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‘Opposition’s Perspective on the Political, Social and Economic Effects of COVID-19
in Turkey’ with Ali Babacan, Leader of the Democracy and Progress Party

Önsöz

On 13 October 2020, DPI hosted the sixth in its series of roundtable

DPI, 13 Ekim 2020'de, Türkiye’deki siyasi parti liderlerini ağırladığı

meetings engaging political parties from Turkey. Entitled ‘Opposition’s

serinin altıncı toplantısında Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel

Perspective on the political, social and economic effects of COVID-19 in

Başkanı Ali Babacan'ı konuk etti. “Muhalefetin COVID-19'un Türki-

Turkey’, we were delighted to welcome Ali Babacan, Leader of the Democ-

ye'deki siyasi, sosyal ve ekonomik etkilerine yaklaşımı” başlığını taşıyan

racy and Progress (DEVA) Party, who shared his newly formed party’s

toplantıda Ali Babacan yeni kurulan partisinin mevcut siyasi duruma

perspective on the current political situation in Turkey as well as their

dair yaklaşımını geniş bir katılımcı grubuyla paylaştı. Babacan aynı

vision and strategy for the Kurdish resolution process. As a former key

zamanda partinin çözüm sürecine yönelik vizyonu ve stratejilerine

figure in previous AK Party governments – he held posts as Minister of

dair açıklamalarda bulundu. Ekonomi ve Dışişleri Bakanlığı görevler-

Economy and Minister of Foreign Affairs - Mr Babacan’s new political

inde bulunarak önceki AK Parti hükümetlerindeki kilit figürlerden biri

party was keenly awaited at the beginning of 2020 and this DPI roundta-

olan Babacan'ın kuracağı yeni siyasi parti 2020'nin başında merakla

ble provided participants the platform to discuss DEVA Party’s vision and

bekleniyordu. DPI’ın yuvarlak masa toplantısı, katılımcılara DEVA Par-

strategy in terms of the challenges and opportunities facing democratisa-

tisi'nin vizyonunu ve stratejisini bu zor zamanda Türkiye'de demokra-

tion and normalisation in Turkey at this difficult time.

tikleşme ve normalleşmenin karşı karşıya olduğu zorluklar ve fırsatlar

The roundtable brought together a diversified virtual room of partici-

açısından ele alma imkânı sağladı.

pants from Turkey, including academics, journalists, lawyers, politicians,

Toplantıda akademisyenler, gazeteciler, avukatlar, politikacılar, sivil

representatives from civil society, and members of Wise Persons Commit-

toplum temsilcileri ve Akil İnsanlar Heyeti üyeleri ile Ankara’daki Avrupa

tee (WPC), as well as representatives of the European Union, Embassies

Birliği, İrlanda, İngiltere, İsveç, Danimarka, Almanya, Hollanda ve ABD

of Ireland, UK, Sweden, Denmark, Germany, Netherlands and USA in An-

Büyükelçilik temsilcileri de dahil olmak üzere Türkiye'den çeşitli katılım-

kara. Participants were composed of those who had attended DPI activi-

cılar çevrimiçi olarak bir araya geldi. Katılımcılar, DPI toplantılarına dair

ties previously, allowing for a continuation of knowledge and experiences

hafızanın devamlılığı ve aktarılması amacıyla, yeni isimlerin yanı daha

from past meetings to inform the important discussion surrounding the

önce DPI faaliyetlerine katılmış çeşitlilik ve temsil düzeyi yüksek geniş

current situation in Turkey today, with a particular focus on prospects for

bir gruptan oluşmaktaydı. Serinin altıncı toplantısında odak noktasını

peace and democratisation and the future of Turkey.

serinin diğer toplantılarında olduğu gibi özellikle barış ve demokra-

The aim of this online event was to continue discussion on the role of

tikleşme umutları ve Türkiye’nin geleceği oluşturdu.

opposition parties in Turkey today amid the context of the political, social

DEVA Partisi’nin perspektifinden COVID-19'un siyasi, sosyal ve ekono-

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

mik etkileri bağlamında günümüzde Türkiye'deki muhalefet partilerin-

explore the prospects for peace and democratisation across Turkey from

in rolü üzerine tartışmayı sürdüren bu toplantı, yukarıda da belirtildiği

the perspective of the Democracy and Progress Party with a particular fo-

üzere Kürt meselsini ve çözüm sürecine ayroca odaklanarak Türkiye

cus on the Kurdish resolution process. Through online roundtable meet-

genelinde barış ve demokratikleşme olasılıklarını inceleme fırsatı sundı.
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Kerim Yildiz, DPI CEO,
addressing participants during
the online roundtable.
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ings, DPI aims in ensuring that channels of communication remain open

DPI, çevrimiçi yuvarlak masa toplantıları ile içinde bulunduğumuz belirsi-

and dialogue is kept alive during this time of uncertainty.

zlik döneminde siyasal ve sivil toplum alanında iletişim kanallarının açık

It is important to continue discussions on the role of the opposition in

kalmasını ve diyaloğun canlı tutulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

democratisation and a possible peace process in Turkey. The opposition

Demokratikleşmede muhalefetin rolü ve Türkiye'de olası bir barış süre-

has a crucial part to play in challenging the government’s policies and

ci üzerine tartışmalara devam etmek önemlidir. Dünyanın her yerinde

actions, as well as holding it accountable especially during times of crisis.

muhalefetin hükümetin politikalarına ve eylemlerini izlemede ve özel-

COVID-19 may provide an opportunity to respond to contentious issues

likle kriz zamanlarında hükümeti eylemlerinden sorumlu tutmada önem-

such as armed conflict, normalisation and the resolution process. Howev-

li bir rolü var. COVID-19, silahlı çatışma, normalleşme ve çözüm süreci

er, it is also important to assess the risks to human rights and democracy

gibi tartışmalı konuları ele alma fırsatı sağlayabilir. Bununla birlikte, bazı

as some governments have placed disproportionate restrictions on indi-

hükümetler Covid-19 salgınına yanıt olarak bireylere ve gruplara yönelik

viduals and groups as a response to the Covid-19 pandemic.

orantısız kısıtlamalar getirdiği için insan hakları ve demokrasi açısından

Mr Babacan addressed a range of topics in his presentation, including

söz konusu olan riskleri değerlendirmek de önemlidir.

problems that Turkey is facing at this present time, which have only been

Sayın Babacan sunumunda, Türkiye'nin şu anda karşı karşıya olduğu

deepened by the Covid-19 pandemic. In particular, Mr Babacan discussed

Covid-19 salgınıyla daha da derinleşen sorunlar dahil olmak üzere ülkeyi

issues surrounding freedom of thought, human rights and rule of law.

ilgilendiren bir dizi konuyu ele aldı. Babacan konuşmasında özellikle

Referring specifically to the Kurdish issue to illustrate his point, Mr Ba-

düşünce özgürlüğü, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ile ilgili konulara

bacan highlighted that both collective and individual rights must be pre-

odaklandı. Babacan kollektif ve bireysel haklar korunması gerektiği fikrini

served, stating that the Kurdish language is one such example. When re-

açıklar Kürtçe eğitimi de bu başlık altında değerlendirdi. Babacan, kendis-

sponding to questions over the approach he and his party would take to

inin ve partisinin Kürt sorununun çözümünde benimseyeceği yaklaşımla

solving the Kurdish issue, Mr Babacan highlighted that regional dialogue

ilgili sorulara yanıt verirken, bölgesel diyalog ve diplomasinin çok önem-

and diplomacy would be a key. Another major challenge facing Turkey at

li olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin halihazırda karşı karşıya olduğu

this moment in time is the economy. Mr Babacan stressed that economic

en büyük sorunun ekonomi olmasından hareketle Babacan, ekonomik

recovery and security can only be achieved when fundamental rights are

iyileşme ve güvenliğin ancak ülke genelinde temel haklar korunduğunda

protected throughout the country as this leads to greater investment and

elde edilebileceğini, zira daha fazla yatırım ve istikrarın ancak böyle sağla-

stability.

nabileceğini vurguladı.
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Katılımcılar, Türkiye'nin geleceğini tartışırken muhalefet partileri ar-

cussed the possibility of alliances being formed amongst opposition par-

asında ittifak oluşma olasılığını da gündeme getirdiler. Buna cevaben

ties. In response, Mr Babacan stressed that, whilst alliances should never

Babacan, ittifakların asla göz ardı edilmemesi gerektiğini ancak bu

be disregarded, to consider them at this stage would negate the raison

aşamada ittifaklara bu kadar odaklanmanın, DEVA Partisi’nin varoluş

d’être for the establishment of the Democracy and Progress Party.

sebebiyle çelişeceğini vurguladı.

Overall, the discussion was productive and discussed topics of inclusive

Son derece verimli geçen toplantıda bir çözüm sürecini başlat-

politics, human rights, normalisation and democratisation efforts which

manın anahtarı olan kapsayıcı siyaset, insan hakları, normalleşme ve

are key to bring about a resolution process. The speaker emphasised a

demokratikleşme çabaları gibi konular değerlendirildi. Konuşmacı,

commitment to ensuring that fundamental rights would be served and

DEVA Partisi’nin temel hakların korunmasını sağlama taahhüdünü ve

protected by the DEVA Party and that these principles would form the

bu ilkelerin partinin temelini oluşturduğunu vurguladı. Bu yaklaşımın

foundation of the party. This, he noted, would be particularly important

Kürt meselesi bağlamında çok önemli bir ilke olduğunu zira meselenin

when it came to solving the Kurdish issue which he once again assert-

askeri yollarla değil, ileri diplomasi ve bölgesel diyalog yoluyla çözüle-

ed could not be solved through military means but through advanced

bileceğini belirtti. Bu çevrimiçi yuvarlak masa toplantıları, böylesine

diplomacy and regional dialogue. By facilitating such frank discussion,

samimi bir tartışmayı kolaylaştırarak, çeşitli Türkiyeli ve uluslararası

these online roundtable meetings are providing a valuable platform for

aktörlerin bu zorlu zamanlara rağmen çatışma çözümü ve demokra-

a diverse range of Turkish and international actors to continue dialogue

tikleşme süreçleri konusunda diyaloğu sürdürmeleri için değerli bir

on conflict resolution and democratisation processes despite these chal-

platform sağlıyor.

lenging times.

