems?

lere katılıyor. Katıldığı toplantıların kayıtları var mı? Dışişleri Bakanı

In terms of isolation in foreign policy, there is a need to ask who is the Minis-

Mevlüt Çavuş gerçekten bakan ise İbrahim Kalın ne yapıyor? İbrahim

ter of Foreign Affairs? Is it İbrahim Kalın? He often goes to the negotiations,
especially the closed-door ones. Are there any records of the meetings that

Kalın bakan ise Hulusi Akar ne yapıyor? Bütün bunlara dair en kötü
şey ise hepsinin dışişleri bakanlığı bürokrasisini ve diplomatları bay-

he is participating in? If Mevlüt Cavuş who is the Minister of Foreign Affairs,

pas etmeleridir. Bunun tamamen değişmesi gerekiyor.

is indeed the minister, then what is İbrahim Kalın doing? If İbrahim Kalın is

Diğer ülkelerdeki demokratlarla bir diyalog platformu kurma çabası

the minister, then what is Hulusi Akar doing? In all this, the direst point is that

içinde CHP, Sisi'nin darbesinin ardından Mısır'a temsilciler gönderdi.

they all by-pass the foreign ministry bureaucracy, the diplomats. This needs

Komite, Mısır’daki hükümeti Türkiye'nin geçmişte yaşadığı trajediden

to change completely.

kaçınmaları gerektiği yönünde uyararak siyasi infazlardan kaçınmaya

In an effort to establish a platform for dialogue with fellow democrats in other

çağırdı. Ekim ayında Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkileri normalleş-

countries, CHP sent representatives to Egypt following the coup by Sisi. The

tirmeye çalışmak üzere üç temsilci daha gönderilecek. Cumhurbaş-

committee called the government to avoid political executions because they

kanı Erdoğan, ulusal istihbarat heyetlerini toplantıya gönderdiklerini

needed to avoid the tragedy Turkey has experienced in the past. In October,

söyledi, ancak dış ilişkiler istihbarat teşkilatları aracılığıyla yürütül-
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another three representatives will be sent to Egypt to try to normalise the

memeli. Bu teşkilatlar oynadığı çok önemli bir rol vardır, ancak bu

relationship between Egypt and Turkey. President Erdoğan has said that they

bağlamda diplomatlar gibi bu kanalları kurması gereken daha uygun

were sending national intelligence committees to meet, but foreign relations

temsilciler söz konusudur. Kılıçdaroğlu, AB yetkilileri ile düzenli te-

should not be managed through intelligence agencies. They play a vital role

mas halinde olduklarını da ifade etti.

but, in this context, there other appropriate representatives such as diplomats that need to establish these channels. Kılıçdaroğlu also expressed that
they were in regular contact with EU officials.

Türkiye, hem kamu hem de muhalefet partileri üzerinde etkili
bir strateji olan Sevr Antlaşması sendromu zihniyetiyle yönetiliyor. Bu dincileri, milliyetçileri ve Kemalistleri harekete geçiren

Turkey is being governed with the mentality of the Treaty of Sèvres syn-

bir söylem. Aynı zamanda HDP dışında muhalefetin elini bağlayan

drome, an effective strategy on both the public and the opposition par-

bir strateji. CHP, geleneksel refleksleri değiştirmek zor olsa da,

ties. It is a rhetoric that mobilises religionists, nationalists, and Kemal-

konumunu yeniden değerlendirip bu söylemi aşmak için harekete

ists. This is a strategy that ties the hands of the opposition, except the

geçebilir mi?

HDP. Can CHP reassess its position and move to pass this rhetoric, even

Evet, bu söylem ve 'devletin bekası' söylemi bazen muhalefetin elini

(4)

though it is difficult to change the traditional reflexes?

