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Manila’ya Varış ve Hoş Geldiniz Yemeği

Katılımcıların Manila’ya varışının akabinde Peninsula Manila Hotel’de
düzenlenen Hoşgeldiniz yemeği
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DPI Tarafından Düzenlenen Hoş geldiniz Toplantısı
Yer: The Peninsula Hotel Manila
Tarih: 21 Haziran 2015 Pazar
Konuşmacılar:
Kerim Yıldız, DPI Direktörü
Eleanor Johnson, DPI Programlar ve Araştırmalar Bölümü Sorumlusu

Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI) tarafından düzenlenen hoş
geldiniz toplantısında katılımcılar karşılaştırmalı çalışma
ziyaretinin gündemini tartışırken

Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI) Direktörü Kerim Yıldız,
katılımcılara Manila’ya hoş geldiniz derken katılımcılarla
Filipinler’in çatışma çözümündeki
deneyimlerinden çıkarılması gereken başlıca dersleri tartışıyor
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Kerim Yıldız: Yoğun çalışma programlarından zaman ayırarak
bugün burada aramızda olan herkese DPI adına içtenlikle hoş
geldiniz demek isterim. Bu aralar hepinizin çok yoğun olduğunuzu
biliyorum. Bugün burada Filipinler’de olmak bizim için büyük
mutluluk verici zira ülkedeki politikacılardan ve müzakerecilerden
buradaki tecrübeleri dinlemek bizler için çok değerli bir deneyim
olacak. Birçoğunuz daha önce Güney Afrika’ya, Kuzey İrlanda’ya
ve Berlin’e düzenlediğimiz Karşılaştırmalı Çalışma Ziyaretlerine
katılmıştınız ve barış sürecinden geçen diğer ülkelerin tecrübelerinden
yararlanma şansınız olmuştu. Bu ziyaretimizi Türkiye’deki seçimler
nedeniyle iki kere ertelemek zorunda kaldık ve malesef Filipinler
Kongresi’nin toplanmadığı bir dönemde buradayız. Bu nedenle
birçok devlet yetkilisi hali hazırda yurtdışında. Birazdan Eleanor
sizlere program hakkında daha ayrıntılı bilgi verecek.
İlk olarak sizlere bu ülkede sürdürülen barış süreciyle
ilgili yürüttüğüm araştırmalardan ve Filipinler barış sürecinde
yer alan aktörlerle gerçekleştirdiğim yoğun tartışmalarda önce
çıkan bazı hususlardan bahsetmek istiyorum. Bu ziyaret, daha
önce gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden kısmen farklı. Burada
olmanızdan dolayı sizlere son derece müteşekkiriz ve bu gezinin
DPI’ın çalışmalarına daha fazla katkı sunacağını umuyoruz.
Filipinler’deki barış sürecinin durumuyla ilgili olarak sizlere kısa
bir özet vermek istiyorum. 2008 yılında Moro İslami Kurtuluş
Cephesi (MILF) ve Filipinler Hükümeti yaşanan çatışmayı çözmek
amacıyla Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da yeniden barış
görüşmelerine başladı. Ancak Filipinler’deki bazı hukukçular
varılan anlaşmanın anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa
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Mahkemesine başvurunca anlaşmanın önü kesilmiş oldu. 2008’den
bu yana, hatta daha da öncesinde, barış için taraflar arasında
birçok müzakere yapılmıştır. Bu müzakereler sırasında diğer ülke
örneklerinden çıkarılan dersler değerlendirilmiş, dikkate alınmaya
değer olan Chatham House İlkelerinden faydalanılmıştır. Biz de
birçok toplantımızda bu ilkeleri göz önünde bulunduruyoruz.
Biz her ne kadar Türkiye siyasetindeki dalgalanmaların ortasında
kalmış olsak da hepimiz barış süreciyle yakından ilgileniyoruz ve
bu nedenle bu tür etkinlikler düzenliyoruz.
Bu sefer çalışma grubumuzu daha küçük tuttuk zira
ülkenin güney bölgelerinde bazı güvenlik sorunları söz konusu.
MILF örgütü silahlarının bazılarını teslim etti ancak bu grupla
müzakereler hala devam etmekte dolayısıyla süreç sona ermiş değil.
Sizleri gereksiz yere kaygılandırmış olmak istemem ama Mindanao
bölgesinde adam kaçırma olayları sözkonusu olabiliyor. Fakat biz
gerekli tüm tedbirleri aldık. Güvenliğimiz hem Filipinler ordusu
hem de MILF tarafından sağlanacak. Bir sorun çıkmayacağını
düşünmüyorum ancak yine de burada birlikte çalıştığımız kurumlar
katılımcı grubumuzu küçük tutmamızı rica ettiler. Günün kalan
kısmında boş vaktimiz olacak. Uzun yolculuktan dolayı yorgun
olduğunuzu da biliyorum bu nedenle sözü fazla uzatmayacağım.
Eleanor şimdi gündem, gideceğimiz mekanlar ve katılacağımız
etkinlikler hakkında sizlere bilgi verecek.
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Eleanor Johnson: Herkese merhaba, sizlere programımız
hakkında genel bir bilgi sunacağım. Toplantı gündemleri,
konuşmacılar,mekanlar ve örgütler hakkındaki bütün arka plan
bilgileri sizlere dağıttığımız dosyalarda bulabilirsiniz. Çarşamba
günü sabahına kadar Manila’da olacağız ve daha sonra Mindano’nun
güney bölgesine hareket edeceğiz. Bugünü boş bıraktık. Günün
geri kalanı öğle yemeği ve serbest zaman olarak ayarlandı. Akşam
yemeği bu akşam 7.30’da Filipinler’in sokakta satılan yiyeceklerini
tatma şeklinde olacak. Bugün günün geri kalanında yolun
hemen karşısındaki Ayala Müzesini ziyaret etmek isteyebilirsiniz.
Filipinler’in tarihini belgeleyip gözler önüne seren bu müze ülkeye
gelen herkese kesinlikle tavsiye edilmektedir. Alternatif olarak
hemen yakınlarda Green Belt isimli bir alışveriş merkezide ziyaret
edilebilir.
Yarın bazı önemli konuşmacılarımız var.
Özellikle
Uluslararası Temas Grubu’nun (ICG) kilit temsilcileriyle görüşme
fırsatımız olacak. Eminim hepiniz Türkiye’nin de bu grubun bir
üyesi olduğunu biliyorsunuzdur. ICG, Türkiye, Japonya, Birleşik
Krallık, Suudi Arabistan ve dört STK’dan oluşan bir karma
arabulucu destek inisiyatifi. Kendilerinden barış sürecine katkı
sunan uluslarası aktörler hakkında daha geniş bilgi edineceğiz.
Ayrıca İnsani Diyalog Merkezi’nin (Centre for Humanitarian
Diyalogue - HD) üyeleriyle de görüşeceğiz. Barış sürecine katkı
sunan uluslararası bir STK olan İnsani Diyalog Merkezi yuvarlak
masa toplantısından sonraki öğle yemeğinin de ev sahipliğini
yapacak. Daha sonra Devlet Başkanlığının Barış Süreci Danışmalık
Ofisi’ne (OPAPP) geçeceğiz ve aynı akşam Türkiye’nin Filipinler
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Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri ile akşam
yemeği yiyeceğiz.
Salı günü sabahı Filipinler Temsilciler Meclisi ile
yapacağımız toplantıyla güne erken bir başlangıç yapacağız. Hali
hazırda Kongre’de görüşülen Bangsamoro Temel Kanunu’nu
duymuşsunuzdur zira çok güncel bir konu ve sürekli olarak
haberlerde yer alıyor. Size dağıtılan dosyalarda Bamgsamoro Temel
Kanunu ile ilgili teknik bilgiler yer alıyor ama talep üzerine metnin
tam bir kopyasını da sağlayabiliriz. Perşembe günü medyadan
şahsiyetler, önde gelen köşe yazarları ve gazetecilerle görüşerek
medyanın süreçteki rolünü tartışacağız. Aynı akşam Devlet
Başkanlığının Barış Süreci Danışmalık Ofisi ile bir akşam yemeği
olacak ve yemekte siyasilere daha ayrıntılı sorular yöneltme fırsatı
bulacaksınız.
Çarşamba günü, Mindanao bölgesinde yer alan
Cotabato City’e kalkan uçağımıza yetişebilmek için erkenden
kalkacağız. Orada önce 6. Piyade alayı generalleriyle bir görüşme
gerçekleştireceğiz. MILF örgütü ile yapacağımız yuvarlak masa
toplantımızı da bu askeri kampta gerçekleştireceğiz. İnsani Diyalog
Merkezi’nden bazı yetkililer de bu ziyaretlerde bizlere eşlik edecek
ve tabii ki güvenlik birimleri de bizimle olacak. Öğleden sonra
sivil toplum temsilcileriyle Filipinler’deki faaliyetleri hakkında
görüşeceğiz ardından da İnsani Diyalog Merkezi tarafından
düzenlenen akşam yemeği resepsiyonuna katılacağız.
Perşembe günü yoğun bir gün olacak. Bangsamaro Geçiş
Komisyonu ve Başkan Iqbal ile görüşeceğiz. Komisyon Başkanı
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Iqbal’in ismini anlaşmanın hazırlanması ve Bangsamoro Temel
Kanunu’nun taslağının oluşturulmasında oynadığı rol dolayısıyla
duymuş olabilirsiniz. Aynı akşam, Uluslarası Gözlem Heyeti ile
üçüncü tarafların rolü konulu bir görüşmemiz olacak ve kendileriyle
akşam yemeği de yiyeceğiz.
Cuma günü Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi Hükümeti
ile bir yuvarlak masa toplantımız daha olacak ve daha sonra
Manila’ya döneceğiz. Orada yapacağımız iç toplantımızdan önce
hep birlikte öğle yemeği yiyeceğiz. O yemek sırasında bu ziyaretle
ilgili öneri ve geribildirimlerinizi DPI ile paylaşmanız bizim için
çok önemli. Aynı günün akşamı eski bir İspanyol koloni şehri olan
‘Intramuros’a gitme fırsatımız var. Pek çoğunuzdan hâlihazırda
orası hakkında sorular aldık. Orada geleneksel dans gösterisi
izleyerek akşam yemeği yiyeceğiz. Türkiye’ye geri dönüşünüzden
bir gün önce istirahat etmek ve Manila’daki son gününüzün tadını
çıkarmak için yeteri kadar boş zamanınız olacak.
Umarım bu kısa bilgilendirme sayesinde önümüzdeki hafta
programı hakkında bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. Herhangi bir
sorunuz olursa lütfen benimle konuşmaktan çekinmeyin.