Çevrimiçi

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

hükümetleri tarafından desteklenen "Türkiye'de zor bir zamanda kap-

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

sayıcı diyaloğu desteklemek" projesi bağlamında daha geniş bir faali-

Turkey’, supported by the EU, and the Irish and Norwegian governments.

yet dizisinin bir parçasını oluşturmaktadır.

Kerim Yıldız

Kerim Yıldız

Chief Executive Officer

İcra Kurulu Başkanı

Democratic Progress Institute

Demokratik Gelişim Enstitüsü

yuvarlak

masa

toplantıları,

AB,

İrlanda

ve

Norveç
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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

DPI’s CEO Kerim Yıldız opened the sixth meeting with the political

DPI İcra Kurulu Başkanı Kerim Yıldız, siyasi parti liderleri ile yapılan bu altıncı toplantının açılışını, konuşmacı olan DEVA Partisi Genel

DEVA Party, and the large and diverse group of participants, includ-

Başkanı Ali Babacan'a ve AB temsilcileri ve büyükelçiliklerin de dahil

ing representatives from the EU and embassies around Europe and

olduğu geniş ve çeşitlilik düzeyi yüksek katılımcı grubuna “hoş geldi-

the world. Mr Yıldız discussed the restrictions being placed on some

niz” diyerek yaptı. Yıldız, salgın nedeniyle bazı bireysel ve kolektif hak-

individual and collective rights due to the pandemic and the need to

lara getirilen kısıtlamaları dile getirerek bu kısıtlamaların bir sonucu

seriously assess any risks for democracy, rule of law, human rights,

olarak küresel düzeyde demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları

and freedom of expression on a global level as a result of these re-

ve ifade özgürlüğüne yönelik oluşan riskleri ciddi şekilde değerlendir-

strictions. Some governments are taking disproportionate measures

me ihtiyacını ifade etti. Bazı hükümetler pandemiyle mücadele etmek

to fight against the pandemic. It is important to fight the pandem-

adına orantısız önlemler aldığını, salgınla savaşmak önemli olduğunu

ic, but it should not be used as a pretext to undermine democracy

ancak bu mücadelenin, demokrasiyi ve insan haklarını baltalamak için

and human rights. Mr Yildiz also highlighted the importance of Mr

bir bahane olarak kullanılmaması gerektiğine vurgu yaptı. Yıldız ay-

Babacan’s recent statements, made at DEVA Party’s provisional con-

rıca, Babacan’ın DEVA Partisi’nin olağan kongresinde yaptığı, "Kürt

gress, in which he commented that ‘the Kurdish issue is an issue of

meselesi bir insan hakları ve demokrasi meselesidir ve askeri yollarla

human rights and democracy and cannot be solved through military

çözülemez" mahiyetindeki açıklamaların önemini vurguladı. Yıldız'ın

means’. This, as Mr Yildiz noted, is an important assertion from Mr

da belirttiği gibi, Babacan'ın ve yeni partisinin önemli bir iddiası, olası

Babacan and his new party that any resolution must be based on full

bir çözüm sürecinin Türkiye'deki tüm vatandaşlar için tam ve eşit de-

and equal democratic rights for every citizen in Turkey.

mokratik haklara yönelik olması gerektiği yönünde.

Ali Babacan started out by stating that Turkey is going through a dif-

Ali Babacan, Türkiye'nin şu anda zor bir dönemden geçtiğini belir-

ficult time right now. The pandemic has deepened already existing

terek sözlerine başladı. Pandemi, insan hakları, bireysel özgürlükler,

problems, including problems related to human rights, individual freeAli Babacan
and Kerim Yildiz
at DPI’s online
roundtable
meeting.
DEVA Partisi
Genel Başkanı
Ali Babacan
ve DPI İcra
Kurulu Başkanı
Kerim Yıldız
konuşmalarını
yaparken.
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hukukun üstünlüğü, demokrasi ve ekonomiyle ilgili sorunlar da dahil
olmak üzere halihazırda var olan sorunları derinleştirdi. Babacan, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'ni kurmaya karar vermelerinin nedeninin bu durum ve bu sorunlara gereğince çözüm getirmedeki siyasi
isteksizlik olduğunu ifade etti. Parti halen teşkilatını oluşturma sürecinde. Ancak, devlete ait olan medya, DEVA partisi hakkında haber
yapmadığı için bu konuda çok az haber var. Bu da partinin mesajlarının geniş kitlelere ulaşmasını zorlaştırıyor. Bununla mücadele etmek
için parti, sahada teşkilatını oluşturmaya öncelik veriyor. Babacan,
partinin hükümete tavsiyelerde bulunmak için nasıl 13 politika birimi kurduğundan da bahsetti; böylelikle eleştiri yönelttiklerinde aynı
anda alternatif çözümler de önerebilecekler. Babacan aynı zamanda

'Türkiye'de COVID-19'un Siyasi, Toplumsal ve Ekonomik Etkilerine Muhalefetin
Yaklaşımı,’ DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Katılımıyla

party leaders by welcoming the speaker, Ali Babacan, leader of the
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doms, rule of law, democracy, and the economy. Babacan expressed
that this situation and the political unwillingness to adequately address these problems were the reasons why they decided to establish
the Democracy and Progress (DEVA) Party. The party is still in the
process of establishing its organisational structures. However, there
is very little reporting on this, as the state-owned press is imposing
an embargo on reporting about the DEVA party. This in return makes
it harder for the party’s messages to reach a wide range of society. To
combat this the party is prioritising on-the-ground network building.
Babacan also talked about how the party had established 13 policy
units to devise recommendations to the government so that whenever
they criticise, they always raise solutions at the same time. He also
highlighted that within the party meritocracy was very important. In
this regard, they try to remain as transparent and open to newcomers
as possible, recruiting experts from around the country.
Babacan then moved on to discuss some of the current issues facing
Turkey. As Turkey moves further towards authoritarianism, populism,
and nationalism, the government’s policies fail to provide solutions to
the problems at hand, both in domestic and foreign affairs. The policies lack rationality and do not serve the interests of the country. One

12

lack of freedom of expression. Journalists, academics, and civil society leaders are not able to discuss these issues and express their views
freely. If they could, they would also be producing effective solutions.
Another major issue in Turkey is human rights. In this regard, when

Ali Babacan'a ekibinin üyeleri eşlik etti: Mustafa Yeneroğlu - Hukuk ve
adalet politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı; İbrahim Çanakçı
- Finans ve ekonomi politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı;
Abdurrahman Bilgiç – Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı; Mehmet
Emin Ekmen - DEVA Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Akil İnsanlar Heyeti
Üyesi (Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sekreteri).

the AK Party first came into power in 2002, they achieved a lot. The
Copenhagen criteria played an important role as an anchor for Turkey. The government took important steps to fulfil the criteria and

parti içinde meritokrasinin ve liyakatın çok önemli olduğunu vurgu-

were invited to begin accession talks in 2005, with Babacan serving

ladı. Bu bağlamda, ülkenin dört bir yanından uzmanları işe alarak,

as the chief negotiator from then until 2008. Values such as human

mümkün olduğunca şeffaf kalmaya ve kapılarını yeni gelenlere açık

liberties and freedoms, strong democracy, and freedom of expression

tutmaya çalışıyorlar.

are all vital. While the issue of whether Turkey joins the EU or not is

Bu sözlerin ardından Babacan Türkiye'nin yaşadığı kimi güncel so-

a different topic of discussion, these values and should still be prioritised.

runları ele aldı. Türkiye otoriterliğe, popülizme ve milliyetçiliğe doğru
ilerlerken hükümetin politikaları, hem iç hem de dış ilişkilerde mev-

According to Babacan, without focusing on human rights and liber-

cut sorunlara çözüm üretmekte başarısız oluyor. Mevcut politikalar

ties, rule of law, and independence of the judiciary, other vital issues

rasyonellikten yoksun ve ülke çıkarlarına hizmet etmiyor. Ülkenin so-

such as the economy cannot be solved. No matter how good the eco-

runlarını çözememenin temel nedenlerinden biri ifade özgürlüğünün

nomic policy, without the internalisation of these values, the country

olmamasıdır. Gazeteciler, akademisyenler ve sivil toplum liderleri bu
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of the root causes of the inability to solve the country’s issues is the

Ali Babacan was joined by members of his team: Mustafa Yeneroğlu –
Chairman responsible for policies on law and justice; İbrahim Çanakçı
- Chairman responsible for finance and economy policies; Abdurrahman
Bilgiç - Chairman responsible for foreign policy and security; Mehmet
Emin Ekmen - Deputy Chairman of DEVA Party & Member of WPC
(Southeastern Anatolia Region- Secretary).
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Participants
listened to
Babacan as
he gave his
presentation.
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cannot economically prosper. Turkey has limited natural resources

konuları tartışamıyor ve görüşlerini özgürce ifade edemiyor. Bunları

and exports, and so depends on private sector investments. Investors

yapabilseler, etkili çözümler de üretebilirlerdi.

will not come if there are uncertainties, if there is not a solid rule of

Türkiye'deki bir diğer önemli sorun insan haklarıdır. Bu bakımdan AK

law in the country.

Parti 2002'de ilk iktidara geldiğinde çok şey başardı. Kopenhag kri-

In terms of the current situation of the Turkish economy, both official

terleri Türkiye için bu bağlamda önemli bir rol oynadı. Hükümet, kri-

and unofficial unemployment figures have reached record highs. Fur-

terleri yerine getirmek için önemli adımlar attı ve 2005 yılında katılım

thermore, the overall level of welfare in the country has also dropped:

müzakerelerine başlamaya davet edildi. O zamandan 2008 yılına ka-

national income has now dropped to USD$700b after reaching US-

dar Babacan baş müzakereci olarak görev yaptı. İnsan özgürlükleri ve

D$960b; income per capita was at USD$12k but has now decreased

özgürlükleri, güçlü demokrasi ve ifade özgürlüğü gibi değerlerin hepsi

to USD$8k; Turkey’s rating for investment reliability has been down-

hayati önem taşıyor. Türkiye'nin AB'ye katılıp katılmayacağı konusu

graded by five points; the budgetary deficit is reaching unprecedent-

farklı bir tartışma konusu olsa da, bu değerlere öncelik verilmelidir.

ed heights; Turkish lira is depreciating with prices going up.