ğin, Mısır'daki daha önce bahsedilen Türk heyeti bu tür girişimlerden

bekâsı) sometimes ties the hands of the opposition. There are efforts to de-

biridir. Bu aynı zamanda insanlar tarafından da iyi algılanmaktadır.

velop new strategies. For example, the previously mentioned Turkish delega-

Vatandaşlar, hükümetin beka söylemini bir araç olarak kullandığının

tion to Egypt is one of such attempts. This is also well perceived by the people.

da farkındalar. Partinin dış politika birimi dışında CHP, diplomatlar,

Citizens are also aware of the fact that the government is using the survival

emekli askeri personel ve eski bakanlardan oluşan bir Dış Politika Da-

discourse as a tool. Outside of the party’s foreign policy department, CHP

nışma Grubu ile de sık sık görüşüyor. Beyin fırtınası yaparak yeni ve

also often meets with a Foreign Policy Advisory Group, comprised diplomats,

farklı yöntemler geliştirmeye çalışıyorlar.

retired military personnel, and former ministers. They brainstorm together to
come up with new and alternative ways.

(4) Signed in 1920 between the Allies of World War I and the Ottoman Empire, the Treaty Sèvres

ceded large parts of Ottoman territory to France, the UK, Greece, and Italy and created large
occupation zones. Nowadays, the Treaty of Sèvres syndrome refers a popular belief that some
outside forces, especially the West, is conspiring to weaken and carve up Turkey.
(5) ‘The survival of the state’ rhetoric is usually used to suggest that the matter that is being

discussed is above party politics, it is about the existence of the state. Therefore, there should
be unity about the topic, suggesting that the ones that do not unite around the topic can be
considered as betraying the country.

(4) 1920'de Birinci Dünya Savaşı Müttefikleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanan Sevr

Anlaşması, Osmanlı topraklarının büyük bölümünü Fransa, İngiltere, Yunanistan ve İtalya'ya
devrederek geniş işgal bölgeleri oluşturdu. Günümüzde “Sevr Antlaşması sendromu” ifadesi,
bazı dış güçlerin, özellikle de Batı'nın Türkiye'yi zayıflatmak ve bölmek için komplo kurduğuna
dair yaygın bir inanca işaret ediyor.
(5) “Devletin bekası” söylemi, genellikle tartışılan konunun parti siyasetinin üstünde olduğunu,

devletin varlığıyla ilgili olduğunu öne sürmek için kullanılır. Bu nedenle konu etrafında birlik
olması gerektiği, konu etrafında birleşmeyenlerin ülkeye ihanet ettiklerine yönelik bir algı
oluşur.
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kolunu bağlamaktadır. Yeni stratejiler geliştirme çabaları var. Örne-

Indeed, this rhetoric, as well as ‘the survival of the state’ rhetoric (devletin
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Conclusion
This roundtable was the fifth meeting of DPI’s online roundtable series involving a wide range of political parties in Turkey, including
AK Party, CHP, DEVA Party, HDP, Future Party and Saadet Party. This
meeting provided a valuable platform for dialogue with leader of the
main opposition party, Kemal Kılıçdaroğlu, to discuss CHP’s role in
the current situation in Turkey due to the COVID-19 pandemic and
their party strategy on issues such as the economy, democratisation,
foreign policy, and the Kurdish issue. The speaker presented both
CHP’s criticisms and recommendations on how to deal with the current problems that Turkey faces. Kılıçdaroğlu reference to the discussions on one’s right to education in mother tongue was important as
this is an issue that CHP has previously shied away from. During the
course of the meeting, Kılıçdaroğlu advocated for peace and dialogue
to solve domestic issues as well as improve foreign relations. Such
discussions contribute to broadening bases for dialogue on conflict
resolution themes in Turkey.
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ticipants responded positively to the meeting stating that these online meetings are important in keeping dialogue alive and prompting
politicians to discuss the Kurdish issue and resolution process during
challenging times – in keeping with DPI’s aim and objectives. Many
participants noted they prefer face-to-face meetings to online meetings as it allows them to ask more sensitive questions to speakers
and for more open discussion. In addition, some participants suggest
meetings with a smaller group. The meeting was reported on a number of media articles in Turkey, thus reaching a wider audience.
The roundtable took place during the course of a challenging time in
Turkey and the surrounding region, which proved timely and useful
in sustaining dialogue and maintaining efforts to build peace. DPI is
planning meetings with figures from other political parties in Turkey
to ensure a continuation of conversation with key leaders of political
parties.