Kerim Yıldız: Bu ziyaret DPI için büyük bir fırsat ve sizlerin de
gördüğü gibi zengin bir programımız var. Bazı çok önemli aktörlerle
görüşmelerimiz olacak. Temel konulara odaklanmaya çalışırken
burada görüp duyduklarımızdan çıkarmamız gereken önemli
dersler olacak. Örneğin, süreci destekleyen uluslarası güçlerle
üçüncü tarafların kilit rolü bu önemli konulardan biri. Üç gün önce
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Moro İslami Kurtuluş Ordusu sembolik bir davranışla silahlarının
biz kısmını teslim etti ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu üç
ülke bu konuda örgüte destek olmak için yardımcı oldu.
Filipinler’deki süreçten, müzakerelerden uygulamaya geçiş
de dâhil olmak üzere 20’den fazla ders çıkardım. Bu dönem içerisinde
barış sürecini sabote edebilecek oyun bozucular ve bozgunculuk
yapanları gördük. Filipinler’den öğrenmemiz gereken bazı somut
dersler var. Örneğin, İslamî hareket hükümete güvenmiyordu ve
buna karşılık hükümet de Moro İslami Kurtuluş Örgütü’nün tarafını
tuttuğunu iddia ettiği Malezya gibi üçüncü taraflara güvenmiyordu.
Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Türkiye, İsviçre ve Japonya
gibi uluslararası aktörler sorunların çözülmesi için bölgede önemli
adımlar atıyorlar. Filipinler hükümeti tarafından kurulan barış
süreci sekreteryası diğer ülkeler ve Avrupa Birliği’nden mali kaynak
talebinde bulundu. Yoksul oldukları için değil ama tarafsızlıklarını
güvence altına alabilmek adına bu talepte bulundular. Bu meselede
çok önemli bir noktadalar zira barış görüşmeleri 17 yıldır devam
etmekte ve artık bir çözüme ihtiyaç var. Geçen seneye kadar süreçte
büyük sorunlar söz konusuydu ve ben de Madam Miriam Ferrer1 ile
iki saatlik bir görüşme fırsatı yakaladım. Kendisi bu görüşmede diğer
tarafların sürece katılımının önemini vurguladı. Bu süreç, Kuzey
İrlanda ve Güney Afrika ile birlikte en büyük barış süreçlerinden
biri. Bu sebeple bu hafta öğrenme fırsatını değerlendirme açısından
önemli diye düşünüyorum. Öncelikle birbirimize güveniyor muyuz
sorusunu karşılıklı olarak sormak lazım. Peki, sisteme güveniyor
muyuz? Filipinler çok uzun bir süredir bu konu üzerinde çalışıyor
1 Miriam Colonel-Ferrer Hükümetin Barış Müzakere Kurulu’nun (GPNP) şu anki
başkanıdır.
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Filipinler’e Gerçekleştirilen Karşılaştırmalı Çalışma Ziyareti Raporu

ve Türkiye de bu sürece katkı sundu. Bu tür ilişkilerin kurulması
sürece yardımcı olmaktadır. Türkiye, türünün ilk örneği olan
bu Uluslararası Temas Grubu’nda yer almaktadır. DPI ve İnsani
Diyalog Vakfı da barış sürecine uzmanlıklarıyla çeşitli katkılarda
bulundular, barışı bu ülkenin bir başarısı yapmak için hükümetler
ve uzmanlarla bir araya geldiler.
İngiltere Eski Başbakanları Tony Blair ve John Major,
Kuzey İrlanda barış sürecinin başında meseleyi kendi başlarına
çözebileceklerini düşündüklerini ve ABD’nin müdahil olmasını
istemedikleri dile getirmişlerdi. Hiç bir ülke dışardan yapılacak
bir yardımı kolayca kabullenmez. Ancak aklımızın bir köşesinde
tutmamız gereken bilgi bu meseleyi tek başımıza çözemeyeceğimiz
gerçeğidir. Türkiye de kısa bir sürede bu aşamaya gelebilir ki
doğal olanı da budur. Hiçbir silahlı grup, silahlarını düşmanına
teslim etmez. Bu nedenle bir arabulucuya da ihtiyacımız var. Barış
sürecindeki görüşmeler daha çok kulislerde ve perde arkasında
yapılır fakat herkesin önünde tartışılabilecek belli başlı hususlar da
söz konusudur.
Ateşkes konularındaki görüşmeler özel olarak yapılabilir
fakat şeffaflığın devamı için üçüncü tarafların müdahil olmasına
ihtiyacımız var. George Mitchell örneğinde bunu gördük ve ben
kendisine bunun nasıl olduğunu sordum. Hazırlıkların daha
önceden başlamış olduğunu ama İngiliz hükümetinin masaya
oturmadığını söyledi. Bir hazırlık süreci olmalıdr ve bu süreç
çoğunlukla sancılıdır. Ancak acıları dindirmek için işte bu örneklere
dikkat çekmemiz ve onların düştüğü hatalardan gerekli dersleri
çıkarmamız gerekir.
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Bu hafta boyunca gerçekleşecek program sırasında, benim
yukarıda özetlediğim şekilde çıkarılmış dersler hakkında yeterince
konuşma fırsatımızın olacağını düşünüyorum.
Yukarıda altı çizilen derslerden ilki üçüncü tarafların
rolü. İkincisi, kamuoyunun sürece katılımı. Barış sürecinin en
iyi garantörü kamuoyudur ve bu nedenle çatışmanın taraflarının
kamuoyu ile bütünleşmeleri gereklidir. Gizliliğin gerekli olduğu
zamanlar da olacaktır, şeffaflığın gerekli olduğu zamanlar da
fakat nihayetinde olması gereken şeffaflıktır. Üçüncüsü de, şunu
görmemiz gerekir ki taraflar mücadeleyi kaybetseler dahi aldıkları
destekle mücadeleye devam etmektedirler.
Dördüncü ders ise hukukçuların çok önemli olduğudur
çünkü onlar alınan siyasi kararları uygulamak zorundadırlar.
Siyasetçiler karar alırlar ve hukukçulara bu kararları uygulamalarını
söylerler. Fakat eğer dikkatli olmazsak hukukçular kendi konumlarını
bir silah gibi kullanabilirler. Beşinci ders ise sürecin kendisidir.
Konulara odaklanabilmek için en iyi yöntem bir noktadan diğer
bir noktaya ilerlemek ve güç kazanmaktır. Kieran Prendergast’ın
her zaman dediği gibi tüm mesele buradan oraya nasıl gidileceğidir.
Çıkaracağımız altıncı ders ise dâhili müzakerelerle ilgili. Eğer
liderler kendilerini çözüme adamamışlarsa bu tür müzakereler
her zaman en zor geçen müzakerelerdir. Zamanlama da bir başka
önemli derstir; zaman çizelgesi kesin bir prensip olmamalı. Mühlet
vermek yerine kilometre taşı koymak her zaman daha iyidir. Bu
durum Türkiye’de önemli bir sorun çünkü verilen sürelere hiç bir
zaman uyulmamaktadır.
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Şartlarla ilgili olarak çıkarılacak bir diğer ders her şeye bir
şart koymanız durumunda tarafların buna karşı çıkacağı gerçeğidir.
Önşart koşarak bir şeylerin gerçekleşmesini sağlamak zordur.
Bunu geçmişte hem Kuzey İrlanda da hem de Güney Afrika’da
öğrendik ve şimdi de Filipinler’de öğreniyoruz. Başka bir husus da
çerçeve çizmektir. Sorunu sadece bir tarafın tanımlamasına müsade
etmemeli, müzakereleri yeni bir çerçeveye oturmalısınız aksi halde
işleri kendi açınızdan zorlaştırmış olursunuz. Basitlik önemlidir ve
kamuoyu ile tarafların anlayabilmeleri için meselenin çerçevesini
basit tutmak gereklidir. Sofistike ve karmaşık bir dil kullanabiliriz
fakat kendimizi aynı zamanda kamuoyunun ve sıradan insanların
yerine koymalıyız. Aklımızdan çıkarmamamız gereken bir diğer
mesele ise diyaloglar ve müzakereler ile gayri resmi ilişkiler boyunca
ortaya çıkan güven arttırıcı önlemlerdir. Sürecin ilerleyebilmesi için
önemli olan ilke budur fakat güvenin inşaası zaman gerektirir.
Bir başka ders de yüzümüzü geriye dönmek ve sorunlara
bakmak yerine yüzümüzü ileriye yani çözüme dönmektir.
Müzakereye giderken çözüme nasıl ulaşabilirim diye gitmelisiniz,
düşmanı nasıl yenerim diye değil. Bizce bu önemli bir husus çünkü
genelde taraflar müzakerelere uzlaşmak amacıyla gitmiyorlar.
Müzakere yaptığınızda düşmanınızla konuştuğunuzun farkındayız
ve bunun zor bir şey olduğunu biliyoruz. Bir diğer çıkarılacak ders
ise her zaman şahinlerin ortaya çıkabileceğidir. Şunu unutmamalıyız
ki şahinler bozguncu olabilirler. Diğer konular arasında bu ülkenin
insanları için son derece önemli olan iktidarın paylaşılması ve geçiş
dönemi adalet mekanizmalarını sayabiliriz.
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Kapsayıcı olmanın önemine vurgu yaparak konuşmamı
bitireceğim; barış sürecinin verimli olabilmesi için bu süreçte
herkesin sesinin duyulduğundan emin olmalıyız. Çok iyi bilinen bir
bisiklet teorisi vardır. Bu teoriye göre ne olursa olsun bisikletinizin
düşmesine izin vermemeli, pedalları çevirmeye devam etmeli, çok
yavaş ilerleseniz dahi yine de durmamalısınız. Unutmayın bisikleti
sürmeye devam ederek ve bir anlamda düşmesine izin vermeyerek
bir hayat kurtarıyorsunuz. Eğer düşerse, süreci yeniden başlatmak
çok zor olacaktır. Zorluklara rağmen yine de ilerlemeye devam
etmeliyiz.