Babacan'a göre insan hak ve özgürlüklerine, hukukun üstünlüğüne,

The visible cause of this situation is that Turkey’s exports have gone

yargı bağımsızlığına odaklanmadan ekonomi gibi diğer hayati mese-

down while imports are still going up, upsetting the account deficit.

leler çözülemez. Ekonomi politikası ne kadar iyi olursa olsun, bu de-

Capital is leaving Turkey, while money is increasingly deposited in

ğerler içselleştirilmeden ülke ekonomik olarak zenginleşemez. Türkiye

foreign exchange. Banking reserves have gone down considerably.

sınırlı doğal kaynaklara ve ihracata sahiptir ve bu nedenle özel sektör

However, Babacan believes the root cause of all these problems is the

yatırımlarına bağımlıdır. Ülkede sağlam bir hukuk devleti yoksa, belir-

political atmosphere of the country, and the depreciation of democ-

sizlikler mevcutsa yatırımcılar gelmeyecektir.

racy, rule of law, personal rights, and liberties in Turkey. Additional-

Türkiye ekonomisinin mevcut durumuna bakıldığında hem resmi hem

ly, there have been discrepancies in government economic practices.

de resmi olmayan işsizlik rakamları rekor seviyelere ulaştı. Dahası,
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Reliability and trust are the most important needs for an economy to

ülkedeki genel refah düzeyi de düştü: milli gelir 960 milyar ABD Do-

flourish. To build trust, the government needs to be transparent, ac-

larına ulaştıktan sonra şimdi 700 milyar ABD Dolarına düştü; kişi

countable, and consistent. In a large country like Turkey, the govern-

başına gelir 12.000 dolar idi ancak şu anda 8.000 dolara geriledi;

ment needs to have a long-term consistent plan. There cannot be in-

Türkiye’nin yatırım güvenilirliği notu beş puan düşürüldü; bütçe açığı

consistencies and constant last-minute changes in the government’s

görülmemiş boyutlara ulaşıyor; Türk Lirası fiyatların artmasıyla de-

economic practices. According to Babacan, -right now- Turkey is like

ğer kaybediyor.

a patient in denial, refusing to accept a treatment. As a result, the

Bu durumun görünen nedeni, Türkiye’de ithalat artmaya devam eder-

condition is worsening.

ken ihracatın düşmesi, ve bu durumun cari açığı alt üst etmesi. Para

Babacan is confident Turkey can overcome these problems; they are
caused by bad governance, and with overarching political revisions a
solution can be found. While some of the problems in governance are
caused by the new executive presidency system, some problems are
the result of the tone and mentality of the decisionmakers. Therefore,
Babacan is in favour of a strong parliamentary system that is filled
with and bolstered by people who truly believe in democracy.

gitgide daha fazla dövize yatırılırken sermaye Türkiye'den ayrılıyor.
Banka rezervleri önemli ölçüde azaldı. Ancak Babacan, tüm bu sorunların temel nedeninin ülkenin siyasi atmosferi ve Türkiye'de demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, kişilik haklarının ve özgürlüklerin
değer kaybetmesi olduğuna inanıyor. Ek olarak, hükümetin ekonomik
uygulamalarında da tutarsızlıklar söz konusu. Güvenilirlik ve güven,
bir ekonominin gelişmesi için en önemli ihtiyaçlardır. Güven oluşturmak için hükümetin şeffaf, hesap verebilir ve tutarlı olması gerekir.
Türkiye gibi büyük bir ülkede hükümetin uzun vadeli tutarlı bir planı

ence of the judiciary and especially the freedom of expression can

olması gerekiyor. Hükümetin ekonomik uygulamalarında tutarsızlık-

be easily solved with the right government and right president. To

lar ve sürekli son dakika değişiklikleri olmamalı. Babacan'a göre şu

restore individual freedoms, Babacan believes all it would take is a

anda Türkiye, tedaviyi kabul etmeyi reddeden inkâr eden bir hasta

declaration that everyone is free to speak their mind unless inciting

gibi. Sonuç olarak da durum kötüleşiyor.

hatred or violence. If elected DEVA Party’s first act would be to make

Babacan, Türkiye'nin bu sorunların üstesinden gelebileceğinden emin;

such a declaration, alongside enacting an amnesty for those who are

zira sorunlar kötü yönetişimden kaynaklanıyor ve kapsamlı siyasi revizyonlarla bunlara bir çözüm bulunabilir. Yönetişimdeki sorunların
bir kısmı yeni başkanlık sisteminden kaynaklanırken, bazı sorunlar
karar alıcıların tavrı ve zihniyetinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle
Babacan, demokrasiye gerçekten inanan insanlarla dolu ve desteklenen güçlü bir parlamenter sistemden yanadır.

Babacan
addressed a
wide range of
topics during
the online
roundtable.

Aynı şekilde Babacan'a göre yargı bağımsızlığı ve özellikle ifade öz-

Çevrimiçi
toplantıda
Babacan
çeşitli
konulara
değindi.

inanıyor. DEVA Partisi seçimi kazanırsa ilk eylemi, şu anda düşündük-
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gürlüğü ile ilgili sorunlar doğru hükümet ve doğru cumhurbaşkanı ile
kolaylıkla çözülebilir. Babacan, bireysel özgürlükleri yeniden tesis etmek için gereken tek şeyin, nefret veya şiddeti kışkırtmadıkça herkesin fikirlerini ifade etmekte özgür olduğuna dair bir beyan olduğuna
leri ve söyledikleri için tutuklu bulunanlar için af çıkarmanın yanı sıra
böyle bir açıklama yapmak olacaktır. Yargı ile ilgili çeşitli sorunlar olsa
da, bu sorunların çoğu, hükümetin yargının hür ve bağımsız olduğunu
ifade eden açıklamasıyla çözülebilir. Şu anda yargıda yaşanan sorun-
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currently imprisoned for what they think and have said. While there

ların çoğu hükümet baskısından kaynaklanıyor. Ayrıca ele alınması

are various problems regarding the judiciary, most of those problems

daha uzun sürecek bazı yapısal sorunlar da mevcut.

can also be solved with a declaration from a government asserting

Dış ilişkiler söz konusu olduğunda, ülkeler barış merkezli insani de-

that the judiciary is independent and free from government influence.

ğerlere bağlı kalırken bir yandan da ulusal çıkarlarını savunmalıdır.

Many of the problems they are experiencing right now are due to gov-

Gelecekte Türkiye’nin dış politikadaki çıkarları ve değerleri el ele git-

ernment pressure. There are also some structural problems that will

melidir. Türkiye’nin sınır güvenliği ve ulusal çıkarları önemlidir, ancak

take longer to address.

ülkenin politikaları gerilim ve misillemeye dayanmamalıdır. Son ola-

When it comes to foreign affairs, countries should defend their na-

rak, eğitim alanında olduğu gibi ülkede ihtiyaç duyulan başka yapısal

tional interests while working on humanitarian values centred around
peace. In the future, Turkey’s interests and values in foreign policy
should go hand in hand. Turkey’s border security and national interests are important, but the country’s policies should not be based

reformlar da vardır. Babacan fırsat eşitliğini, dijital dönüşümü ve katma değerli üretimi savunuyor. Türkiye’nin ekonomik geleceği üretim
ve yatırımdan geçiyor, ancak fırsat eşitliğine ve liyakata dayanan bir
sisteme ihtiyaç var.

on tensions and retaliation. Finally, there are also some other structural reforms needed in the country, such as in education. Babacan
advocates for equal opportunities, a digital transformation, and value-added production. Turkey’s economic future comes from production and investment, but there needs to be equal opportunities and
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Tartışma: Demokratikleşme
ve Normalleşmeye Yönelik
Zorluklar ve Fırsatlar

Some argue that the government would not change if there is not a

Bazıları muhalefetin değişiklik için baskı yapmaması hâlinde hükü-

push from the opposition to incentivise a change. What will be your

metin değişmeyeceğini savunuyor. Sizin politik stratejiniz ne olacak?

political strategy? How will your politics be different?

Politikalarınız nasıl farklı olacak?

Babacan talked about how when the DEVA Party was being established

Babacan, DEVA Partisi kurulurken iki aylık bir gecikme yaşandığını an-

there was a delay of two months. This happened to ensure that there was

lattı. Bu, ülkeyi en iyi temsil edecek partinin hedeflerini, vizyonunu

enough time to have widespread participation in identifying the targets,

ve politikalarını belirlemede geniş katılım için yeterli zaman olmasını

visions, and policies for the party that would best represent the country.

sağlamak adına oldu. Parti programı için 24 komisyonda toplumun çe-

For the party programme, 300 people from various sections of society

şitli kesimlerinden farklı siyasi eğilimlere sahip 300 kişi görev yaptı.

with different political tendencies worked in 24 commissions. The over-

Ortaya çıkan ortak noktalar parti politikaları olarak seçildi. Partinin

lapping points that they came up with were chosen as the policies of the

üyelerine ve kurucularına bakıldığında, birçoğu daha önce siyasete

party. When looking at the members and founders of the party, many of

karışmamış insanlar, siyaset geçmişi olanlar ise farklı partilerden ge-

them are people who were not involved in politics before, and those who

liyor. Bu, toplumun daha geniş kesimlerinde karşılık bulacak ortak bir

were involved in politics have been recruited from different parties. This

gelecek vizyonu yaratmak ve belirlemek adına toplumun farklı kesim-

was done deliberately to bring people with different opinions from dif-

lerinden farklı görüşlere sahip insanları bir araya getirmek için bilinçli

ferent sectors of society together to create and identify a common future

olarak yapıldı.

vision that resonates with larger sections of society.

DEVA Partisi yepyeni bir siyasi parti oluşturmak istedi; başka bir partinin

The DEVA Party wanted to establish a brand-new political party and not

uzantısı olmak istemiyordu. Babacan, olağan sol / sağ veya muhafazakâr

be an offshoot of any other party. Babacan said that they are aiming to

/ liberal ayrımlarının ötesinde ana akım bir siyasi parti olmayı hedefledik-

become a mainstream political party outside of the usual left-wing/right-

lerini söyledi. Yalnızca belirli grupları temsil eden niş bir parti olmak ye-

wing or conservative/liberal divides. They are aiming to crosscut through

rine insanları bir araya getiren ortak bir hayali temsil etmeyi ve partizan

partisan politics to represent a common dream that brings people to-

politikaları bir yana bırakmayı hedefliyorlar. Babacan, DEVA Partisi'nin

gether, rather than becoming a niche party who represents only specific

kısa vadeli popülist eğilimlerden çok ülkenin uzun vadeli ihtiyaçlarına ce-

groups. Babacan said that the DEVA Party aims to be a political party

vap veren bir siyasi parti olmayı hedeflediğini söyledi.

that addresses the long-term needs of the country, rather than shortterm populist trends.

