
      

Konferans Konsepti: Hükümetler ve dünya çapında barış için arabuluculuk 
yapan uluslararası örgütler, çoğu kez, barış sürecinin kritik noktalarında, 
halkların bu sürece dahil edilip edilmemesiyle ilgili bir çelişkiyle karşı karşıya 
kalırlar. Sağduyu, önemli kararların alınacağı zamanlarda insanların doğrudan 
barış sürecine dahil edilmeleri gerektiğini varsayar. Buna bağlı olarak, kamu 
desteğinin geniş çaptaki ifadeleri ile desteklendiği zaman, barış anlaşmaları 
daha etkili ve sürdürülebilir olmaktadır. Barış ve çatışma literatüründe, başarılı 
referandumların, müzakere edilmiş bir anlaşmaya meşruiyet ve dayanıklılık 
getirdiği ifade edilmektedir. Güney Afrika (1992) ve Kuzey İrlanda (1998) 
örneklerindeki referandumlar, şiddet yanlısı muhalif grupların rolünü sınırlayıp, 
toplumun daha geniş kesimlerinin birbirleriyle etkileşim kurmalarını sağlayarak 
barış anlaşmasını kolaylaştırdıkları görülmüştür. Ayrıca, başarılı barış 
referandumlarının, barış anlaşmalarının geliştirilmesi adına -bir toplumun derin 
bölünmelerinin üstesinden gelinmesinde ve yeni siyasi dinamiklerin gündeme 
getirilmesinde gerçek bir sınav olarak-önemli bir yere sahiptir. 

     Aynı zamanda da, çatışmalı toplumlarda elde edilen kanıtlar, 
referandumların yararlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini göstermektedir. 
Referandumlar, Kolombiya barış sürecinde de olduğu gibi, umut verici koşullar 
altında bile başarısız olabilirler ya da Doğu Timur örneğinde önerildiği gibi ve 
de Kırgızistan, Mısır ve Kırım örneklerinde gösterildiği gibi, zaten istikrarsız olan 
etnik ilişkileri kışkırtabilirler. Deneysel bulgular, sadece bir avuç kadarının 
başarılı olduğunu, “gayrı meşru ya da yanlış tasarlanmış” referandumların da 
çatışmayı azaltacaklarına, (Irak’ta olduğu gibi) kasıtsız bir şekilde çatışmayı 
artırdıklarını göstermektedir. Pozitif siyasi dönüşümü kolaylaştırmayı 
amaçlasalar bile, referandumların önemli gruplar üzerinde dışlayıcı (örneğin 
azınlıklar, savunmasız gruplar veya diyaspora grupları) veya tepki oyunun 
oluşturulmasına fırsat veren istenmeyen yan etkileri olabilir. 

     Lefkoşa'daki iki günlük konferans, bu tartışmaları ele alarak, referandum 
çalışmalarına ve referandumların barış arabuluculuğu üzerindeki etkileri 
üzerindeki uzman görüşlerine, özellikle de kamuoyu yoklamalarının, iletişim 
stratejilerinin ve alternatif kurumsal tasarılarının karşılaştırmalı analizine dikkat 
çekerek, yeni ve kavramsal bir planlama sunmaktadır. Etkinliğin açılış 
konuşmacısı olan Quintin Oliver, önde gelen bir uluslararası çatışma uzmanı 
olup, Stratagem International’ın www.StratagemInt.com da direktörüdür. Daha 
önce de, Kuzey İrlanda'da, 1998 Hayırlı Cuma / Belfast Anlaşması referandumu 
sırasında da "EVET Kampanyası" Başkanı olarak görev yapmıştır. 

 

  DAVET 

Barış Süreçlerinde Referandumlar:  
Psikolojik, Siyasi ve Yasal Bakış Açıları   

konulu tartışmaya sizi içtenlikle davet ederiz. 
  

26 Ekim, 2016:  
Dayanışma Evi 

(Çalışma Dili: İngilizce) 
 

27 Ekim, 2016    
Kıbrıs Üniversitesi, Oda no. B108 ("AG Leventis" binası). 

(Çalışma Dilleri: eşzamanlı çeviriyle birlikte, Yunanca/Türkçe/İngilizce) 
Katılımcılar için Saat 13.45 de Ledra Palas dan Kıbrıs Üniversitesine 

otobüs kalkacaktır 
Bilgi için: 0035722892077, cpsaltis@ucy.ac.cy  

 

Organizatörler:  
Kıbrıs Üniversitesi Genetik Sosyal Psikoloji Laboratuvarı,  

Kent Üniversitesi, Çatışma Analizi Araştırma Merkezi,  
Kıbrıs Sosyal Psikoloji Derneği ve  