DPI Direktörü Kerim Yıldız ve katılımcı Kadir İnanır
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Yuvarlak Masa Toplantısı: Uluslararası Temas
Grubu’nun Çatışma Çözümündeki Rolü
Yer: The Garden Rooms, Edsa Shangri-La Hotel, Manila
Tarih: 21 Haziran 2015, Pazartesi
Katılımcılar: Uluslararası Temas Grubu Temsilcileri:
Ali Saleem, İnsani Diyalog Merkezi Filipinler Ofisi’nde Görevli
Kıdemli Program Yöneticisi
Yudai Ueno, Japonya’nın Manila Büyükelçiliği
Thomas Phipps, İngiltere’nin Manila Büyükelçiliği
Davut Ocak, Türkiye’nin Manila Büyükelçiliği

İngiltere’nin Manila Büyükelçiliği’nden Thomas Phipps, katılımcılara üçüncü
tarafların çatışma çözümünde oynadığı rolün önemini anlatırken
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Kerim Yıldız: Herkese günaydın. İlk olarak bugünkü konuklarımıza,
İnsani Diyalog Merkezi’nden dostumuz Ali Saleem başta olmak
üzere Japonya, İngiltere ve Türkiye Büyükelçiliklerinden temsilcilere
hoş geldiniz demek istiyorum.
Konuklarımız için DPI ve Manila’da bulunma sebebimiz
hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu ziyaretimiz, Filipinler
Hükümeti ve Devlet Başkanlığı Barış Süreci Danışmanlık Ofisi’nin
ev sahipliğinde gerçekleşen bir karşılaştırmalı çalışma ziyaretidir.
DPI ile ortak çalışmalar yürüten İnsan Diyalog Merkezi’nin
Filipinler Ofisi’nden Ali Saleem ile Mary-Louise Castillo’ya bu
ziyareti gerçekleşmesi için yaptıkları yoğun çalışmalardan dolayı
teşekkür etmek isterim.
Bu karşılaştırmalı çalışma ziyareti, geçmişte Güney Afrika,
İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Almanya’nın da aralarında
bulunduğu dünyanın diğer bölgelerine gerçekleştirdiğimiz
ziyaretlerin bir devamı niteliğindedir. Grubumuz Türkiye’deki üç
büyük siyasi partinin temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum
örgütü temsilcileri ve uzman gazetecilerden oluşmaktadır. Ayrıca
Türkiye’de devam etmekte olan barış sürecine destek vermek amacıyla
Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından atanan Akil İnsanlar Heyeti
üyeleri de aramızdadır. Bu sabahki toplantımızda Uluslararası
Temas Grubu temsilcilerinden üçüncü taraf aktörlerinin çatışma
çözümündeki rolü hakkında bilgi almayı umuyoruz.
Başlamadan önce birkaç soru yöneltmek isterim.
Uluslararası Temas Grubu’nun neden kurulduğunu ve üyelerinin
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nasıl seçildiğini bilmek isteriz. Uluslararası Temas Grubu’nun
barış sürecine dışardan katkı sağlamak amacıyla kurulan ilk karma
organizasyon olduğunu biliyoruz ancak bu grubun nasıl çalıştığını
da bilmek isteriz. Devlet ve devlet dışı aktörler birbirlerini bu süreçte
nasıl tamamlamaktalar? Sizce üçüncü tarafların sürdürülebilir bir
barış anlaşmasına varılması noktasındaki vazgeçilmez rolü nedir?
Şimdi izin verirseniz sözü kendisini tanıtmak üzere dostumuz Ali
Saleem’e bırakıyorum.

Ali Saleem: Herkese günaydın, ben İnsani Diyalog Merkezi’nin
Uluslararası Temas Grubu içindeki temsilcisiyim. Şu ana kadar
yaklaşık 22 müzareke görüşmesine katıldık. Her bir görüşme en az
beş gün sürdü ve bazı görüşmeler ise yaklaşık iki hafta devam etti.
Ondan önce yaklaşık 6 yıl kadar BM bünyesinde farklı ülkelerde
barışın inşaası ve barış destek çalışmaları kapsamında çalıştım. İlk
olarak burada bulunan meslektaşlarımdan kendilerini tanıtmalarını
rica edeceğim.

Yudai Ueno: Japonya Büyükelçiliği’ndenim ve Uluslararası Temas
Grubu bünyesinde ülkemi temsil ediyorum. Biz halk olarak sessiz
sakin bir toplum şeklinde biliniyoruz tanınıyoruz fakat sorularınıza
yanıt olabilmek için elimden geleni yapacağım!

Davut Ocak: Merhaba, Uluslararası Temas Grubu’nda Türkiye’yi
temsil ediyorum ve bu grubun çatışmada arabulucuk ve
kolaylaştırıcılık rolü oynamasına yardımcı oluyorum.
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Ali Saleem: Uluslararası Temas Grubu 2009’da güven artırıcı
önlemlerden biri olarak kuruldu. Zira ondan bir sene önce savaş
patlak vermişti. Moro İslami Kurtuluş Cephesi müzakerelere
dönmek için üçüncü bir tarafın arabulucu olmasını şart koştu.
Uluslararası Temas Grubu uluslararası özellikte bağımsız
kişilerden oluşan bir grup olarak görülmektedir. Devlet ile devlet
dışı aktörlerin birlikte yer aldığı ve daha önce benzeri olmayan
karma bir mekanizmadır. Her dört ülkeden ve dört sivil toplum
grubundan eşit temsiliyet söz konusu. Bu mekanizmada, merkezi
Manila’da bulunan İnsani Diyalog Merkezi, Endonezya’dan İslamî
bir kuruluş olan Muhammediye, Merkezi Roma’da bulunan San’t
Egidio Cemaati ve Londra merkezli Conciliation Resources (Uzlaşı
Kaynakları) yer almakta. Ayrıca Türkiye, Japonya, İngiltere, Suudi
Arabistan temsilcileri de düzenli olarak toplantılara katılmakta.
Neden bizler seçildik? Japonya, barış süreçlerine olan
desteğiyle tanınmakta zaten. Barış sürecinde Müslüman azınlığın
haklarını desteklemek amacıyla Türkiye’nin rol alması arzu edildi.
Müslüman bir ülkenin bu grubun bir parçası olması ihtiyacı da söz
konusuydu ve böylece de Suudi Arabistan da Temas Grubu’na seçildi.
Uluslararası STK’lar sahip oldukları özel uzmanlık alanlarını Temas
Grubu’na getirdiler. Örneğin İnsani Diyalog Merkezi arabulucuk
rolüyle yardımcı olup danışmanlık yaparken, Muhammediye Şeriat
mekanizması ve Müslümanları ilgilendiren meseleler hakkında bilgi
birikimini paylaşmakta. Bu yüzden grubumuza, sürece artı değer
getirecek aktörler seçildi. Diğer gruplar ve Norveç gibi ülkeler barış
mimarisinin birer parçası, ancak Uluslararası Temas Grubu içinde
yer almıyorlar.
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Süreç başından sonuna kadar Moro İslami Kurtuluş
Cephesi ile Filipinler hükümeti tarafınca oluşturulmuş olan
iki müzakere ekibince yürütüldü. Uluslararası Temas Grubu’na
müzakere kurulları tarafından görevler ve uyulması gereken ilkeler
verildi. Bizim onlara verdiğimiz destek hizmetler ve tavsiyeler gizli
olur fakat bunu yaparken bir denge sağlamaya özen gösteriyoruz.
Bir bütün olarak bilgilendirmesek de tarafları birbirleri hakkında
birlikte çalışma ve ilerleme kaydetme noktasında önemli oranda
bilgilendirmeye çalışıyoruz. Barış müzakerelerini yürüten kurullara
desteğimiz büyük. Çalışmalarımızı yaparken notlar alıyoruz,
görüşmeler ayarlıyoruz ve belge taslakları hazırlıyoruz ki bu sadece
Uluslararası Temas Grubu’na tanınmış bir yetkidir. Gizlilik ilkesine
bağlı kalıyoruz. Kamuoyu tarafından çok bilinmese de bizim
herhangi bir konu hakkında söz hakkımız yok.
Kısaca kendi bakış açımı da eklemek isterim; bizler
bütünleme esasına göre çalışıyoruz. Devlet ve hükümet dışı
aktörler olarak birbirimizi tamamlıyoruz. Faaliyetlerimiz açısından
bakıldığında içinde bulunduğumuz durum çok karmaşık değil
çünkü geliştirdiğimiz protokoller iyi çalışmamıza yardımcı oluyor.
Ayrıca müzakere eden taraflar da üçüncü bir tarafın müzakere
odasındaki varlığı gerçeğine alıştılar.
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Yudai Ueno: Ali’nin de anlattığı üzere Uluslararası Temas Grubu
benzeri olmayan bir yapılanma ve esas amacımız taraflar arasındaki
ortak zemini bulmak.