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan seçimlere Türkiye'den de müdahaleler olduğu

During the elections in Northern Cyprus, it appears that there have been

ve Kuzey Kıbrıs'tan buna bazı tepkiler geldiği anlaşılıyor. Seçimlerde

interventions from Turkey, with some reactions from Northern Cyprus.

yaşanan gelişmelere karşı duruşunuz nedir?

What is your stance on the developments that happened in the elections?

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs ile özel bir ilişkisi var; öte yandan Babacan,

While Turkey does have a special relationship with Northern Cyprus, Ba-

komşuların iç politikalarına yönelik müdahaleci olmamayı prensip olarak

bacan is in favour of a non-interventionist fundamental principle when

benimsemekten yana. Bir ülke, bir başkasının içişlerine fazla karışırsa,

it comes to the domestic policies of its neighbours. If a country gets too

özellikle de sonuç müdahale eden ülkenin istediğinden farklı olduğunda,
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Participants
had the
opportunity
to engage in
discussion
with
Babacan.
involved in another’s domestic affairs, there is a high chance that even-

ülkeler arasındaki ilişkinin kötüleşmesi ihtimali hayli yüksektir. Bu duru-

tually -especially when the outcome is contrary to the agenda that the

mun etkileri uzun süreli olabilir.

intervening country was pushing for - there will be negative relations

Kuzey Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs halkının refahı, Türkiye için çok önemli bir
konudur. Başka hiçbir ülke tanımasa da Türkiye, Kuzey Kıbrıs'ı bağımsız

Northern Cyprus and the welfare of the people living in Northern Cyprus

bir devlet olarak tanımakta ve ülkenin siyaseti ve geleceğiyle ilgilenmekte-

is a very important subject for Turkey. Even though no other country rec-

dir. Ancak Kuzey Kıbrıs, kendi iç süreçlerine ve siyasetine bırakılmalıdır.

ognises it as such, Turkey recognises Northern Cyprus as an independent

Gelecekte Türkiye'yi ve çıkarlarını ilgilendiren bazı gelişmeler olabilir ve

state and is interested in the politics and future of the country. However,

bu durumlarda iş birliği yararlı olabilir, ancak Babacan temelde Türki-

Northern Cyprus should be left to its domestic processes and politics.

ye'nin başka yerlerde yönetime bu kadar yakından karışmamaya çalışma-

There may be some developments in the future that concern Turkey and

ması gerektiğine inanıyor.

its interests, and, in these cases, collaboration would be beneficial, but
Babacan fundamentally believes Turkey should not micromanage elsewhere.

Erken seçim olasılığı hakkındaki düşünceniz nedir? Mevcut ittifaklardan herhangi birine yakın hissediyor musunuz? Hangi koşullar altında ittifak kurmaya istekli olurdunuz?

What is your thought on the possibility of early elections? Are you
leaning towards any of the existing alliances? Under what circumstances would you be willing to form alliances?

Babacan, şu anda yalnızca seçim tarihi üzerine spekülasyon yapılabileceğine dikkat çekiyor. Yeni anayasaya göre seçim çağrısı kararı meclis veya
cumhurbaşkanı tarafından verilebilecek. Babacan, bir hükümetin yasal

Babacan cautions that right now it is only possible to speculate on an

meşruiyeti ile siyasi meşruiyeti arasındaki ayrıma dikkat çekiyor. Hukuki

election date. According to the new constitution, the decision to call for

olarak hükümet Haziran 2023'e kadar iktidarda. Bununla birlikte, Türki-

elections can be made either by the parliament or the president. Babacan

ye'de sınırları zorlayan ve yükselişteki toplumsal ve ekonomik zorlukları

distinguishes between a government’s legal legitimacy and political le-

daha da arttıran koşullar (bütçe açığı, işsizlik, enflasyon, yatırım eksikliği

gitimacy. Legally, the government is in power until June 2023. However,

ve diğer sebepler) nedeniyle siyasi sermayeleri ve meşruiyetleri azalmak-

their political capital and legitimacy are diminishing due to the conditions

tadır. Bu, sürdürülemez bir durumdur. Hükümet bunu çözmek için adım-
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in Turkey that are pushing the limit and increasing social and economic

lar atmaya çalışabilir, ancak şu anda Türk vatandaşları için hayat gittikçe

hardships – budgetary deficit, unemployment, inflation, lack of invest-

zorlaşacak gibi görünüyor.

ment, among others. This cannot be sustained. The government may try

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin erken seçim çağrısı yapma yetkisi var, fa-

to take steps to solve this, but currently it looks as if life will get more and
more difficult for Turkish citizens.

tekrar kazanırsa, cumhurbaşkanının şimdiye kadarki ikinci dönemi görev-

election, this can lead to extending the total duration of the president’s

de kalma süresi olarak sayılmaz. Bunun akılda tutulması gerekir. Şu anda

term. If the parliament calls for early elections and the president wins

mevcut hükümet hâlâ Türkiye’nin sorunlarını çözmek ve geniş toplumsal

again, the president’s second term so far would not be counted as time

desteği geri kazanmak için gereken zamana ve beceriye sahip olduğuna

in office. This is something that needs to be kept in mind. Right now, the

inanıyor. Ancak mevcut yönetim sistemi ve zihniyetiyle bu olmayacak. So-

current government still believes they have the time and ability to solve

nuç olarak Babacan, olası bir seçimin 2021 sonu veya 2022 başı gerçekle-

Turkey’s issues and win back major public support. However, with the

şebileceğini düşünüyor. Bu ani bir erken seçim olmayacak, ancak Haziran

current system and mentality of governance, this will not happen. As a

2023'e kadar da beklemeyecekler.

result, Babacan thinks a likely timeline for an election is in late 2021 or

İttifaklar açısından, parti sadece yedi ay önce kurulduğu için şu anda

wait until June 2023.

herhangi bir ittifak arayışında değiller. Hâlâ partinin bağımsız siyasi
kimliğini inşa ediyorlar. Babacan, kimliğini ve varoluş sebebini gölgele-

In terms of alliances, as the party was only established seven months ago,

yebilecek bir ittifaka girmeden önce bunun halk tarafından anlaşılması-

they are not looking to form any alliances right now. They are still build-

nı istiyor. Babacan, mevcut ittifaklara ve partilere güvenselerdi yeni bir

ing the party’s independent political identity. Babacan wants this to be

parti kurmayacaklarını, mevcut partilere katılacaklarını söyledi. Erken

understood by the public before entering an alliance that will take away

seçim olursa, parti o zaman koşulları değerlendirir ve muhtemelen bir

from their identity and raison d’être. Babacan said that if they believed

ittifaka katılır. Burada esas olan, ortak ilkeler olacaktır. Ancak, bu şu

in the existing alliances and parties, they would not have formed a new

anda tartışılacak bir konu değil. Şu anda diyaloğa ve ikili parti ilişkile-

party but joined the existing ones. If there is an early election the party

rine açıklar.

would consider the conditions then and potentially join an alliance. Here
shared principles would be key. However, this is not something to discuss
at this moment. Right now, they are open to dialogue and bilateral party
endeavours.

Daha önce çözüm sürecinde izlenen siyasi stratejinin yanlış olduğunu
ve bunun PKK'yı güçlendirdiğini söylemiştiniz. Kürt meselesini ele almak için farklı bir stratejiniz, yeni bir planınız mı var? Spesifik olarak,
bu artık ulusal bir mesele değil, aynı zamanda bölgesel bir mesele ol-

You previously said that the political strategy pursued during the res-

duğuna göre, PKK ile ilgili stratejiniz ne olabilir?

olution process was wrong and that it ended up strengthening the

Babacan'a göre, son çözüm sürecinde tüm meseleler, PKK ve Kürt vatan-

PKK. Do you have a different strategy, a new plan to address the
Kurdish issue? Specifically, what would be your strategy regarding
the PKK, since this is no longer a national issue but also a regional
issue?

daşlarla ilgili meseleler, aynı masaya kondu ve birlikte ele alındı. Daha
sonra bu konularda pazarlığa dayalı görüşmeler devam etti. Günümüzde
Babacan bunun bir hata olduğuna inanıyor. Kürt meselesi bir demokrasi,
kişisel özgürlükler ve insan hakları meselesidir. Devletin en önemli görev-

According to Babacan, in the recent solution process, all the issues were

lerinden biri de Kürt vatandaşlarına ülkenin insanı ve vatandaşı olarak

put on the same table, issues relating to the PKK and Kurdish citizens.

hak ettikleri hak ve özgürlükleri sağlamaktır. Bu hakları pazarlık kozu ola-

Later, the negotiations continued based on bargaining on these issues.

rak görmek düşünülemez.
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masına yol açabilir. Meclis erken seçim çağrısı yaparsa ve cumhurbaşkanı

While the Grand National Assembly has the power to call for an early

early 2022. It will not be a sudden snap election, but they will also not
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kat erken seçim, mevcut cumhurbaşkanının toplam görev süresinin uza-
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Nowadays, Babacan believes that this was a mistake. The Kurdish issue is

Bundan ayrıca, mücadelesinde silah kullanmayı seçen bir terör örgütü ve

a matter of democracy, personal liberties, and human rights. One of the

bundan kaynaklanan bir terör sorunu da var. Konu böyle bir örgütle na-

most important duties of the state is to ensure Kurdish citizens the rights

sıl savaşılacağına gelince dünyada pek çok örnek var. Babacan, Dışişleri

and freedoms they deserve as human beings and citizens of the country.