Bu yuvarlak masa toplantısı, DPI'ın AK Parti, CHP, DEVA Partisi, HDP,
Gelecek Partisi ve Saadet Partisi dahil olmak üzere Türkiye'deki geniş
bir yelpazede yer alan siyasi partileri içeren çevrimiçi yuvarlak masa
serisindeki beşinci toplantısıydı. Toplantı, ana muhalefet partisi lideri
Kemal Kılıçdaroğlu ile, COVID-19 salgını nedeniyle Türkiye'deki mevcut olan durumda CHP'nin rolünü ve ekonomi, demokratikleşme, dış
politika ve Kürt sorunu gibi konulardaki parti stratejisini tartışmak
için değerli bir diyalog platformu sağladı. Konuşmacı, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güncel sorunlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda
CHP'nin eleştirilerini ve tavsiyelerini anlattı. Kılıçdaroğlu'nun anadilde eğitim hakkı tartışmalarına atıfta bulunulması önemliydi çünkü bu
geçmişte CHP'nin uzak durduğu bir konu oldu. Toplantı sırasında Kılıçdaroğlu, iç meseleleri çözmek ve dış ilişkileri geliştirmek için barış
ve diyaloğu savundu. Bu tür tartışmalar, Türkiye'deki çatışma çözümü
temalarına dair diyalog zemininin genişletilmesine katkıda bulunmaktadır.
Çevrimiçi yuvarlak masa toplantısı 58 katılımcıyı bir araya getirdi.
Katılımcılar, bu çevrimiçi toplantıların diyaloğu canlı tutmak ve siyasetçileri zorlu zamanlarda Kürt meselesini ve çözüm sürecini DPI’ın
amaç ve hedeflerine uygun olarak tartışmaya teşvik etmek için önemli
olduğunu belirterek toplantıyı olumlu değerlendirdiler. Çoğu katılımcı, konuşmacılara daha hassas sorular sormalarına ve daha açık tartışmalara olanak tanıdığından, yüz yüze toplantıları çevrimiçi toplantılara tercih ettiklerini belirtti. Ek olarak, bazı katılımcılar daha küçük
bir grupla toplantılar yapılmasını önerdi. Toplantı, Türkiye'deki kimi
medya organlarında da haberleştirilerek daha geniş bir kitleye ulaştı.
Toplantı Türkiye ve çevresindeki bölge için zorlu bir dönemde gerçekleştirildi; diyaloğun ve barışı inşa etme çabalarının sürdürülmesine
yönelik zamanında ve faydalı bir etkinlik oldu. DPI, siyasi partilerin
liderleriyle görüşmelerin devamını sağlamak için Türkiye'deki diğer siyasi partilerden isimlerle toplantılar planlamaktadır.
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The online roundtable meeting brought together 58 participants. Par-

Sonuç

39

40

Katılımcı Listesi

Adnan Boynukara

Former AK Party MP

Adnan Boynukara

Eski AK Parti Milletvekili

Anders H. Gulbrandsen

Adviser, Norwegian Ministry
of Foreign Affairs, Section for
Peace and Reconciliation

Anders H. Gulbrandsen

Danışman, Norveç Dışişleri
Bakanlığı, Barış ve Uzlaşma Birimi

Ann-Catherine Ulbrich

First Secretary, Political Affairs,
German Embassy Ankara

Ann-Catherine Ulbrich

Birinci Sekreter, Siyasi İşler,
Ankara Alman Büyükelçiliği

Ali Bayramoğlu

WPC member &
Political Commentator

Ali Bayramoğlu

Akil İnsanlar Heyeti Üyesi &
Siyasi Yorumcu

Prof Dr Aşkın Asan

Professor at İstanbul Ticaret
University Former Deputy Minister
of Family and Social Policy Board
Member of Maarif Foundation
Turkish GREVIO Member