The Friedrich-Ebert-Stiftung 
 

Sponsorlar: 
British Academy 

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) 

          

                   
 

http://www.stratagemint.com/
mailto:cpsaltis@ucy.ac.cy


 
Dayanışma Evi, Lefkoşa 26 Ekim 
 

14:30-15:00 Hoşgeldiniz kahvesi ve kayıt 
 

Açılış: Iacovos Psaltis  
 

15:00-18:00 Kamuoyu Araştırmaları ve Barış Tutumları: Kıbrıs ve Bölgesi 
(Oturum başkanı: Panayiotis Stavrinides)  
Konuşmacılar:  

1. Ahmet Sözen  
2. Alexandros Lordos  
3. Charis Psaltis  
4. Djordje Stefanovic 
5. Edward Morgan-Jones 
6. Betül Çelik  

 

18:00- 18:30 Kahve arası  
Giriş: N. Loizides 
 

18:30-20:00 Açılış Konuşması:  Quintin Oliver, Stratagem International 
(Hayırlı Cuma / Belfast Anlaşması Referandumu’nun EVET Kampanyası 
Başkanı) 
 

27 Ekim: Kıbrıs Üniversitesi – Konferans Odası B108  
("AG Leventis" binası) 
 
14:30-15:00 Hoşgeldiniz kahvesi ve kayıt 
 

Açılış: Costas P. Constantinou 
 

15:00-17:00 Barış Referandumlarına karşılaştırmalı bir bakış: Güney Afrika 
ve Kolombiya Bakış Açıları (Oturum Başkanı:  Giorgos Kakouris (Politis)  
Konuşmacılar:  

1. Dave Steward (Güney Afrika) De Klerk Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı. Birleşmiş Milletler eski Büyükelçisi ve Başkan olduğu 
dönemde FW de Klerk’te Personel Şefi [canlı bağlantı] 

2. Elias Eliades, Kolombiya Fahri Konsolosu 
3. Luis Fernando Medina, Madrid Carlos III Üniversitesi 

4. Professor Humberto De la Calle Kolombiya eski Başkan Yardımcısı 
ve Baş Müzakereci (Kolombiya) [canlı bağlantı] (TBC) 

17:00-17:30 KAHVE ARASI  
 

17:30-19:00: Kıbrıs’taki Referanduma Yasal ve Siyasi Bakış ve Diyaspora 
(Oturum Başkanı: Hubert Faustmann, Friedrich-Ebert-Stiftung)  

1. Klearchos Kyriakides  
2. Işık Kuşçu & Hayriye Kahveci  
3. Neophytos Loizides  
4. Nicos Trimikliniotis  

19:00-20:30 Quintin Oliver’in öne sürdüğü referandumlarda on emirle ilgili 
yuvarlak masa toplantısı (http://www.stratagem-ni.com/latest/authors/quintin/) 
(Oturum Başkanı: Esra Aygin (Havadis/Cyprus Weekly)  

Yorumlar: 
Erol Kaymak  
Erato Markouli  
Emine Çolak  
Achilleas Demetriades  
Colin Irwin 
Quintin Oliver 
 
20:30-21:30 AKŞAM YEMEĞİ/ŞARAP RESEPSİYONU 

 
British Academy Hakkında: British Academy, Birleşik Krallığın insan ve toplum bilimleri- 
geçmişteki, günümüzdeki ve gelecekteki insan çalışmaları, kültürleri ve toplumları ile ilgili 
milli organıdır. Başlıca üç tane görevimiz vardır: dünya-çapındaki akademisyen ve 
araştırmacıları destekleyen bir Burs programı olmak; ulusal ve uluslararası yeni 
araştırmaları destekleyen bir fon topluluğu olmak; ve insan ve toplum bilimlerini savunan, 
tartışma ve katılımı destekleyen bir Forum olmak. 

Friedrich-Ebert-Stiftung Hakkında: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), fikir ve sosyal 
demokrasinin temel değerlerine adanmış, kâr amacı gütmeyen, özel, bağımsız bir 
kurumdur. Biz barış ve güvenliğe katkıda bulunmak ve küreselleşme bağlamında 
uluslararası dayanışmayı güçlendirmek adına, daha fazla dünya çapında demokrasi, 
sosyal adalet ve kalkınmayı hedefliyoruz. Ayrıca, FES AB genişlemesini, ve Avrupa Birliği 
katılımını da desteklemektedir. Vakıf 100'den fazla ülkenin yanı sıra Almanya'da da bu 
idealleri güçlendirmek için çaba göstermektedir. 

 

http://www.stratagem-ni.com/latest/authors/quintin/