Bakanı olarak dünyanın diğer bölgelerindeki çatışmalarda arabuluculuk

It is unthinkable to consider these rights as bargaining chips.

yaptı. Aynı işlemi bir ülkeden diğerine kopyalayıp yapıştıramayacağınız

Differently, there is also a problem of terror, a terrorist organisation that

doğrudur, fakat kullanılabilecek bazı araçlar vardır. Bu araçlar, bölgesel

chooses to bear arms as a method of fighting. There are many examples

siyasi diyalog, diplomasi ve şiddet içeren bir örgütle karşılaşıldığında ge-

in the world when it comes to how to fight against such an organisation.

rekirse kullanılabilecek askeri birlikler ve güvenlik araçlarıdır. Ancak so-

As Minister of Foreign Affairs, Babacan acted as a mediator in conflicts

runun yalnızca askeri taktikler kullanılarak çözülmesinin mümkün olma-

in other parts of the world. While recognising that one cannot ‘copy and

dığı kanıtlanmıştır. Tüm bu araçlar aynı anda, mantıklı ve akılcı bir şekilde

paste’ the same process from one country onto another, there are cer-

kullanılmalıdır.

tain instruments that can be employed. These instruments are regional

Şu anda sahadaki koşullar her gün değiştiği için Babacan'ın PKK ile nasıl

political dialogue, diplomacy, and – if needs be – troops and security in-

başa çıkılacağı konusunda daha detaylı bir önerisi yok. Ancak PKK dört

struments when confronted with a violent organisation. However, it is

farklı ülkede olduğu için, sorunu bir ülke tek başına çözemez. Bu neden-

proven that it is not possible to resolve the issue by only using military

le Türkiye ile komşuları arasında iş birliği gerekiyor. En önemli yöntem,

tactics. All these instruments should be used concurrently, in a sensible

PKK'nın varoluş nedenini ortadan kaldırarak halk desteğini azaltmak ol-

and rational way.

malıdır. Her şeyden önce, iç politikada barış ve refaha vurgu yapılmalıdır.

Currently, Babacan does not have a more detailed proposal on how to
handle the PKK, as the conditions on the ground change daily. Howev-
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cannot solve it. So, collaboration is needed between Turkey and its neighbours. The most important method should be to eradicate the raison
d’être of the PKK to erode popular support for it. Above all, an emphasis
should be placed on peace and welfare in domestic policymaking.

DEVA Partisi ve diğer muhalefet partileri, kimliklerini korumak için
ittifak kurmayı reddettiler; ancak seçmen muhalefet içinde birliği ve
mevcut hükümeti iktidardan indirmeye yönelik gelecek vaat eden bir
siyasi partiyi görmek istiyor. Bunu nasıl bağdaştırırsınız? İkinci olarak, ülkedeki sorunların çoğunun bir gecede çözülebileceğini söylediniz, ancak devlet aygıtının kendisine yeni tarikatlar sızıyor. Eğer
seçilirseniz bu konuyu nasıl ele alacaksınız? Bu sızıntılardan endişe

The DEVA Party and other opposition parties have refused to form

duyuyor musunuz?

alliances in order to preserve their identities; however, the electorate

Babacan, öncelikle DEVA Partisi’nin henüz yedi aydır var olduğunu belir-

wants to see unity within the opposition and a promising political

tiyor. İnsanlar partinin varlığını biliyorlar ama amaçlarını, vizyonunu ve

party to vote the current government out. How do you reconcile this?

neyi temsil ettiğini bilmiyorlar. Bu aşamada, parti henüz çok gençken ba-

Secondly, you have said many of the problems in the country can be

ğımsız kimliğinin azalacağı şemsiye örgütlere ve ittifaklara dahil olmanın

solved overnight, but the state apparatus itself is being infiltrated by

parti adına mantıklı olduğuna inanmıyor. Babacan, ülkenin iktidarda yeni

new sects. How would you manage this if you were voted in? Are you

bir partiye ihtiyaç duyması nedeniyle gösterilen bu sabırsızlığı anlıyor,

concerned by these infiltrations?

ancak ittifakların siyasette her zaman fayda sağlamadığına da dikkat çe-

Babacan states first of all that the DEVA party is only seven months old.

kiyor. Bir ittifak siyaseten gerekli hale gelirse, kolaylıkla hayata geçirilebi-

People know about the existence of the party, but not about its aims,

lir, ancak şu anda DEVA'nın bağımsız olarak kendini tesis edebilmesi için

visions, and what it stands for. At this stage, he does not believe it makes

daha fazla zamana ihtiyacı var ve şu anda herhangi bir türden bir ittifak

sense for the party to be involved in umbrella organisations and alliances

DEVA'nın varoluş nedeniyle çelişecektir.
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er, as the PKK is present in four different countries, one country alone
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where its independent identity, whilst the party is still very young, will be

İnsanların tarikatlara katılmasının olası bir nedeni, tarikatlara katılınca

diminished. Babacan understands the impatience, as the country needs a

kamu sektöründe iş bulmanın ve terfi etmenin mümkün olmasıdır. An-

new party in power, however, also cautions that alliances do not always

cak, atamalar liyakate dayalı olursa tarikatlar cazibesini kaybedecektir.

help in politics. If an alliance does become politically necessary it can

Ek olarak, hukukun üstünlüğünün güçlü olmadığı bir ülkede, insanlar bu

easily be brought to fruition, however right now DEVA needs more time

tarikatların sunduğu himayeye ihtiyaç duyar. Daha güçlü bir hukuk dev-

to become independently established, and an alliance of any kind right

leti ve yargının tarafsızlığı sağlandığında insanların bu tür tarikatlara ait

now would eliminate DEVA’s raison d’être.

olma ihtiyacı da azalacaktır. Babacan, inanç özgürlüğü nedeniyle insanla-

A possible reason cited for why people are attracted to joining religious
sects is because it is possible to find work and be promoted in the public
sector if you are a member of them. However, if appointments are based
on merit, such orders would lose their appeal. Additionally, in a country

rın bu tür grupları oluşturma ve katılma hakkını teslim ediyor, ancak bu
vakaların bazılarında insanların korku ya da kişisel olarak ilerleme ihtiyacı nedeniyle aidiyet aradıklarına inanıyor. Zamanla bunlar giderilebilirse
bu tarikatlara katılma dürtüsü azalacaktır.

without strong rule of law, people look for such protections as offered in
these orders. If you can introduce stronger rule of law and impartiality of

DEVA Partisi'nin solcu veya sağcı olmadığını, merkezde ve rasyonel ol-

the judiciary, people’s need to belong to belong to such a religious order

duğunu söylediniz. Bununla birlikte, merkezde kalmak sesinizi ve gö-

would also go down. Mr Babacan recognised people’s right to organise

rünürlüğünüzü azaltabilir ve mesajlarınızın duyulmasını engelleyebilir.

and be part of such assemblies through freedom of belief but believes in

Sol-sağ siyaset bağlamında ifade edilmediği sürece insanların belirli bir

some of these cases people are looking for belonging because of fear or

siyasi konumu kavraması zaman alabilir, ancak DEVA'nın isteği, birçok

the need for personal advancement. In time, if these things can be ad-

insanın hayallerinin ve arzularının bu sağ-sol yelpazesini aşarak birleşebi-

dressed, the urge to belong to these orders will be reduced.

leceği bir siyasi parti olmaktır. Her insanın kendine has bir tarihsel ve ide-
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You have said DEVA Party are not left-wing or right-wing but are centre and pro-rationality. However, staying in the centre could reduce
your voice and visibility and prevent your messages from being discussed.
It can take time for people to grasp a particular political position if you do
not state it explicitly in terms of left-wing or right-wing, but it is DEVA’s
desire to become a political party where many people’s dreams and desires can converge beyond this spectrum. All people have different historical and ideological backgrounds, and it is DEVA’s purpose to bring people
together based on a common desire for a future, rather than a common
past. He acknowledges this is difficult to do and that it would be easier to
build popularity based on people’s past perceptions of political parties, but
DEVA is different. The values they defend are their own life ideals.

yade ortak bir gelecek arzusuna dayalı olarak bir araya getirmektir. Bunu
yapmanın zor olduğunu ve insanların geçmişteki siyasi partilere ilişkin
algılarına dayanarak popülerlik elde etmenin daha kolay olacağını kabul
ediyor, ancak DEVA farklı. Savundukları değerler kendi yaşam idealleri.
Böyle yapmak daha fazla zaman alacak, ancak bu şekilde davranınca insanlar DEVA Partisi’nin nasıl bir siyasi parti olduğunu daha iyi anlayacaklar. DEVA'yı kategorize etmek zor olacak ve bu insanların alışık olmadığı
bir durum; bu yüzden bunu insanlara anlatmak için çok çalışmaları gerekiyor. Bu zor olacak, fakat Babacan yapılması gerektiğine inanıyor. Parti
kurulmadan önce, ülkenin klasik bir sol, sağ, liberal veya milliyetçi partiye
ihtiyaç duymadığını gösteren araştırmalar, anketler ve müzakereler yapıldı. Bu nedenle DEVA Partisi ortaya yeni bir şey koyduğundan emin;
kurulduklarından sonra aldıkları tepkiler olumlu oldu ve farklı yaklaşımlara sahip pek çok insan DEVA'nın siyasi programına katıldıklarını ifade

It will take more time, but by doing it this way people will get a better

ediyor. Babacan, şu anda parti hakkında daha yaygın bir farkındalığa ihti-

understanding regarding the type of political party they are. It will be

yaç duyduklarına inanıyor, ancak insanlar partinin farkına vardıklarında

difficult to categorise DEVA, and that is something new, so they need

olumlu ve destekleyici olacaklar. DEVA Partisi bu siyasi duruştan taviz

to work hard to tell it to the people; it will be difficult, but Babacan be-

vermemeyi bu nedenlerle önemli görmektedir.