Prof Dr Aşkın Asan

İstanbul Ticaret Üniversitesi
Öğretim Görevlisi, Eski Aile
ve Sosyal Politikalar Bakan
Yardımcısı, Maarif Vakfı Heyeti
Üyesi ve GREVIO Türkiye üyesi

Arild Humlen

Lawyer and Director,
Norwegian Bar Association’s
Legal Committee

Arild Humlen

Avukat ve Norveç Barosu
Hukuk Komitesi Yöneticisi

Arno Kirchhof

Türkiye Masası Başkanı,
Federal Almanya Dışişleri Bürosu

Ayşegül Doğan

Gazeteci

Azer Ibadov

Siyasi İşler,
Ankara ABD Büyükelçiliği

Arno Kirchhof

Head of the country desk Turkey,
German Federal Foreign Office

Ayşegül Doğan

Journalist

Azer Ibadov

Political Officer,
US Embassy Ankara

Bekir Güneş

Bekir Güneş

News Editor at Gazete Emek
and Dokuz8Haber

Editör, Gazete Emek ve
Dokuz8Haber

Catherine McManus

Catherine McManus

Deputy Head of Mission,
Embassy of Ireland, Turkey

Misyon Başkan Yardımcısı,
İrlanda Ankara Büyükelçiliği

Daniel Ockenfeld

Daniel Ockenfeld

Country desk, German Federal
Foreign Office

Ülke masası, Federal Almanya
Dışişleri Bürosu

Derya Bayır

Avukat, Akademisyen

'Türkiye'de COVID-19'un Siyasi, Toplumsal ve Ekonomik Etkilerine Muhalefetin
Yaklaşımı,’ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Katılımıyla

‘Opposition’s Perspective on the Political, Social and Economic Effects of COVID-19
in Turkey’ with Kemal Kılıçdaroğlu, President, Republican People’s Party (CHP

Participant List

41

‘Opposition’s Perspective on the Political, Social and Economic Effects of COVID-19
in Turkey’ with Kemal Kılıçdaroğlu, President, Republican People’s Party (CHP

Lawyer & academic

Elina Papadimouli

Elina Papadimouli

Political Counsellor of the
European Union Delegation
to Turkey

Siyasi danışman,
AB Türkiye Heyeti

Eva Horelova

Birinci danışman, Birim Başkanı,
Siyasi İşler, AB Türkiye Heyeti

Eva Horelova

First Counsellor, Head of Section,
Political Affairs, European
Union Delegation to Turkey

Emine Uçak Erdoğan

Köşe yazarı, Sivil Sayfalar

Erik Weber

Birim S03 – Krizlerin Önlenmesi,
Stabilizasyon ve Barış İnşası,
Federal Amanya Dışişleri Bürosu

Fatih Polat

Genel Yayın Yönetmeni, Evrensel

Fuat Keyman

Akil İnsanlar Heyeti Üyesi
(Ege Bölgesi) & Profesör,
Sabancı Üniversitesi

Emine Uçak Erdoğan

Columnist at Sivil Sayfalar

Erik Weber

Division S03 - Crisis Prevention,
Stabilisation and Peacebuilding,
German Federal Foreign Office

Fatih Polat

Editor in chief of Daily Evrensel

Fuat Keyman

Member of WPC
(Aegean Region-Member) &
Professor at Sabancı University

Guillaume Henry

Proje yöneticisi – Fransa Dışişleri
ve Avrupa Bakanlığı, Analiz,
Tahmin ve Strateji Merkezi

Guillaume Henry

Center for Analysis, Forecasting
and Strategy Ministry of Europe
and Foreign Affairs, France

Gülseren Onanç

SES Eşitlik, Adalet,
Kadın Platformu Kurucusu

Gülseren Onanç

Founder of Equality and
Justice Women Platform

Jonas Yazo Srouji

Siyasi Danışman,
Danimarka Ankara Büyükelçiliği

Jonas Yazo Srouji

Political Officer,
Danish Embassy, Ankara

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı

Kezban Hatemi

Kemal Kılıçdaroğlu

President of the Republican
People’s Party (CHP)