Davut Ocak: İzin verirseniz Uluslararası Temas Grubu’nun
fonksiyonunu açıklayım. Bu karma bir grup ve süreçte kolaylaştırıcı
rolünü üstlenen Malezya ile birlikte çalışmak zorunda. Kolaylaştırı
rol ile Uluslararası Temas Grubu’nun rolü arasında çok ince bir çizgi
var ve biz bir kaç kere bu çizgiyi az kalsın aşıyorduk. Uluslararası
Temas Grubu müzakere sürecinde çok yardımcı oldu ve Londra’dan
gelen meslektaşım, Kuala Lumpur’dan gelen mesleştaşım büyük
roller üstlendiler. Fakat şimdiye kadar gördüğüm şu ki görüşmeler
defalarca durma noktasına geldi ve tansiyon yükseldi. Uluslararası
Temas Grubu işte bu yükselen tansiyonu düşürebiliyor.

Ali Saleem: Davut, kolaylaştırıcı sorumluluğunu üstlenen devlet
konusunda önemli bir husunun altını çizdi. Elbette sadece
işimizi yaparken bazen çizgileri aştığınız oluyor. Kolaylaştırıcı,
süreci rayından çıkarmak için orada olmadığımızın farkında ve
bazı meselelerin halledilmesi konusunda bize ciddi anlamda bel
bağlıyor. Ama nihayetinde onlar birer devlet ve bu haliyle yükselen
tansiyonu ortadaki resmiyet sebebiyle düşüremiyorlar. Zorlukları
aza indirmek için ön açıcı olacak, görüşme sağlayacak ve taraflar
arasındaki olası bir söylem geliştirecek bir mekanizmaya ihtiyaç var.
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Thomas Phipps: Ben Uluslararası Temas Grubu bünyesinde
İngiltere’yi temsil ediyorum. İlk müzakere görüşmelerinden bu
yana geçen üç yıllık süre içinde yaklaşık 900 görüşmeye katıldım.
Şubat 2012’den beri büyük bir ilerleme kaydedildi. Ekim 2012’de
Bangsamoro Çerçeve Anlaşması imzalandı ve o zamandan bu yana
Kapsamlı Bangsamoro Anlaşması’nı oluşturan dört ek de imzalandı.
Peki, İngiltere’nin katılması neden talep edildi? Japonya,
Avustralya ve ABD’nin aksine bizim Filipinler’deki varlığımız
çok kısıtlı. 2008’de barış anlaşması Yüksek Mahkeme tarafından
anayasaya aykırı bulundu ve o dönemlerde Kuzey İrlanda sorunu
üzerine imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması’nın üzerinden
10 yıl geçmişti. Uzmanlığımızı paylaşmaya hazırdık. İngiltere
hükümetinin Kuzey İrlanda’da ki başmüzakerecisi Jonathan Powell,
hükümetten ayrılmış ve bir düşünce kuruluşu kurmuştu. Kuzey
İrlanda’da yetki devri yapılmış ve bir yerel hükümet kurulmuştu.
Bizde o dönem Moro İslami Kurtuluş Cephesi ile Filipinler
hükümetinin müzakerecilerinden oluşan barış kurulunu bizim
tecrübelerimizden gerekli dersleri çıkarmaları için bir süreliğine
Belfast’a davet ettik.
Moro İslami Kurtuluş Cephesi arabulucu üçüncü taraf
formunda fazladan destek almaya karar verdi. Uluslararası Temas
Grubu’nun her bir üyesi üstünde her iki tarafın sahip olduğu barış
kurullarının mutabık kalması gerekiyordu. Moro İslami Kurtuluş
Cephesi bu sayede hükümete karşı üstünlük sağlayabileceklerini
düşündüğü için ABD’nin müdahil taraf olmasını istedi fakat
Filipinler Hükümeti bunu veto etti. Avustralyalılar önerildi
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fakat Moro İslami Kurtuluş Cephesi bu ülkenin sahip olduğu
terörle mücadele programı nedeniyle bunu veto etti. Her iki taraf
İrlanda’yı istedi fakat İrlanda’nın ülkede bir büyükelçiliği olmadığı
için sanırım biz bu durumda kaçınılmaz şekilde ikinci seçenek
olduk. Karma sistemin avantajları ve dezavantajları var. Devlet
ile hükümet dışı aktörler arasındaki çizgi muğlak bir hal aldı.
Başlangıçta devlet aktörleri, hükümet ile hükümet dışı aktörler ise
Moro İslami Kurtuluş Cephesiyle temas halindeydi ama durum
artık böyle değil. Bu noktada büyük önem arz eden durum ise biz
bireylerin oynadığı roldür. Artık sekiz kurum gibi değil de sekiz
birey gibi hissediyoruz. Bu tür çalışmalarda devletler hükümetlere
karşı daha çok üstünlük sağlayabilmekte ve hükümet dışı aktörlerin
her biri de kendi uzmanlıklarını sürece katmakta.

Kerim Yıldız: Eminim hepimizin soracak birçok sorusu vardır ama
öncelikle ben konuşmacılarımıza üç soru yöneltmek istiyorum. İlki,
devletlerin ve hükümet dışı aktörlerin nasıl birlikte çalışabildikleri
ve birbirlerini nasıl tamamladıklarına dair. Bunu biraz da açabilir
misiniz? İkinci sorum ise Uluslararası Temas Grubu nasıl oldu
da hükümetin Moro İslami Kurtuluş Cephesi ile dönüm noktası
niteliği taşıyan bir anlaşmaya varmasına yardımcı oldu? Son sorum
ise Uluslararası Temas Grubu’nun kadınların müzakerelerde yer
almasını nasıl tesis ettiğine dair.

Thomas Phipps: İlk sorunuzu yanıtlayarak başlayayaım. Benim
katıldığım ilk toplantıda devleti temsil eden aktörler çok fazla
hususu kağıda dökmek istemiyorlardı. Biz dördümüz de burada
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Manila’da oturuyoruz. Diğer insanlarda başka yerlerde yaşıyorlar.
Coğrafi olarak dağınık olduğumuz için E-Posta çok önemliydi fakat
bizler yine de yazma konusunda gönülsüzdük. Uluslararası Temas
Grubu için bir Whatsapp Messenger grubu oluşturduk ve bu grup
emailden ziyade bizler için temel iletişim kanalı haline geldi ki daha
az resmi bir yol olmasına rağmen son derece iyi işe yarıyor.

Ali Saleem: Birçok iş ve prosedür kişisel ilişkiler üzerinden
yürütülmek zorundaydı. Birbirimize güveniyoruz. Tom’a bu
meselede biraz daha bastırabilir miyiz diye soruyorum ve o da bana
yardımcı olabiliyor çünkü onların devlet aktörü olarak hükümet dışı
aktörler olarak bizlere oranla daha fazla etkisi olabiliyor. Karşılıklı
yardım istemek gayet normal bir durum ve birbirini tamamlama
rolü de zaten böyle başladı. Birbirimizin duruşuna saygı gösterme
konusunda aramızda bir anlaşma var.
Uluslararası Temas Grubu müzakereler konusunda beceri ve
bilgi geliştirme mekanizmasını tesis etmek amacıyla hükümetle ilk
görüşen kesimdi. Ayrıca biz anayasaya uygun bir şeyler istiyorduk
ve bunu başardığımızı umuyorum. Malezya kolaylaştırıcı olarak
süreci ve Uluslararası Temas Grubu’nu destekliyor ve sürecin
devamını arzuluyor.
Uluslararası toplumun sürecin rayında olduğunu anlaması
için İngiltere gibi devletler ile bu gibi görüşmeleri ayarlayabiliyoruz.
Genelde medya oyunu iki üç hafta kadar geriden takip ediyor.
Durum hakkında güncel bilgi sahibi olabilmek için sürekli olarak
temas halinde olmamız gerekiyor.
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Thomas Phipps: İlk olarak şu belirmek gerekir ki bizim misyonumuz
esas olarak Malezya’dan doğuyor. Temel sorumluluğumuz
koylaştırıcılar ve her iki taraftan barış kuruluna destek sunmak.
Hükümetlerin müdahil olma konusunda gönülsüz davranmaları
anlaşılır bir durum. Tüm diğer egemen devletler gibi Filipinler
de kendi iç meselelerinin dış aktörlerin etkisine açık olmasını
istemiyordu. İngilitere kendisinin de bir zamanlar dış aktörleri
istemediği dönemden kalan tecrübesiyle bu isteksizliğin farkındaydı.
Fakat daha sonra Kanada ve ABD ardından da AB müdahil olunca
biz de üçüncü tarafların değerini anladık. Biz çözüm önerilerinde
bulunmama konusunda çok dikkatli davrandık. Bunun yerine
sürekli olarak Kuzey İrlanda meselesinden edindiğimiz tecrübemizi
önerdik. Bunu onların karşısına bir ayna olarak sunduk ki taraflar
diğerlerinin tecrübelerine bakarak kendi yaşadıkları zorlukları daha
iyi bir şekilde anlayabilsinler. Bazen bir sorunun cevabı çok barizken
aktörlerin yaklaşımlarını nasıl çerçevelendirebilecekleri konusunda
bizim sadece ipucu ve öneriler sunabiliyor olmamız aşırı derece
zor bir durumdu. Çözüm önerilerini dayatmama konusunda
dikkatli olmalıyız. Fakat anlaşmaya bakacak olursanız ve Kuzey
İrlanda örneği ile karşılaştırırsanız birçok benzerliğin olduğunu
görürsünüz. Taraflardan birinin lehine görünen bir çözüm önerisi
sunarak kendi güvenilirliğimizi kaybedemeyiz.

Davut Ocak:Uluslararası sivil toplum örgütlerine daha az itimat
etme teamülümüz söz konusuydu ve bazı güven artırıcı tedbirler
sayesinde karşılıklı güven sağladık ki bu çok önemli. Elimizde olan
bilgileri paylaşıyoruz ve bir bütün olarak çalışıyoruz. Devletler her
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şeyi yapamaz ve biz de sivil toplum kuruluşlarının yaptığı şekilde
Moro İslami Kurtuluş Cephesi ile görüşemeyiz. Bizim müdahil
olmamızın uygun düşmeyeceği durumlarda onlar yardımcı
olabilirler.