'Türkiye'de COVID-19'un Siyasi, Toplumsal ve Ekonomik Etkilerine Muhalefetin
Yaklaşımı,’ DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Katılımıyla

‘Opposition’s Perspective on the Political, Social and Economic Effects of COVID-19
in Turkey’ with Ali Babacan, Leader of the Democracy and Progress Party

olojik geçmişi vardır ve DEVA’nın amacı, insanları ortak bir geçmişten zi-
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lieves it needs to be done. There was research, surveys, and negotiations

Doğuda söylediğiniz şeyleri ülkenin batı kesiminde de aynı biçim-

conducted before the party was established in which it was concluded

de ifade edecek misiniz? İktidar partisi olsaydınız, Kürt meselesine

that the country did not need a classical left-wing, right-wing, liberal,

dair neyi farklı yapardınız?

or nationalist party. Therefore, the DEVA party is confident it has built

DEVA’nın tüm konuşmaları canlı yayınlandı ve Türkiye'nin her yerin-

something new, as they say the reception following their establishment

den insanlar tarafından izlendi. Bu bölgelerdeki vatandaşların neler

has been positive, and they have found that people from many different

olup bittiğini zaten bildiğini söyleyen Babacan, konuşmasında sözle-

perspectives agree with DEVA’s political programme. Babacan believes

rinin ülkenin geri kalanına hitap ettiğini vurguladı. Değerlerinize ve

that right now they need more widespread awareness about the party,

ilkelerinize bağlı kaldığınız, insan hak ve özgürlüklerine öncelik ver-

but once people are aware, they will be positive and supportive. It is for

diğiniz sürece kimse buna itiraz edemez. Bu konuşmanın üzerinden

these reasons that the DEVA Party feel it important that they do not com-

epey bir zaman geçti; ülkenin geleceğini düşünen ve bu konuda endişe

promise from this political stance.

duyanlardan DEVA'ya herhangi bir olumsuz görüş gelmedi.
Babacan, konuşmada parti programlarında daha önce söylenmemiş

Will you say the same things in the western part of the country that

yeni bir şey olmadığını da ekliyor. Babacan, kariyeri boyunca kendisi-

you said in the east? If you were the ruling party, what would you do

nin gösterdiği tutarlılık seviyesini gösteren çok az politikacı olduğunu

differently when it comes to the Kurdish issue?

iddia ediyor. Kendisinin başlıca ilkelerinden biri, bir konuya yönelik

All of DEVA’s speeches were broadcast live and watched by people all

inancınızı içselleştirmediyseniz bu konu hakkında konuşmamanız ge-

around Turkey. It is clear that citizens in those regions already know

rektiği. Her gerçek her yerde söylenemez, fakat söylediklerinize inan-

what’s happening, Babacan impressed that in his speech his words were

manız gerekir.

addressing the rest of the country. As long as you keep to the values and

Bu, DEVA Partisi'nin de kuruluş ilkelerinden biriydi, tüm kurucular

principles, and prioritise human rights and freedoms, no one can object

aynı kabullere sahip olduklarından emindiler ve parti daha kurulma-

to that. It has been a while since this speech, and there have not been

dan önce dahi ilkelerini içselleştirmişlerdi. Sonuç olarak, hiçbir il veya

any negative opinions raised to DEVA from those who are invested in and

ilçe başkanının açıklamalarında çelişki yok. Tutarlılık, özellikle de par-

concerned about the future of the country.

tinin değerleri konusunda tutarlılık DEVA için önemli ve Babacan par-
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He adds that there was nothing new in the speech that hadn’t already

tisi ile ülke çapında insanlar arasında güven inşa edeceğini umuyor.

been said in their party programme. Babacan claims there are few pol-

Güven kaybetmek kolaydır, bu yüzden DEVA, tutarlılık aracılığıyla gü-

iticians who have shown the level of consistency that he has shown

ven oluşturmaya çabalıyor.

throughout his career. It is one of his fundamental principles that you
should not talk about a topic if you have not internalised a belief in it;
while you cannot speak every truth everywhere, what you say should be
what you believe.
This was also one of the founding principles of the DEVA Party, as all the
founders made sure they were on the same page and had internalised the
principles of the party before it was established. As a result, there are no
contradictions in the party statements from any of the town or provincial
leaders. Consistency, especially regarding the values of the party, is important to them, and Babacan hopes it will build trust between the party
and people around the country. It is easy to lose trust, so they are trying
to build confidence through consistency.

Seçim sistemiyle ilgili bir belge TBMM'ye sunuldu, bu konuda görüş bildirecek misiniz? İkinci olarak, özelleştirme politikası mı izleyeceksiniz?
Seçim sistemini değiştirme girişimleri, iktidardaki partinin mevcut sistemle siyasi iktidarını sürdüremeyeceğini anladığından dolayı olabilir.
2018 seçimlerinin gösterdiği gibi AK Parti, ancak ittifaklar ve bloklar
nedeniyle iktidarını elinde tutabilirken, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara dahil birçok belediyeyi kaybetti. Bu sisteme devam
etmelerinin kendileri için zor olacağını gördüklerinde sistemi değiştirmek istedikleri söylenebilir; onlara göre kurallara uyarak 'oyunu
kazanmak' imkânsız, bu yüzden kuralları değiştirmeye çalıştılar. Babacan, AK Parti'yi paniğe sürüklemede siyasi savaş alanını değiştiren

A document about the election system has been submitted to parliament, will you make recommendations about this? Secondly, will you
pursue a policy of privatisation?
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political party in power can see that they cannot sustain their political
rule with the existing system. As the 2018 election showed, AK Party
could only retain their power because of alliances and blocks, and in
the 2018 local elections they lost many municipalities including ones in
Istanbul and Ankara. It could be posited that when they saw it would
be difficult for them to continue in this system, they wanted to change
the system; to them it is impossible to ‘win the game’ by obeying the
rules, so they attempted to change the rules. Babacan says that DEVA

tüm politikalarının panik içinde iktidarını sürdürmek için yapıldığına
inanıyor, muhalefet rasyonel olabilirse ve ayrıntılı bir alternatif sunabilirse AK Parti başarılı olmayacak.
Özelleştirme önemli bir konu. Babacan, bakan olarak birçok özelleştirme yaptıkları dönemi hatırladı ve geçmişte bazı hatalar yapıldığını
ifade etti. Özel sektörün iyi idare ettiği sektörlerin yanı sıra devletin
müdahale etmesi gereken bazı endüstriler de var. Özel sektörde adil
rekabet olduğunda, iyi işler ve mallar için adil fiyatlar sağlanabilir.
Bununla birlikte, vatandaşları suistimal etme ve hükümeti manipüle
etme gücüne sahip özel sektör tekellerinin kurulmasına izin verilmemeli ve bunu önlemek için daha iyi düzenlemeler yapılmalıdır.

and the opposition have a role in this, by changing the political battleground which has sent AK Party into a panic. He believes all of AK

AKP’nin çözüm süreciyle ilgili stratejisinin PKK’yı güçlendirdiğini söy-

Party’s policies are made in a panic to try and maintain their rule, but

lerken neyi kastediyorsunuz? Öcalan'la yapılan röportajdan mı yoksa

if the opposition can be rational and present a detailed alternative this

PKK liderleriyle röportaj yapmak için Kandil Dağı'na yapılan ziyaret-

will not happen.

lerden mi bahsediyorsunuz; çok tecrübeniz var, iktidara gelirseniz işe

Privatisation is an important topic. Babacan discussed his time as Min-

nereden başlayacaksınız? İkinci olarak, iktidardaki siyasi parti olarak

ister of State where they conducted a lot of privatisation, but retrospec-

eğitim ve ana dil gibi temel haklarla ilgili olarak neler yapardınız?

tively he can identify some mistakes. There are some industries where

Kürt sorununa dair gündemdeki birkaç önemli madde tartışıldı ve

the private sector is doing well, and some where the state should be in-

bu gündemin en üst sıralarında anadilinde konuşma hakkı yer aldı.
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Attempts to change the election system could be because the current

DEVA Partisi’nin ve muhalefetin rolü olduğunu söylüyor. AK Parti’nin
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volved. When the private sector has fair competition, they function well

DEVA, herkesin ana dilinin korunması, kullanılması ve geliştirilmesi

and can provide fair prices for goods. However, private monopolies with

gerektiğine inanmaktadır ve bu görüşünü açıkça ifade etmektedir. Bu

the power to abuse citizens and manipulate the government should not

temel bir insan hakkıdır ve devlet bunu desteklemek için ne gereki-

be allowed to form, and there needs to be better regulations in place to

yorsa yapmalıdır. Bu ana perspektif içinde, genel amaca ulaşmak için

prevent this.

gerçekleştirilebilecek birçok farklı proje vardır. Görüşmede, Diyarbakır'da 30 sivil toplum örgütü ile toplantılar yapan DEVA Partisi'nin

What do you mean that the AKP’s strategy with the Kurdish resolution process strengthened the PKK? Are you referring to the interview with Öcalan or the visits to the Qandil mountain to interview the
leaders of the PKK and where would you start from if you become the
ruling political party because you have a lot of experience? Secondly,
what would you do as the ruling political party, relating to fundamental rights such as education and mother tongue?
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dıkları eylemlere de değinildi. Babacan, partinin tüm kararları Ankara’dan alamayacağını teslim etti ve bu nedenle Diyarbakır'daki parti
il başkanını bu misyonun bir parçası haline getirdi. DEVA Partisi, bu
sürecin yakında başlatılacağını ve somutlaştırılacağını ummaktadır.
İktidara gelmeleri durumunda bu sayede bu projeler üzerinde hemen
çalışmaya hazır olacakları için hâlihazırda güçlü bir konumdalar.
Kürt çözüm süreci meselesi tamamen ayrı bir meseledir; PKK'nın nasıl
tamamen ortadan kaldırılacağı ve varoluş nedenlerinin nasıl ortadan

discussed, with the right to speak in one’s mother tongue one of the ones

kaldırılacağı işin bir boyutudur ve böylesi bir sürecin izleyebileceği

right at the top of this agenda. DEVA is open with their belief that every-

birçok yöntem vardır. Belli aktörlerle diplomasi ve diyalog sürdür-

one’s mother tongue should be protected, used, and developed. This is a

mek, çatışma çözümünün doğasında var olduğundan çok önemlidir.

basic human right, and the state should do whatever needs to be done to

Babacan ile yapılan bu toplantı, DEVA Partisi’nin şu anda herhangi bir

support this. Within this main perspective there are many different pro-

yöntemin veya yaklaşımın göz ardı edilmesi gerektiğine inanmadığını

jects that can be carried out to achieve the overall objective. The discus-

gösterdi. Herkesin istediği, çatışmanın sona ermesi ve örgütün varo-

sion also looked at the actions of the DEVA Party, who have held meetings

luş nedeninin ortadan kaldırılmasıdır.

with 30 civil society organisations in Diyarbakir where they made the
decision to get together regularly and devise certain projects. Babacan
recognises the party cannot make all the decisions from Ankara, and so
they involved the head of their provincial office in Diyarbakir to be a part
of this mission as well. This process, it is hoped by the DEVA party, will be
initiated and made more concrete soon. This would put them in a strong
position to be ready to immediately get to work on these projects if they
are voted into power.
The issue of the Kurdish resolution process is another matter entirely,

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’ni terk edebileceğine dair bazı tartışmalar var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
DEVA Partisi bu konuda bir komite kurdu ve farklı taraflarla konuşularak hazırlanan bir akademik rapor yazdı. İstanbul Sözleşmesi, kadına
yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik önemli bir adım olarak
Babacan ve katılımcılar tarafından tartışıldı. Bu sözleşme, anayasanın yerine geçer, yani onaylandığında, anayasa ne derse desin ikincil
hale gelir ve sözleşmenin söylediği şey, ilgili tüm yasa ve politikalarda

with this aspect concerning how to eradicate the PKK entirely and elim-

referans alınır. Tartışma, bu sözleşmenin tartışmaya açık olmaması

inate their raison d’être, and there are many methods this process could

gerektiğine dair güçlü bir inanç olduğunu ve sözleşmeyi kaldırmayı

involve. Diplomacy and dialogue with certain actors is very important,

destekleyen insanların argümanlarına bakıldığında, bu insanlarda ka-

as this is in the nature of conflict resolution. Discussion with Babacan

dına yönelik şiddeti farklı bir yaşam tarzı veya kültürün parçası olarak

showed that they do not believe, at this moment in time, that any method

mazur görebilecek bir tavır olduğunu gösterdi. İnsanlar seçtikleri ya-

or approach should be ruled out. All everyone wants is for the conflict to

şam tarzını yaşamakta özgür olmakla birlikte bu, asla kadına yönelik

end and for the raison d’être of the organisation to be eradicated.