Avukat, Türkiye Demokrasi
Platformu Başkanı, Eski Akil
İnsanlar Heyeti Üyesi (Güneydoğu
Bölgesi Başkan Yardımcısı)

Kezban Hatemi

Lawyer, Head of Turkey
Democracy Platform
Member of WPC (Southeastern
Anatolia Region Vice President)

Sir Kieran Prendergast

Birleşik Krallık’ın
Eski Türkiye Büyükelçisi

Levent Gök

CHP Milletvekili

Mahmut Bozarslan

Kıdemli Gazeteci,
Amerika’nın Sesi

Max Læbo Wulff

Ankara Danimarka Büyükelçiliği

Sir Kieran Prendergast

Former British Ambassador
to Turkey

Levent Gök

CHP MP

Mahmut Bozarslan

Senior Journalist,
Voice of America

'Türkiye'de COVID-19'un Siyasi, Toplumsal ve Ekonomik Etkilerine Muhalefetin
Yaklaşımı,’ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Katılımıyla

42

Derya Bayir

43

‘Opposition’s Perspective on the Political, Social and Economic Effects of COVID-19
in Turkey’ with Kemal Kılıçdaroğlu, President, Republican People’s Party (CHP

Danish Embassy, Ankara

Prof Mehmet Asutay

Professor of Middle Eastern
and Islamic Political Economy
& Finance
Durham University
Business School

Prof Mehmet Asutay

Ortadoğu ve İslami Politik
Ekonomi ve Finans Profesörü,
Durham Üniversitesi
İşletme Okulu

Prof Mehmet Tekelioglu

Eski AK Parti Milletvekili

Melda Onur

Eski CHP Milletvekili & Head of
Social Rights Association

Prof Mehmet Tekelioglu

Former AK Party MP

Melda Onur

Former CHP MP & Head of
Social Rights Association

Murat Ongun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sözcüsü

Murat Ongun

Spokesperson for
Istanbul Municipality

Murat Yetkin

Kıdemli Gazeteci

Murat Yetkin

Senior Journalist

Nazmi Gür

Eski HDP Milletvekili

Nazmi Gür

Former HDP MP

Nagehan Alçı

Köşe yazarı, Habertürk

Nagehan Alçı

Columnist at Daily Habertürk

Oral Çalışlar

Oral Çalışlar

Member of WPC
(Black Sea Region-Member)
Columnist at Daily Posta

Akil İnsanlar Heyeti üyesi
(Karadeniz Bölgesi);
Köşe yazarı, Posta

Osman Sert

Araştırma Direktörü,
Ankara Enstitüsü

Osman Sert

Research Director of
Ankara Institute

Öztürk Türkdoğan

İHD (İnsan Hakları Derneği)
Genel Başkanı

Öztürk Türkdoğan

Head of Human Rights
Association

Selin Sayek Böke

CHP Genel Sekreteri ve Milletvekili

Selin Sayek Böke

Secretary-General of CHP and MP

Prof Sevtap Yokuş

Altınbaş Üniversitesi Anayasa
Hukuku Profesörü

Prof Sevtap Yokuş

Professor of Constitutional Law
at Altınbaş University

Şirin Payzın

Gazeteci, T24

Şirin Payzın

Journalist at T24

Tarık Çelenk

Akil İnsanlar Heyeti Üyesi
(Akdeniz Bölgesi, Sekreter)

Tarık Çelenk

Member of WPC
(Mediterranean Region- Secretary)

Prof Ufuk Uras

Akademisyen & Eski Milletvekili

Prof Ufuk Uras

Academic & Former MP

Ünal Çeviköz

Dışişlerinden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı, CHP

'Türkiye'de COVID-19'un Siyasi, Toplumsal ve Ekonomik Etkilerine Muhalefetin
Yaklaşımı,’ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Katılımıyla