Ali Saleem: Hükümet yönünden kadınların müzakerelere
katılımları konusunda bir başarı elde ettik. Hükümet
delegasyonunda çoğunlukla üç çok güçlü kadın bulunmaktadır.
Moro İslami Kurtuluş Cephesi tarafında bir irade eksikliği yok
ama insan eksikliği söz konusu ve kurullarında kadın üye yok ama
uygulamaya doğru geçerken kadınların öne çıkarılması için çaba
harcıyorlar. Moro İslami Kurtuluş Cephesi kadınların katılımları
konusunda isteksizdi çünkü kültürel olarak, müzakere odasında
kadınlarla muhattap olamıyorlardı. Bizim görevimiz, kültürel
nedenlerden dolayı kadın mevkidaşlarına bakamayanlarla çalışmayı
kolaylaştırmak. Bu konuda yavaş yavaş bazı olumlu gelişmeler
yaşanıyor. Moro İslami Kurtuluş Cephesi ile çeşitli görüşmelerimiz
oldu ve bu görüşmelerde onların kadınlar konusunda bir takım tabu
ve önyargılara sahip oldukları ya da kadınlarla nasıl konuşulacağını
bilmedikleri ortaya çıktı.Diyaloğun geliştirilmesi ve kadınların
katılımının artırılması konusunda projelerimiz var. Bu süreçte
Uluslararası Temas Grubu’na dâhil olmayan ama uzun yıllardır
kendilerini kadınların katılımı için bir alan açmaya adamış diğer
aktörler de mevcut.

Thomas Phipps: Bizde bu toplantıya Uluslararası Temas Grubu’nu
temsilen 4 erkek olarak katılıyoruz ki bunun çok iyi bir örnek
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olduğunu söyleyemem. Bizim kurulumuzda tek bir tane kadın üye
var ve bu da aslında çok tesadüfi bir seçim. Bu açıdan bakıldığında
kadınların bu barış sürecinde oynadıkları olumlu role katkıda
bulunduğumuzu ileri süremeyiz. Uluslararası Temas Grubu’nun
Uzlaşı Kaynakları Temsilcisi Emma Lesley’den bahsetmek
gerekir ama malesef kendisi Filipinler’de yaşamıyor. Kendisi çok
önemli bir rol üstlendi. Özellikle sürecin başında sürece yaklaşım
tarzının ne kadar önemli olduğundan emin değildim. Barış için
kurulan mekanizma çok resmiydi ve kurulda oturma planı dahi
yapılandırılmıştı. Emma bıkmadan usanmadan bu bu yapıyı
kırmaya çalıştı. Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi adına kurulda yer
alan bir üye özellikle çok kızgın ve agresifdi. Emma bu nedenle
toplantıların birine üzerinde ‘Kızgın Kuşlar’ resmi olan balonun
takılı olduğu çubuklarla geldi. Her birimize çubuklara takılı bu kuş
resimli balonları dağıttı ve dedi ki o kişi her bağırıp çağırdığında
balonları kaldırın. Bu benim için çok münasebetsizce bir şeydi!
Böyle birşey yapmak zorunda kaldığımız için sinirlenmiştim de
fakat Emma haklıydı. Her tansiyon yükseldiğinde bazen ortamı
bu şekilde sakinleştirebildik. Bu insani tarafı ortaya çıkarmak bir
beceri olarak öğretebileceğiniz bir şey değil. Eski kafalı bir diplomat
olarak kesinlikle bu beceriyi ortaya koyamazdım. Yani vurgulamak
isteğim husus şu ki hepimiz masaya farklı bir şeyler getirebiliriz ve
bu nedenle çeşitlilik önemli.

Ali Saleem: Sadece bir hususa açıklık getirmek istiyorum,
Uluslararası Temas Grubu hedefi gereği müzakerelere ve
müzakerelerde yer alan taraflara tavsiyelerde bulunabilir. Sürecin
sonunda anlaşmanın imzalandığını görebiliriz fakat nihai olarak
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verilecek karar onların kararı olacaktır. Biz sadece önerilerde
bulunabiliriz.

Katılımcı: Bu bilgiler için çok teşekkürler. Bir kaç soru sormak
istiyorum. Üçüncü taraf aktörü olarak size ne zaman ihtiyaç
duyuluyor? Bir anlaşmazlık olduğunda birileri ‘bir kolaylaştırıcıya
ihtiyacımız var’ mı diyor yoksa kendiliğinden mi gelişiyor?
Kolaylaştıcılara ihtiyaç duyulan zamanlar nedir ve aktörler bu
karara nasıl varıyor? Bu talebi kamuya açık ve aleni bir şekilde
mi ortaya koyuyorlar? Gerçekte, bu süreç nasıl işliyor ve nasıl
gelip soruyorlar? İkinci olarak, siz karma bir grupsunuz ve devlet
aktörlerinin farklı endişeleri var çünkü genelde ulusal çıkarlarını iler
sürüyorlar ama devlet dışı aktörler daha çok çözüme odaklanıyorlar.
Bu durum Uluslararası Temas Grubu içerisinde bir iç anlaşmazlığa
yol açmıyor mu?

Katılımcı: Kolaylaştırıcı olarak Malezya’dan bahsettiniz. Malezya’nın
bu mimari tablonun neresinde olduğunu açıklar mısınız? Sürecin
ilerlemesine katkı sunan kadın projelerinden somut örnekler
verebilir misiniz? Medyanın bundaki rolü nedir? Kadın hakları
gruplarını ve feministleri bir araya getiren bir platform oluşturuldu
mu? Son olarak, sözleşmede mutlaka kaçırılmaması gereken tarih
ve süreler belirlediniz mi yoksa bu devam eden bir süreç mi?
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Ali Saleem: Bunların hepsi gayet güzel sorular. İlk olarak üçüncü
taraf nasıl ve ne zaman çalışır ona bakalım. Uluslararası Temas
Grubu her zaman için sürecin içerisinde yer alan bir mekanizmadır
ve müdahil olmak için resmi bir talep beklemiyoruz. Süreçte
çok yönlü aktörler var. Bizler daha çok Manila’dayız ve her iki
tarafla da düzenli olarak görüşüyoruz. Hükümetin tutumunu ya
da Moro İslami Kurtuluş Cephesi’nin yaklaşımını yoklayabilecek
durumdayız. Bazen resmi talepler de almıyor değiliz ama bu çok
nadir oluyor.
Ulusal çıkarlar sorusuna yanıt vermem gerekirse, hepimiz
bir mekanizmanın parçası olduğumuz için her şey nötrleşiyor.
Uluslararası Temas Grubu’nda yer alan devletlerin hiç birinin burada
ciddi bir çıkarı yok ve sadece çözümle ilgileniyorlar. Bizler kendi
aramızda sık sık projeler ve müdahil olma meselesini tartışıyoruz.
Nihayetinde hepimizin kendi kurumlarına danışması gerekiyor.
Fakat Uluslararası Temas Grubu’na yansıtılan her tutumun barış
tutumu olmasından emin olmamız gerekiyor. Yönetimde farklı
katmanlarımız var ve bu katmanların tümünün dikkate alınması
lazım. Ancak ben Uluslararası Temas Gurubu’na geldiğimde sadece
tek bir tutum sergiliyorum ve o da barışın kazanması arzusu.

Thomas Phipps: Sürekli olarak vurguladığımız bir husus var ki o
da bizim görev misyonumuzun kolaylaştırıcılardan geliyor olduğu
gerçeğidir. Biz çağrı işaretini Malezya’dan alıyoruz. Müzakerenin
taraflarından birisinin heyet başkanı ilerleme sağlayamadıklarını
ifade ederek Uluslararası Temas Grubu’nun üzerinde çalışılacak
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bir taslak gönderilip gönderilemeyeceğini sorar. Bu oldukça zor
bir durumdur zira bir herhangi bir tarafın diğer tarafa karşı daha
doğru konumda olduğunu düşünsek dahi herhangi bir şekilde
taraflardan biri lehine hareket edemeyiz. Bazı durumlarda resmi
görüşmeler sırasında inisiyatif alıyoruz çünkü her iki tarafın
ne düşündüğünü bilmemiz gerekiyor. Bu durumda bir tarafla
konuşur ve onlara diğer tarafın hangi noktadan hareket ettiklerini
anlayıp anlamadıklarını sorarız. Örneğin Moro İslami Kurtuluş
Cephesi’nin doğrudan hükümete ‘bizi sinirlendiriyorsunuz’ demesi
yerine biz bunu daha zarif bir şekilde hükümete söylüyoruz ve bu
haliyle bir köprü görevi görüyoruz. Böylece MILF’in görüşmeleri
terk etme kararından vazgeçirdik. Biz bu görüşmeleri terk etme
girişiminin kurgulanmış bir tiyatro olup olmadığını bilemeyiz ama
onlarla görüşüp kaygılarını hükümete iletme imkanımız vardır.

Ali Saleem: Bir yandan Uluslararası Temas Grubu’nun (ICG)
güven artırıcı bir önlem olduğunu anlamamız gerekirken öte
yandan sürecin gerçek şampiyonlarının her iki tarafça oluşturulmuş
barış panelleri ile bu panellerin başkanları olduğunu unutmamamız
gerekir. Bu onların sahne aldığı bir gösteri ve biz de sürecin başarıya
ulaştığını göstermek için güven artırıcı bir önlem olarak süreçte yer
almaktayız.