şiddeti meşrulaştırmak için bir bahane olarak kabul edilmemelidir.
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Regarding the Kurdish issue, few important items on the agenda were

düzenli olarak bir araya gelme ve belirli projeler geliştirme kararı al-
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There are some discussions about Turkey abandoning the Istanbul

DEVA Partisi, İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmaya şiddetle ve açık bir

convention. What is your opinion on this?

şekilde itiraz etti. Gerekirse belki bazı değişiklikler yapılabilir, ancak

The DEVA Party established a committee on this, engaging in the prepara-

bunların temelinde insani bir yaklaşım yer almalıdır.

tion of an academic report that spoke to the different sides. The Istanbul
convention was discussed by Babacan and participants as an important
step to eradicating violence against women. This convention supersedes
the constitution, meaning that when it is ratified, whatever the constitution
says becomes secondary, and what the convention says should be referred
to in all pertinent domestic laws and policies. Discussion showed there was
a firm belief that there should be no debate about this convention, and that
when looking at the arguments from people who support overturning it,
there is a sentiment in these people who can pardon violence against women as being part of a different lifestyle or culture. However, as much as people are free to live the lifestyle they choose, this should never be accepted
as a pretext to legitimise violence against women. The DEVA Party strongly
and openly objected to overturning the Istanbul convention. Perhaps certain amendments can be made if these are required, but the emphasis was
placed on underpinning it with a humanitarian approach.

Türkiye'de ciddi bir geçim masrafı ve işsizlik (özellikle genç işsizliği) sorunu var. Bu nasıl çözülebilir? Gençlerin hayalleri dolara
bağlı çünkü Türkiye ekonomisi zor durumda. Türkiye'deki gençlere umut aşılamak için ne yapılabilir? Son olarak, örneğin yarın
sabah uyandığımızda en iyi ekonomi politikalarının uygulanmaya
koyulduğunu farz edelim. Böylesi bir durumda Türkiye ekonomisinin düzelmesi ne kadar sürer?
Bu soruların yanıtı, işsizliğe ekonomik, sosyal ve - bireysel olarak konuşursak - psikolojik bir sorun olarak bakmak suretiyle başladı; işsizlik, şu anda Türkiye'deki en önemli üç sorundan biridir. Çözüm, yeni
iş alanları ve istihdam yaratmak için hem yerli hem de yabancı yatırımcılar tarafından ülkeye daha fazla yatırım çekmek. Bu yatırımlardan bazıları sermaye ağırlıklı, bazıları ise emek ağırlıklı olacak ancak
bunlardan herhangi birini elde etmek için güvene ihtiyaç var. İnsanlar
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tırım yapmayacaktır.

pecially youth unemployment – in Turkey. How can this be solved?

Bu biraz zaman alacak ama kısa vadede yapılabilecek şeyler de var;

Young people have their dreams pegged to the USD because the Turkish economy is struggling. What can be done to instil a sense a hope in
young people in Turkey? Finally, assuming the best economic policies
were put in place tomorrow, how long would it take for the Turkish
economy to improve?

2008 ekonomik krizinden ve benimsenen politikalardan çıkarılacak
dersler var. Bunlardan biri, daha fazla kadın ve gencin işe alınmasını
teşvik etmek için vergi indirimleri veya sigorta ücretlerinden muafiyet
gibi politikaların kullanılması olabilir. Bir diğeri, belirli endüstrilerin
mevcut ihtiyaçlarını ele alan ve gençlere ve işsizlere bu ihtiyaçları kar-

Discussion in response to this set of questions began by looking at unem-

şılamak için eğitim sağlayan bir yeniden beceri kazandırma ve yeniden

ployment as an economic, social, and – individually speaking – psycholog-

eğitim programıdır. 2008 - 2009'da bu tür programlar ücretsizdi ve

ical problem; it is one of the top three problems in Turkey currently. The

bazı hibeler verildi. O zamanlar işsizlik % 14 civarındaydı, bazı aylar

solution is to attract more investment into the country, both by domestic

%16'ya yükseldiği oluyordu. Bu politikaların kabul edilmesinden kısa

and international investors, in order to create new fields and employ-

bir süre sonra işsizlik %8 - 9'a düştü. Bu politikaların başarısı ile ilgili

ment. Some of these investments will be capital intensive, some of them

olarak Babacan, Amerikalı Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz'in

labour intensive but – in order to get any of them – there needs to be
trust. When people are unsure about the future of the country, people
will not trust and invest.

Türkiye politikalarını övdüğü ve daha fazla ülkenin benzer politikaları
benimsemesi gerektiğini söylediğini hatırlatıyor. Dolayısıyla tartışmanın da gösterdiği gibi Türkiye işsizliği azaltma ve ekonomiyi toparlama

This will take some time, but there are also things that can be done in the

konusunda deneyime sahip; bu yüzden doğru yaklaşım gösterilirse bu

short-term, and there are lessons to be learnt from the 2008 financial

tekrardan başarılabilir.
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crisis and the policies that were adopted. One of these is to do with the

DEVA Partisi, Türk halkı tarafından kendilerine yetki verilmesi halinde Tür-

participation of women and youth in the workforce, where policies such

kiye İstatistik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sosyal

as tax cuts or waiving of insurance fees were used to incentivise hiring

Sigortalar Kurumu gibi kurumların bir ay içerisinde toparlanıp düzeleceğini

more women and young people. Another is a re-skilling and retraining

ifade etti. Bunun için kurumların bağımsızlığının sağlanması ve başlarına ni-

programme that addresses the existing needs of certain industries and

telikli, deneyimli kişilerin geçmesi gerekecektir. Bir hükümetin ilk 90 günlük

provides young people and those unemployed with training to meet these

döneminde kararlı davranmasının, bu dönem ülke halkına gidişat hakkında

needs. In 2008/2009 such programmes were free, with some grants be-

genel bir fikir vereceği için önemli olduğu ifade edildi. Böylesi bir yol haritası-

ing provided. At that time, unemployment was around 14%, with some

nın sunulması elbette tek başına yeterli değildir ve bunun yanında hükümet

months seeing it rise up to 16%. Following a short period of time after

programlarının da uygulamaya geçirilmesi gerekir.

adopting these policies, unemployment decreased to 8/9%. Regarding
the success of these policies, Babacan references a time when Joseph
Stiglitz, the American Nobel prize-winning economist, praised Turkey’s
policies and said that more countries should be adopting similar policies.
Therefore, as the discussion showed, Turkey is experienced with lowering
unemployment and recovering the economy, so it can do it again if the
right approach is taken.
The DEVA Party discussed that, should they be given the mandate by the
citizens of Turkey, it would take one month to get institutions – such as
the Turkish Statistical Institute, Banking Regulation Organisation, Social
Insurance Institution – back on their feet. To do this, their independence
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to lead them. The importance of acting decisively in the first 90-day period of a government was discussed with reference to this, as this period

rasyonaliteye dayalı bir parti pratikte fazla bir anlam ifade etmiyor ve
hükümete karşı güçlü bir muhalefet yok. Bir ittifaka katılmaya karşı olduğunuzu söylediniz; fakat haklar, hukukun üstünlüğü ve özgürlüklerin
ortak paydası etrafında bir muhalif cephe oluşturulabilir mi? Erdoğan'ın
Kürt sorununu çözme konusunda istekli olması onu güçlü kıldı, bu yüzden şimdi bu konuda cesur olan bir siyasi parti, değişimi başlatacak.
Katılımcılar ve Babacan, muhalefetin eleştirilerinde daha keskin ve sert olabileceğini söyleyerek muhalefetin rolünü tartıştılar, ancak Türkiye'deki insanların bu kavgadan yorulduğunu, sakin, mantıklı, deneyimli ve verdiği sözleri
tutan kişiler aradıklarını ifade ettiler. DEVA Partisi, bu niteliklerin kendilerinde mevcut olduğunu belirtti.

can give a roadmap to the people in the country. This roadmap alone

Ortak bir cephe oluşturmaya ve taraflar arasında herhangi bir ortaklığa ge-

is not enough, as was raised, and alongside it government programmes

lince, DEVA Partisi belirli bir mesafeyi korumak zorundadır, çünkü her türlü

should start to be delivered too.

birleşik cephe, partiler arasındaki farkları görünmez kılacaktır. Daha önce de
ifade edildiği gibi, DEVA Partisi’nin biraz zamana ihtiyacı var; ittifakın gerekli

Politics in Turkey is getting more authoritarian and arbitrary, so a
party based in rationality doesn’t amount to much in practice and

olduğu bir gün gelebilir ve o gün birlikte hareket edilir, ancak şu anda bunu
yapmak için çok erken.

there is a lack of strong opposition against the government. While you
have spoken against participating in an alliance, could an opposing

Kürt çözüm sürecinde bir yanda güvenlik temelli bir yaklaşım, di-

front be formed based around the common denominator of rights,

ğer yanda ise terörizm ile Kürt sorununu birbirinden ayıran bir

rule of law, and liberties? Erdogan’s willingness to solve the Kurd-

yaklaşım var. Kürt meselesi artık ulusötesi bir mesele hale geldi-

ish issue made him strong, so now a political party being courageous

ğinden şu anda bu yaklaşımları ayrıştırmak güçleşmiş olabilir. Bu

about this will act as a propeller for change.