44

Max Læbo Wulff

45

‘Opposition’s Perspective on the Political, Social and Economic Effects of COVID-19
in Turkey’ with Kemal Kılıçdaroğlu, President, Republican People’s Party (CHP

Deputy Chairman Responsible
for Foreign Affairs, CHP

Prof Vahap Çoşkun

WPC Member & Professor of
Law at Dicle University

Vegard Ellefsen

Former Norwegian Ambassador
to Turkey

Yıldıray Oğur

Columnist at Daily Karar &
Member of WPC
(Black Sea Region)

Prof Vahap Çoşkun

Akil İnsanlar Heyeti Üyesi
& Hukuk Profesörü,
Dicle Üniversitesi

Vegard Ellefsen

Norveç’in Eski Türkiye Büyükelçisi

Yıldıray Oğur

Köşe Yazarı, Karar & Akil İnsanlar
Heyeti Üyesi (Karadeniz Bölgesi)

Yüksel Taşkın

Sosyal Politikadan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı, CHP

Zeynep Ardıç

Okutman,
Istanbul Medeniyet Üniversitesi

Deniz Cebe

Tercüman

Eren Buğlalılar

Tercüman

Kerim Yıldız

İcra Kurulu Başkanı,
Demokratik Gelişim Enstitüsü

Yüksel Taşkın

Deputy Chairman Responsible
for Social Policies, CHP

Zeynep Ardıç

Lecturer at Istanbul
Medeniyet University

Deniz Cebe

Interpreter

Eren Buglalilar

Interpreter

Yeşim Harris

Kerim Yildiz

Chief Executive Officer,
Democratic Progress Institute

Operasyon Müdürü,
Demokratik Gelişim Enstitüsü

Dr Esra Elmas

Yeshim Harris

Chief Operating Officer,
Democratic Progress Institute

Türkiye Programı Direktörü,
Demokratik Gelişim Enstitüsü

David Murphy

Dr Esra Elmas

Head of Turkey Programme,
Democratic Progress Institute

Proje Sorumlusu,
Demokratik Gelişim Enstitüsü

Katya Paus

David Murphy

Project Officer,
Democratic Progress Institute

Program Görevlisi,
Türkiye Programı,
Demokratik Gelişim Enstitüsü

Katya Paus

Programme Officer,
Turkey Programme,
Democratic Progress Institute

Ulpjana Ruka

Program Görevlisi,
Demokratik Gelişim Enstitüsü

Ulpjana Ruka

Programme Officer,
Democratic Progress Institute

'Türkiye'de COVID-19'un Siyasi, Toplumsal ve Ekonomik Etkilerine Muhalefetin
Yaklaşımı,’ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Katılımıyla

46

Ünal Çeviköz

47

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

48

• 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-
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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
Yönetim Kurulu Üyeleri

Nicholas Stewart QC
(Chair / Yönetim Kurulu Başkanı)
Nicholas Stewart, QC, is a barrister and Deputy High
Court Judge (Chancery and Queen’s Bench Divisions)
in the United Kingdom. He is the former Chair of the
Bar Human Rights Committee of England and Wales and

Kerim Yıldız

on appeals from Malaysia, Singapore, Hong Kong and the Bahamas, and

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
Center for Transitional Justice and is currently on
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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Jacki Muirhead

mediation team. Hayner has also worked significantly in the implementation stages following a peace agreement or transition, including Sierra

Jacki Muirhead was appointed Chambers Adminis-

Leone in 1999 and South Sudan in 2015.

trator at Devereux Chambers, London, UK, in No-

Geçiş Dönemi Adaleti için Uluslararası Merkez’in (International Center for

vember 2015. Her previous roles include Practice

Transitional Justice) kurucularından olan Priscilla Hayner, aynı zamanda

Director at FJ Cleveland LLP, Business Manager at

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

Counsels’ Chambers Limited and Deputy Advocates
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 son-

Antonia Potter Prentice

rası uygulamaları konularında çalışmalar yapmıştır.