Thomas Phipps: Tarafların ne zaman görüşmelere müdahil olmamızı
istediklerine dair soruya yanıt olarak, bunun ilk anlaşmanın
çöküşünden sonra olduğu şeklinde bir yanıt verebilirim. Malesef
o anlaşma anayasaya aykırı bulundu. Çatışma elbette bir bütün
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olarak yeniden başlamadı ancak hükümetin başkanlık sistemine
dayalı doğasından dolayı seçimlerden sonra herşey bir bütün olarak
değişti. Malesef tekrar o zamana doğru gidiyoruz. 2010 yılında yeni
bir hükümet kurulmuştu. Taraflar tahmin ediyorum Birleşik Krallık
Eski Başbakanı Tony Blair’in Personel Daire Başkanı Jonathan
Powell’in önerisiyle 2009‘da Birleşik Krallık’ı ziyaret etme kararı
aldı. O zaman MILF hükümete güvenemeyeceğini düşünüyordu.
Devlet Yüksek Mahkemesi de anlaşmayı anayasaya aykırı bulmuştu.
MILF hükümetten hesap sorulmasını talep ediyordu. Uluslararası
Temas Gurubu’nun oluşmasını sağlayan sebeplerden biri de
hükümetin vadesini doldurmuş olmasıydı. Grup 2009’da kuruldu
ve seçimler 2010’da yapıldı. Kurumsal olarak yaptığımız ilk şey yeni
kurulacak hükümet ile ilişki kurmaya çalışmak oldu. Yeni devlet
başkanı Aquino yapılanmaya baktı ve reddebileceği bir zamanda
yapılanmayı kabul etti. Kolaylaştırıcı Malezya’da da hükümet
değişti. Sınır paylaşımından dolayı meşruluk konusu devamlı
olarak tartışmalıdır. 2010’da Japonya yeni hükümeti bundan
sonra neler olacağı konusunu görüşmek üzere davet etti ve süreç
bozulmadan devam etti. Bu görüşme gerçekten çok etkileyici oldu.
Süreci güvence altına alan görüşme olarak da görülebilir bu. Eğer
bir önceki hükümetin görevi sona ermeseydi o zaman Uluslararası
Temas Grubu (ICG) hiç kurulamayabilirdi.

Katılımcı:Türkiye müzakere masasına ne tür bir destek sağladı?

Davut Ocak: Türkiye, Uluslararası Temas Grubu (ICG)’nin bir
üyesidir. Ayrıca Türkiyeli bir sivil toplum kuruluşu olan İnsani
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Yardım Vakfı (İHH)’da Gözlemci Üçüncü taraf Heyeti’nin
(TPMT) bir parçasıdır. Türkiye ayrıca silahsızlanma sürecinin
başkanlığını yapıyor ki bu süreç şu anda çok hassas ve duygusal
çünkü Morolular gerçekten silahlarını seviyor bu yüzden de
oldukça zor bir süreç işliyor. Türkiye’nin seçilmesinin nedeni bu
ülke ve Morolular arasındaki güven ilişkisi. Böylece Türkiye hem
meselenin esasında hem de siyasi düzleminde çok büyük bir rol
oynuyor, diğer konuların yanı sıra güvenlik konusunda da sürece
yardımcı oluyor.

Katılımcı: Bizim Türkiye’deki sorunumuz üçüncü tarafın
olmaması. Akil İnsanlar Komitesi’nin sorunların tespit edilmesi
noktasındaki görevi farklıydı. Hali hazırda mevcut Cumhurbaşkanı
ve Başbakan bunun ulusal bir süreç olması gerektiği söylemini dile
getiriyorlar. Fakat burada gördüğümüz üzere süreç sadece ulusal
olamaz. Türkiye’nin Filipinler’deki sürece yardımcı olduğunu
ve silahsızlanma Komitesi’nin başkanlığını yaptığını duymak
benim için çok önemli bir şey fakat Türkiye kendi sürecine aynı
mekanizmaları dahil etme niyetinde değil. Malesef sizin sahip
olduğunuz gibi aydınlanmış bir yolumuz yok ve bizim en büyük
eksikliğimiz kolaylaştırıcı formunda bir desteğin olmaması.
Buradaki Türk delegasyonundan Türkiye’nin rolü hakkında
birşeyler yazmalarını rica ediyorum çünkü hükümetin bu sayede
çözüm sürecinde üçüncü tarafın önemini öğrenmesi çok önemli
olacaktır diye düşünüyorum. Sadece böyle genç ve hevesli gençler
barış sürecine dahil olabilirler. Bu insanlar görünmez olabilirler
fakat çok önemliler ve çabalarından dolayı kendilerine teşekkür
etmek istiyorum.
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Ali Saleem: En azından İnsani Diyalog Merkezi olarak barış
sürecinin önünü açacak bir ortam yaratmak istiyoruz. Bazen
Türkiye de dahil olmak üzere bütün aktörlerin katılımının çok
önemli olduğunu ifade ediyoruz fakat bu kesimlerin yaptıkları
faaliyetler gizli olduğu için Uluslararası Temas Grubu’nun bir üyesi
olarak bu konuda sizlere daha fazla ayrıntı veremeyeceğim.
Çoğu zaman tartışmayı başlatanlar kurulların kendisi olur
fakat biz İnsani Diyalog Merkezi olarak müzakerelerin devam
etmesi için gerekli ortamı sağlıyoruz. Destek mekanizmaları
süreci hiç bir şekilde tarafların ellerinden almaz. Onlar bize ne
zaman konuşmamız gerektiğini söylerler. Bu haliyle tümüyle
onların hizmetinde olduğumuzu söyleyebilirim. Bu işin gerçek
şampiyonları ellerini taşın altına koyanlardır.
Medya bu sürecin taraflarından biridir. Destekçi değiller
ama oynadıkları rol çok önemlidir. Daha önce söylemeyi
unuttuğum bir konudan bahsetmek istiyorum: sürecin nasıl
çözüleceğine dair ulusal bir anlayışınızın olması gerekli. Medya
kamuoyunun yaklaşımını değiştirebilir. Kamuoyunun sürece
katılımına yardımcı olacak bir dizi medya inisiyatifimiz mevcuttur.
Algıların ve önyargılı düşünce yapılarının üstesinden gelmek çokta
kolay değil bu nedenle sürece belli bir oranda medyayı da dahil
etmemiz gerekli. Medya kamuoyunun algısını değiştirebildiği için
onlarla doğrudan bir iletişiminizin olması gerekir.
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Thomas Phipps: Ulusal çıkarlar meselesine geri dönecek olursakbizim yani Birleşik Krallık’ın ulusal bir çıkarı yok değil, elbette
var ama bizim çıkarımız çatışmanın çözümünde. Belki sömürge
boyutunun söz konusu olduğu Burma ya da Myanmar’daki kadar
çıkarımız yok.
Birçok senatör denizde petrol bulunmasının söz konusu
olup olmadığını soruyor fakat Mindanao’da hiç bir İngiliz şirketi
faaliyet göstermiyor. Yani ortada bir zenginleşme gündemi
değil güvenlik gündemi vardır. Ben daha önce terörle mücadele
alanında çalışma yürttüm ve bizim en büyük endişemiz Müslüman
Mindanao bölgesinin El Kaide veya IŞİD gibi örgütlerin rahat
hareket ettiği yerler haline gelmesi. İnsani Diyalog Merkezi’ndeki
işimiz sadece hükümetle sınırlı bir iş değil ve bu sebeple hassas
davranmak zorundayız. Eğer biz Uluslararası Temas Grubu’na üye
olmasaydık aynen Avustralya’nın yaptığı gibi çatışmanın çözümü
için çalışıyor olurduk. Barışın önünü açan koşulların geliştirilmesine
yardımcı olduğumuz bu çalışmalara kısaca ‘siyasi şartlar’ çalışması
diyoruz. Sık sık siyasetçilerle görüşerek diyalogun devam etmesi
için tavsiyelerde bulunuyor, barış süreci hakkında görüş alışverişi
yapıyoruz.
Çok sayıda medya çalışması yürütüyoruz ve büyükelçi
de sık sık buradaki televizyon kanallarına çıkıyor. Bizim Kuzey
İrlanda’da yürüttüğümüz süreç medyanın büyük ilgisini çekti ve
medya bu süreçten çıkarılan ‘On Kilit Ders’ ile ilgili haberler yaptı.

35

Filipinler’e Gerçekleştirilen Karşılaştırmalı Çalışma Ziyareti Raporu

Hevesli gençler vurgusuyla ilgili olarak bir husustan
bahsetmek isterim: Büyükelçilerimizi müzakerelere dahil etmemek
bilinçli bir karardı çünkü o zaman dinamikler çok farklı ve daha resmi
olurdu. Büyükelçiler daha çok Birleşik Krallık adına konuşuyor
olur. Anlaşıldığı üzere bizlerse kendi kişisel perspektiflerimizden
konuşuyoruz ve hükümetlere hesap vermeyiz.

Yudai Ueno: Bizim Filipinler ve Türkiye hükümetleriyle sıcak
ilişkilerimiz var ve uluslararası alanda barış istiyoruz. Bizim bu
çatışmadaki tek çıkarımız bu. Biz özellikle Mindanao’nun çatışma
içindeki bölgelerinde eğitim meselesi üzerine baskıda bulunduk
ve Uluslararası Gözlem Heyeti’nin (IMT) bir parçası olarak
Mindanao’ya iki kişi gönderdik. 2008’de durumun istikrarsız
olduğu dönemlerde ise barışı ve refahı getirecek barış sürecine
bağlılığımızı göstermek üzere bölgedeki personel sayımızı artırdık.

Katılımcı: Hükümet tarafından sürecin tanıtılması ve
toplumsallaşması için ne tür mekanizmalar devreye sokuldu?
Sembolik olarak bakıldığında, süreç hangi aşamalardan geçti?
İrlanda sürecini ve Hayırlı Cuma Anlaşması’nı biliyoruz ve
orada silahsızlanma sürecinin çok zor geçtiğinden haberdarız.
Siz bunu nasıl başardınız? Az önce kısaca geçiş dönemi adaleti ve
iktidarın paylaşımından bahsettiniz. Bunu nasıl tesis ettiniz? Ayrıca
ekibinizde sadece bir kadın üyenin olması kabul edilemez!
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Davut Ocak: Kadın üye göndermemiş olmaları elçiliklerin suçu.
Eğer ekibimizde daha fazla kadın üye olmuş olsaydı durumumuz
çok daha rahat olurdu. Şu anki büyükelçimiz bir kadın ve iki ülke
arasındaki ilişkiler açısından gerçekten çok önemli çalışmalar yaptı.