süreçte ne gibi hatalar yapıldığını düşünüyorsunuz? DEVA Partisi

Participants and Babacan discussed the role of the opposition by saying

özellikle Suriye politikası açısından ne yapardı?

it could be sharper and harsher in their criticisms, but that people in

Bu soruya cevaben ana tartışma, Türkiye halkının temel haklarının bir

Turkey are tired of this fight, and are looking for individuals who are

terör örgütüyle pazarlık maddesi olarak kullanılıp kullanılmadığına,
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needs to be ensured, and qualified, experienced people must be assigned

Türkiye'de siyaset giderek daha otoriter ve keyfi hale geliyor, bu nedenle
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calm, rational, experienced, and follow through on their promises. This,

bu örgütün “Kürt vatandaşlarının hakları bizim sayemizde var" diye-

the DEVA party asserted were attributes they possess.

rek güç ve destek toplayıp toplayamadığına odaklandı. Kürt vatandaş-

When it comes to forming a common front, and any commonalities between parties, DEVA party have to reserve a certain distance, as any kind
of united front will erase their differences. As previously discuss, the
DEVA Party needs some time; there may come a day when it is necessary,
and they will move together, but right now is too early to do so.
In the Kurdish resolution process, there is a security-based approach,
and an approach that differentiates between terrorism and the issue.
The Kurdish issue may have difficulty being seen as either approach
because it has now become transnational. What mistakes do you think
were made in this process? What would The DEVA Party have done,
especially in terms of Syrian policy?
A central point of discussion in response to this question looked at if the
fundamental rights of Turkey’s people are turned into a bargaining point
when negotiating with a terrorist organisation, that organisation can gain
strength by being able to assert that “Kurdish citizens have their rights

lar söz konusu olduğunda, her türlü hakkın tanınması gerekiyor; hem
bireysel, hem toplu hakların. Temelde ademi merkeziyetçilik, eşit vatandaşlık ve ayrımcılık konularını kapsayan bir yaklaşım benimsenmesi gerekir. Babacan, politikaların uygulanmasının politikalar üzerine
konuşmaktan daha önemli olduğunu, bu politikaları uygulamak için
kademeli bir yaklaşım benimsemek gerektiğini; temelin hazır olması
gerektiğini ifade etti. Bu sürece vatandaşların ve ülkenin hazırlanması
gerekiyor, yoksa sorunlarla karşılaşılacaktır.
Babacan, "Suriye'de doğru bir şey yaptık mı?" diye sormanın daha
doğru bir yaklaşım olacağına inanıyor. Başka bir ülkenin iç politikalarında ve sorunlarında taraf olmak daha en başından yanlış bir tavır.
Türkiye, kontrolsüz özgüven ve dar ideolojik bakış açısı dış politikayı da kıskacı altına alana kadar tarafsız kalmayı ve bir ülkenin çatışmasındaki tüm gruplara hitap edebilmeyi başarabiliyordu. Suriye'de
yaşananlar talihsizlik oldu, ancak ülkenin düzelebileceğine ve bunun
için Türkiye'nin yardımını sunması gerektiğine dair bir inanç var.

because of us”. When it comes to Kurdish citizens, they have to recognise
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to adopt a perspective that covers the issues of decentralisation, equal
citizenship, and discrimination. Babacan discussed that it is more important to implement policies than talk about them, and in order to implement such policies you need to adopt a gradual approach; the foundation
needs to be ready, and the citizens and country need to be prepared, or
else problems will be encountered.
Babacan believes it is better to ask, “where did we do anything correct
in Syria?”. From the start, taking sides in the domestic policies and problems of another country is a mistake. Turkey used to remain neutral and
be able to address all groups in a country’s conflict – until uncontrolled
self-confidence and narrow ideological outlook influenced foreign policy
too. It was unfortunate what happened in Syria, but there is belief that
the country can recover and that Turkey should extend their help to the
country in order to achieve this.
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all kinds of rights – individual and collective. At a baseline they need
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Sonuç

This online roundtable, being the sixth in a series engaging political

Türkiye'deki siyasi partilerin katılımıyla gerçekleşen serinin altıncısı

parties in Turkey, has followed others featuring AK Party, CHP, HDP,

olan bu çevrimiçi yuvarlak masa toplantısı, AK Parti, CHP, HDP, Gele-

Future Party and Saadet Party (the reports of which can be found on

cek Partisi ve Saadet Partisi'yle yapılan toplantıların ardından gerçek-

DPI’s website). The meeting provided a valuable opportunity for DPI’s

leşti (söz konusu toplantıların raporları DPI web sitesinde yer almakta-

participants and wide range of experts and funders to engage with

dır). Toplantı, DPI katılımcıları, çeşitli uzmanlar ve fon sağlayıcılar için

the leader of a newly emerging opposition party. Ali Babacan gave

yeni kurulan muhalefet partisinin lideriyle diyalog kurabilmeleri adına

a rich insight into the views, vision and strategy of the DEVA Party

değerli bir fırsat sağladı. Ali Babacan, DEVA Partisi'nin bugün Türki-

in relation to the current situation in Turkey today as well as the fu-

ye'deki mevcut duruma ve Kürt sorununun geleceğine ilişkin görüşleri,

ture of the Kurdish issue. As a former Minister of Economy, in an AK

vizyonu ve stratejisine kapsamlı bir bakış açısı sundu. Katılımcılar, AK

Party government, participants were interested to hear his views on

Parti’nin eski Ekonomi Bakanı olan Babacan’ın Türkiye ekonomisinin

the state of Turkey’s economy and Babacan discussed how he would

durumuna ilişkin ilgiyle dinledi; Babacan, ülkenin ekonomi politikala-

approach rehabilitating the country’s economic policies and deal with

rını nasıl düzelteceğini ve artan işsizlikle nasıl başa çıkacağını anlattı.

rising unemployment. Babacan also gave a clear indication that the

Babacan ayrıca, DEVA Partisi'nin demokratikleşme süreçlerini iler-

DEVA Party will look to bolster the fundamental rights of all in order

letmek için herkesin temel haklarını güçlendirmeye çalışacağına dair

to advance democratisation processes and pointed, in particular, to

net bir işaret verdi ve özellikle Kürt meselesinin çözümü bağlamında

the Kurdish language as very important when it comes to approaching

Kürtçenin çok önemli olduğunu ifade etti. Babacan'ın Kürt sorununun

a resolution to the Kurdish issue. It was also notable to hear Babacan

askeri yollarla çözülmeyeceğini, bunun yerine diyalogun gelecekteki

reassert that the Kurdish issue would not be solved through military

bir barış sürecini başlatacak araç olması gerektiğini tekrar söylediğini

means, rather, dialogue should be the tool with which to set about a

duymak da dikkat çekiciydi.

future peace process.

Bu çevrimiçi yuvarlak masa toplantısı katılımcılar tarafından çok iyi kar-

This online roundtable was very well received by participants, noting the

şılandı; kendileri tekrardan Türkiye'deki büyük bir muhalefet partisinin

importance of the opportunity to engage once again with a leader of a

lideriyle görüşme fırsatının önemine dikkat çektiler. Bu toplantılar, Co-

major opposition party in Turkey. These meetings serve as an important

vid-19 nedeniyle dünya çapında tecrübe edilen zorlu koşullara rağmen,

platform for further discussion for contextually contentious issues in

Türkiye'deki tartışmalı konular için daha fazla tartışma olanağı sunmak

Turkey despite the challenging circumstances the world continues to face

adına önemli bir platform görevi görüyor. Katılımcılar, bu tartışmaların

due to Covid-19. Though participants comment that these discussion are

yüz yüze gerçekleştirilebildiğinde daha da verimli olacağını ifade etseler

even more fruitful when they can take place in person, they are clear

de, şu anda siyasi partileri Kürt sorunununa dair kilit meseleleri düşün-

in their feedback that continuing to engage political parties on the key

meye ve çalışmaya teşvik etmenin büyük önem taşıdığı, geribildirimlerden

issues surrounding the Kurdish question is vital at this moment in time.

anlaşılıyor.

Once again, this online activity has contributed to a continued dialogue

Bu çevrimiçi etkinlik bir kez daha Türkiye için bu zor zamada diya-

during these challenging times for Turkey and DPI has a commitment to

loğun devam etmesine katkıda bulunmuştur; DPI, barışı inşa etme

carrying on such discussions maintaining efforts to build peace. Further

çabalarını sürdürmek için bu tür tartışmaları devam ettirmeye karar-

political party engagements will follow on from this, and previous meet-

lıdır. Türkiye'deki olası bir çözüm süreci için zemin hazırlamaya ça-

ings, as we seek to prepare the groundwork for a possible future resolu-

lışırken siyasi partilerin katılımıyla gerçekleşen bu etkinlikler devam

tion process in Turkey.

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

64

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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Ali Bayramoğlu
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Andy Carl

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

Andy Carl is an independent expert on conflict

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

resolution and public participation in peace pro-

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

cesses. He believes that building peace is not an

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

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

Rights, and UNIFEM.
İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta faaliyet yürüten bir hukukçudur. Edinburgh Üniversitesi’nde Anayasa hukuku profesörü olarak ve aynı üniversite bünyesindeki Küresel Adalet Projesinde Müdür yardımcısı olarak
görev yapmaktadır. İngiliz Akademisi üyesi de olan Bell, 1995-1997 yılları
arasında Belfast merkezli İnsan Hakları örgütü Adalet İdaresi Komisyonu başkanı ve Belfast Anlaşması şartları çerçevesinde kurulan Kuzey İrlanda İnsan Hakları Komisyonu kurucu üyesi olarak görev yaptı. 1999’da
ise Avrupa Komisyonu Temel Haklar Uzmanlar Komitesi üyeliğinde bulundu.Temel uzmanlık alanları Geçiş Dönemi Adaleti, Barış Müzakereleri,
Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları olan Prof. Bell, aynı zamanda bu konularda diplomat, arabulucu ve hukukçulara eğitim vermekte, BM 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

70

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

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

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

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

çeşitli hukuki konular üzerine seminerler ve dersler vermiştir.

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

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

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

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

Prof. Dr. Mehmet Ufuk Uras

87

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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