Antonia Potter Prentice is currently the Director of
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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.

sive 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 to
the Yemen peace process. Prentice has also been involved in various
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
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Alliance 2015 – a global network of humanitarian
and development organisations. Prentice has exten-
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tavsiyeler vermek de dahil olmak üzere insancıl faaliyetler, kalkınma,

kuruluşlarının oluşturduğu bir ağ olan Avrupa Barış İnşaası İrtibat

barış yapma ve barış inşası gibi konularda sivil toplum bünyesinde 17

Bürosu’nun direktörü olarak görev yapmıştır. Conciliation Resourc-

yıllık bir çalışma tecrübesine sahiptir. BM Kadınları, Diyalog Danış-

es’da Siyaset, İletişim ve Karşılaştırmalı Öğrenme Birimi Direktörü,

ma Grubu ve İnsani Yardım Diyaloğu Merkezi gibi çeşitli uluslararası

Transparency International’da Güneydoğu Avrupa ve Türkiye Kıdemli

örgütlerde görev yapan Prentice, kurucuları arasında yer aldığı Ath-

Program Koordinatörü, Minority Rights Group’da Avrupa ve Orta Asya

ena Konsorsiyomu Arabuluculuk Desteği, Toplumsal Cinsiyet ve Kay-

Program Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Hükümetlere yolsuzluk

naştırma için Kriz Yönetimi İnsiyatifi’nde yöneticilik ve Avrupa Barış

konusunda danışmanlık hizmeti vermiş, akademisyen olarak Birleşik

Enstitüsü’ne (EIP) başdanışmanlık yapmaktadır.

Krallık’taki kamu kurumu çalışanlarına siyaset bilimi, AB üzerine eğitim ve araştırma ve uluslararası politika alanlarında dersler vermiştir.

Catherine Woollard
Catherine Woollard is the current Secretary General for ECRE, the European Council for Refugees
and Exiles, a pan-European alliance of 96 NGOs
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-
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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
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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
time to conflict resolution and is actively involved with many groups
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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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around the world. Current roles include Co-Chair of The Inter Action

Dermot Ahern
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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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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 Genel Sekreterliği, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi ve UNIFEM’in de
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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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dahil olduğu kurumlarda hukuk danışmanı olarak görev yapmaktadır.

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
28 languages. She was formerly Director of the Diyarbakır Cultural
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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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Art Foundation (DKSV). She is a columnist for the Daily Zaman, and

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
Meyer is currently a consultant on international
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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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peace processes having advised parties in North-

Mark Muller QC
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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 currently the editor in chief of the daily Yeni Birlik and a
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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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TV programmer at TRT Haber. He is the screenwriter of

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
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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-
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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. Hamburg Senato’sunun daveti üzerine gittiği Hamburg’da 1990-1992 yılları
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si’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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arasında yaşadı. 1992 ve 2008 yılları arasında Cumhuriyet Gazete-

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 coordinating mediation project in complex conflict
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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
of International and Development Studies in Geneva, where she specialized in humanitarian affairs, negotiation and conflict resolution.
Aleka Kessler İnsani Diyalog Merkezi’nde (HD) proje sorumlusu olarak
çalışmaktadır. Suriye üzerinde çalışmak için 2017 yılında HD’ye katılan
Kessler, karmaşık çatışma ortamlarında arabuluculuk projesini yürütmektedir. Kessler daha önce Sınır Tanımayan Doktorlar ve Meksika
Birleşmiş Milletler Derneği’nde çalışmıştır. Lisans eğitimini Cenevre
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayan Kessler,
daha sonra yüksek lisansını yine Cenevre’de bulunan Uluslararası ve
Kalkınma Çalışmaları Yüksek Lisans Enstitüsü’nde (IHEID) Kalkınma
Çalışmaları alanında yaptı. Kessler insanı yardım, arabuluculuk ve çatışma çözümü alanlarında uzmanlaşmıştır.
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settings. Previously, Aleka also worked with Médecins
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