Thomas Phipps: Sürecin ilerleme kaydetmesinin nedenlerinden
birisi Filipinler halkının sürece destek vermesi değil aynı zamanda
halkın çelişkili duygular içinde olmasıydı. Nu yazık ki bu yılın
Şubat ayında 60’dan fazla Filipinlinin ölümüne neden olan bir
olay yaşandı. Hayatını kaybedenlerin 44’ü polis memuruydu ve
bu olayın ardından kamuoyunun duyguları artık çelişkili değildi.
Akabinde kamuoyu sürece karşı tavır takındı ve bu siyasetçilere
seçim sürecinde kolay sömürebilecekleri bir ortam hazırladı. Peki,
geçmişte neden çelişkili bir duygu hali söz konusuydu? Mindanao
hem coğrafi hem de kültürel açıdan Manila’dan oldukça uzak
bir yer. Ülkenin yüzde 90’ı Katoliklerden oluşuyor ve bu kesim
Mindanao’daki Müslüman halkın maruz kaldığı baskılardan
etkilenmiyor. Bunu söylerken aslında çok dikkatli davranıyorum
ama Mindanao’nun dışında 2005’de Ebu Sayyaf örgütünün ülkenin
en büyük şehirlerinden biri olan Makati’de sevgililer gününde
yaptığı saldırılar dışında ülkenin geri kalan kısmında terörizm
olayları yaşanmamıştı. Çatışma bu nedenle çok uzak görüldüğü için
hakkında haber yaptırmak zorlaşıyor ama bu konudaki çabalarımız
hala devam ediyor.
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Filipinler Devlet Başkanlığı Barış Danışma Ofisi (OPAPP)
başta facebook olmak üzere sosyal medyayı etkili şekilde kullanıyor.
Bunun yanı sıra Ofisin websitesinde grafiklere dayalı olarak sunulan
veriler de kolayca anlaşılıyor. Halkın sürece fazla bir ilgisi olmadığı
için medya da bu noktada pek zahmete girmiyor, yani sürecin
toplumsallaşması çok zor bir hal alıyor. Moro İslami Kurtuluş
Cephesi’nin ise daha biçimlendirilmiş bir yapısı var ve bu haliyle
süreci kendi aralarında toplumsallaştırmaları daha fazla mümkün.
Çok rahatlıkla 100,000 kişilik güçlü bir topluluğa ulaşabiliyorlar
ama bunun ötesine geçebilmek için de ciddi mücadele veriyorlar.
Moro İslami Kurtuluş Cephesi’nin kendisine ait bir internet sitesi
var ancak Filipinler’in güney kesimlerinin önemli bir bölümünde
internet erişimi yok. Süreci toplumsallaştırma çabaları hiç de kolay
olmuyor kısacası.
Şimdi izin verirseniz normalleşme ya da silahsızlanma (biz
bunu normalleşme olarak görüyoruz zira silahsızlanma bu yapının
sadece bir parçası) üzerine konuşalım. Geniş bir ilkeler dizisi
üzerinde anlaşma sağlanmıştır ve her iki tarafta 2012 yılının Ekim
ayı ile 2014 yılının Şubat ayı arasında anlaşmaya normalleşmeye
dair bir ek eklenmiştir. Bu ekte süreci dört aşamaya ayıran bir kalıp
söz konusuydu ve her bir aşama siyasi bir dönüm noktasına işaret
etmekteydi. Panodaki resmi (bkz. Aşağıdaki şema) size anlatacağım.
Bir barış sürecinin mimarisi yazıldığında olduğundan çok daha
karmaşık görünebiliyor.
Bu şema resmi süreci göstermektedir. İlk vücut bulanlar
Filipinler hükümeti ve Moro İslami Kurtuluş Örgütü tarafından
oluşturulan barış panelleriydi. Uluslararası Gözlem Ekibi,
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Düşmanlıkların Sonlandırılması için Ortak Koordinasyon
(CCCH) ile birlikte 2000 yılında yani sürecin çok öncesinde
hatta Malezya’nın arbulucu olmasından da önce kurulmuştu.
Uluslararası Gözlem Ekibi, Düşmanlıkların Sonlandırılması için
Ortak Koordinasyon ve Ortak Hususi Eylem Grubu (AHJAG)
isimli üç yapılaşmanın tümüde sahada görev yapıyordu. Ateşkes
anlaşması ile anlaşmanın uygulanmasını inceleyen bu üç organdan
oluşan barış mimarisi böylece ortaya çıkmış oldu.
Ortak Hususi Eylem Grubu (AHJAG) başkanlığı Filipinler
Ordusu ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi tarafından ortaklaşa
olarak Düşmanlıkların Sonlandırılması için Ortak Koordinasyon
çerçevesinde yapılır ve bu birim hukukun uygulanmasından
sorumludur. Bu kurumlar bir yandan da iletişim merkeziydi.
Aynı zamanda bir koordinasyon mekanizmasına da sahipler. Eğer
diyelim Filipinler Ordusu birliklerini hareket ettirmek istiyor bu
durumda öncelikle bu konuda Moro İslami Kurtuluş Cephesi’nden
(MILF) mevkidaşlarının onayını almak zorundadır. Örneğin MILF
örgütünün kontrolündeki bir bölgede adam kaçırma ve fidye talep
etme yöntemiyle hareket eden bir suç örgütü varsa bu durumda
Filipinler Ordusu bu bölgeye girmeden önce MILF örgütünden
izin istemelidir. MILF örgütü bu amaçla yapılan hiç bir operasyona
direk katılmamıştır ancak suçluların yakalanmasına katkıda
bulunmuştur. Hatta bazen ordunun bu bölgeye girmesine olanak
sağlamak için kendi kuvvetlerini bariyer olarak kullanmıştır. Ocak
ayında yaşanan trajedi ise kısmen Filipinler polis kuvvetlerinin bu
bahsettiğim ateşkes yapısını gözardı etmesinden ve MILF örgütünün
en sert birimlerinin bulunduğu kamplardan birinin çevresinde bir
suçluyu yakalamaya çalışmasından kaynaklanmıştır. Polisler ise eğer
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ön bilgilendirmede bulunurlarsa bu bilginin yakalamak istedikleri
kişiye ulaşma riski olduğunu düşünmüştür. Ben ateşkes yapısının
en önemli şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Ama bu duruma
özel bir tablodur. Kuzey İrlanda’da böyle bir şey olamazdı.
Ateşkes için ilk yapılanma buydu. Daha sonra Malezya’dan
barış görüşmelerinin resmi kolaylaştırıcısı olması talep edildi
ve 2009 yılında da Uluslararası Temas Grubu (ICG) kuruldu.
Bunun akabinde taraflar yeni yapının bir başka boyutunun yani
Üçüncü Taraf Gözlem Heyeti’nin (TPMT), kurulması konusunda
aralarında anlaştılar. Alistair Macdonald’ın başkanlığına getirildiği
Üçüncü Taraf Gözlem Heyeti’nde Türkiye’den İnsani Yardım Vakfı
Temsilcileri ile Asya Vakfından uluslararası üyeler yer alacaktı ve
yapı bağımsız bir şekilde uygulamaları gözlemleyecekti. Bu grubun,
tarafların varılan anlaşmaları uygulayıp uygulamadığı hakkında
raporlar hazırlama sorumluluğuda vardı. Bağımsızlığın korunması
karşılaşılan en büyük zorluktur. Uluslararası Temas Grubu’nun
rolü daha çok rapor hazırlayıp belli bir noktaya çekilmek zorunda
kalan Üçüncü Taraf Gözlem Heyeti’ne göre daha aktif ve hareketli
bir roldür diyebilirim.
Normaleşme süreci meselesiyle ilgilenecek üç kurum
söz konusudur. Bunlardan ilki, normalleşme ortak komitesidir.
Normalleşmeye dair ek anlaşma ve çizilen kalıp dört aşamayı
tanımlamaktadır ve bu normalleşme aşamalarının her birinde
farklı yüzdelerde silah teslim edilecek ve yine belli oranda silahlı
kişi terhis edilecektir. Normalleşme Ortak Komitesi ise genel
gidişatı izleyecektir. Komite, hükümetin söz verdiği, ayrıca
sürecin siyasal dönüm noktalarıyla yakından ilişkili olan ve daha
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çok ziraat ve tarım gibi alanlarda eğitim ile kalkınma programları
sağlama taahhütlerini içeren konularda yapılan uygulamalarıda
gözlemleyecektir. Bana göre bu dört aşamanın ortaya koyduğu hedef
gerçekdışı ve bu süreçlerin 2016’ya kadar tümden normalleşmeyi
sağlayaması mümkün olmayacak. Çünkü yaşanan geçikmeler
zaman çizelgesinde bazı değişikliklere yol açmıştır. Çıkış antlaşması
imzalanıp, yeni Bangsamoro’nun kurulması kararı alındıktan sonra
taraflar birbirlerinin beklentilerini yerine getirdikleri konusunda
anlaşırlarsa ve akabinde MILF örgütü silahsızlanmayı tamamlarsa,
o zaman tüm yapı sonlandırılacaktır. İlk aşama yasama süreci,
ikinci aşama mevzuatın yasama organlarından geçtikten sonra
halkoylamasına sunularak onaylanması, üçüncü aşama yeni polis
gücünün kurulması ya da tercihen polis kuvvetleri alanında reforma
gidilmesi ve dördüncü yani çıkış aşaması ise ateşkes ile ilgili olarak
oluşturulmuş olan bu yapıların lağvedilmesidir.
Geçiş dönemi adaleti meselesi en zor meselelerden biriydi
ve iki taraf da bu konuda bir anlaşmaya varamadı. Geçiş Dönemi
Adaleti ve Uzlaşma Komisyonu (TJRC) adıyla başkanlığını
isviçre’nin yaptığı bir uluslararası bir komisyon oluşturulmuştur.
Bu Komisyonun sorumluluğu geçiş dönemi adaletini işletmek
değil ama nasıl işletilebileceğini belirlemektir. Komisyonun raporu
tamamlanmak üzeredir ve ondan sonraki aşamada bu raporun
getirdiği önerilerin nasıl uygulanacağını göreceğiz. Bu her şeyden
öte her iki tarafın takdirindeki bir konu olacaktır.
Bunun yanı sıra Uluslararası Silahsızlandırma Organı
(IDB) isimli ve başkanlığını eski bir Türk Büyükelçisinin yaptığı
bir yapı daha vardır. Türk büyükelçi bu alanda daha önce Nepal
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ve Sudan’daki silahsızlanma süreçlerini takip eden Norveçli bir
generalle birlikte çalışıyor. Mesela Geçen hafta gerçekleşen ilk
silahsızlanma merasiminde teslim edilen silahların güvenliğinden
IDB sorumlu olmuştur.
Yuvarlak Masa Toplantısına İnsani Diyalog Merkezi’nin ev
sahipliğinde verilen öğle yemeği için ara verilmiştir.

Katılımcılar Manila’daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde
görevli olan Davut Ocak ile sohbet ederken.
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Kerim Yıldız: Yuvarlak masa toplantımızı sonlandırmamız için
yarım saatimiz kaldı ancak hala sorulacak çok sayıda sorumuz var.
Eğer mümkünse katılımcıların görüşlerini ifade etmeleriyle birlikte
bu soru ve cevap bölümüne başlayalım.

Katılımcı: Kolaylaştırıcının rolü tam olarak nedir? Sürece ne zaman
ve nasıl dahil oldu? Daha önce de sormuştum, bu mekanizmalarda
kadınlarla ilgili projeler var mı?

Katılımcı: Birden fazla kısa sorum olacak. Sizin rolünüz iki taraf
arasında bir nevi arabulucuk fakat sizin tabanla yani sokaktaki
insanlarla ilişkiniz nedir? İkinci olarak, her iki tarafta ve diğer siyasi
partilerden mağdurlar veya mağdur aileleriyle ilgilenen herhangi
bir kurum var mı? Ayrıca parlamentonun bu barış sürecindeki rolü
nedir?

Katılımcı: Ekonomi hakkında bir şeyler duymak istiyorum. Barış
aslında bir yatırım meselesi. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?

Thomas Phipps: İlk soru kolaylaştırıcının rolüyle ilgiliydi.
Filipinler’in bir önceki devlet başkanı Malezya’dan sürece dahil
olmasını istemişti. Ancak Malezya’nın Müslüman Mindanao
bölgesi ile sınır komşusu olmasında kaynaklı kaygılar ve Sabah2
2 Sabah, Malezya’nın Borneo adasındaki iki eyaletinden birisidir ve bu eyaletin Kuzey ve
Kuzeydoğu sınırı Filipinlerle paylaşılmaktadır. Filipinler Sabah’ın doğusunun büyük bir
bölümünde hak iddia etmektedir.
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Bölgesi ile ilgili toprak anlaşmazlığına rağmen yinede seçilmiş
olması ilginç.
Malezya daha önce Uluslararası Gözlem Ekibinin başkanlık
rolünü başarıyla yerine getirdiği için aslında bu alınan karar
pragmatik bir karardı. Malezya ile ayrılıkçı Moro grupları arasında
bağlantılar vardı. Malezya’nın elbette bu meselede ulusal bir çıkarı
var ama yine de Malezya’nın çıkarı bu çatışmanın çözülmesinde
yatmaktadır ve bunun sonucunda belki de mütekabiliyet söz
konusu olacak ve buna karşılık Filipinler toprak taleplerinden
vazgeçebilecektir. Ama bu henüz gerçekleşmemiştir.
Malezyanın görüşmelerdeki rolü konuşulan herşeyi
kaydetmek ve daha sonra bir referans belgesi olarak başvurulmak
üzere bu kayıtları resmi belgeye dönüştürmekten müteşekkildir.
Bu haliyle Sekreterya rolünü üstlenmiş durumdadır ancak zaman
zaman onlar adına görev alan kolaylaştırıcı kişi daha aktif rolde
üstlenmektedir. Malezya adına faaliyet yürüten bir önceki
kolaylaştırıcı birey hükümet tarafından görevden alınmış, yerine
gelen şimdiki kolaylaştırıcı birey ise onun aksine daha sessiz bir
rol oynamaktadır. Kolaylaştırıcı birey sorumluluğu gereği sadece
tarafları bir araya getirmekte ve artan güvenle birlikte daha yardımcı
bir rol almaya başlamakta. Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF)
bir garantör olarak Malezya’nın desteğine ihtiyacı olduğunun
farkındadır. Malezya’da MILF Merkez Komitesi üzerine diğer tüm
aktörlerden daha fazla bir etkiye sahiptir. Filipinler hükümeti bu
durumun farkındadır ve bu sebepten dolayı kolaylaştırıcıya saygı
göstermektedir.
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Ali Saleem: Teknik olarak bakıldığında eğer isyancı bir grubu
müzakerelere getiriyorsanız o zaman birilerinin onların
sürece bağlılığı konusunda kefil olması gerekir. Malezya bunu
sağlayabilmektedir. Malezya’yı barış sürecine dahil ederek elleri
bağlanmış oldu. Malezya her iki tarafı Kuala Lumpur’a getirebilmiş
ve resmi müzakereleri başlatabilmiştir. 10 gün kadar süren normal
bir görüşmeye yaklaşık 40-45 kişi katılmaktadır ve bu görüşmelerle
ilgilenmenin kendisi dahi Malezya üzerine büyük bir baskıdır.
Malezya aradan geçen zaman içinde güvenilirliğini kanıtlamış ve
kamuoyuna dürüst bir aracı olduğunu göstermiştir.

Thomas Phipps: Kadınların rolüyle ilgili olarak pratik bir örnek
vermek istiyorum; İngiltere’de kurulu Uzlaşı Kaynakları isimli bir
kurum sahadaki dört farklı kadın grubu ile birlikte yürütülen bir
projenin geliştirilmesi için yardımcı oluyor. Bangsamaro Geçiş
Dönemi Komisyonu (BTC) ortaya çıktığında dört kadın grubu
aracılığıyla bir örgütleme yaptık. Sürecin tanıtılması ve bir kadın
gündeminin yaratılmasına yardımcı olmak üzere Mindano çapında
2000 kadının katılımıyla 75 danışma görüşmesi yapıldı. Bangsamaro
Geçiş Dönemi Komisyonu (BTC) nihayetinde bu hususları kabul
etti ve biz de şu anda siyasal süreçte saha rol oynayabilmelerine
yardımcı olmak üzere kadınları bilinçlendirmeye devam ediyoruz.
Sivil Toplum Kuruluşları bizim için birer köprü görevi
görüyorlar. Ancak Uluslararası Temas Grubu (ICG) içinde yerli
bir STK’nın olmaması sebebiyle Filipinler’de bir tepkinin ifade
edilmeside sözkonusu. Süreç barış antlaşmasının ötesine doğru
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ilerledikçe yerel STK’lar ile olan ilişkilerde gelişti, Japonya ve
Avusturalya gibi devlet aktörleri sahadaki insanlarla konuşarak
sürece yardımcı oldular. Her birimiz ayda en az bir haftamızı
Mindanao’da bu gruplarla konuşarak geçiriyoruz.
Mağdurlar konusuna ilişkin olarak Geçiş Dönemi Adaleti
ve Uzlaşma Komisyonu (TJRC) çalışıyor. Sürecin önündeki
zorluklardan birisi Filipinler siyaseti, devletin örgütlenme şekli ve
idaresi, Yüksek Mahkeme ile Parlamentodur. İdare ile MILF örgütü
arasında yapılan bir anlaşmanın hükümetin diğer iki kanadı
(Yüksek Mahkeme ve Yasama Organı) tarafından onaylanması
gerekmektedir. Filipinler’deki siyasi partiler ülkede çok bireysel bir
yönetim tarzı söz konusu olduğu için resmen mevcut değildirler.
Birleşik Krallıkta Blair seçimlerde çoğunluğu elde ettiği her
koşulda barış sürecininin devamı için zorlamada bulunuyordu
ama buradaki sistem çok karmaşık. Devlet Başkanının siyasetçiler
üzerindeki hakimiyeti belirgin bir şekilde giderek azalmıştır. Bizim
bu süreci ara seçimlerden önce halletmemiz gerekiyor zira başkanın
gücü günden güne azalıyor. Barış sürecine son derece bağlı olan
Devlet Başkanı mevzuatın Temsilciler Meclisi ve Senato’dan
geçmesi için zorlu bir mücadele yürütüyor. Süreci kendisinin bir
mirası olarak görüyor ve bu açıdan süreçle çok güçlü bir ilişkisi
var ancak düşmanlarıda süreç üzerinden kendisine saldırıyorlar.
Cotabato’da herkes sürece destek veriyor fakat Manila’daki sorun
siyasidir.
Sonunun ekonomik boyutuna baktığımızda ortada
Mindanao’da iş kurmak için sıraya girmiş İngiliz şirketleri yok.
Çatışmanın esas etkisi yaşanan durumun ekonomik gelişmeye
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indirdiği darbedir. Mesele Mindanao’daki kullanılmayan zengin
bir zirai potansiyel mevcuttur. Süreç istikrara kavuştukça Japonya
gibi ülkelerden gelen yeni şirketlerin Mindanao’da iş kurmaya
başladıklarını gözlemliyoruz. Dünya Bankası da kahve tarlaları
için milyonlarca dolarlık yatırımlara imza atmıştır. Özel sektörün
gerçekleştirdiği yatırımları da gözlemliyoruz fakat yılda yüzde
yedilik bir büyüme varken çatışmanın çözümünün temelinde
ekonomik bir zorunluluk olduğunu siyasetçilere anlatmak zor bir
iştir.
Ülkeye dair en çetin argümanlardan birisinin Filipinler’in
bir takım adalar ülkesi olmasına rağmen hali hazırda ülkedeki
kara ordusunun, donanma ve hava kuvvetleri gücünden çok daha
büyük olmasıdır. Bu durumda ulusal güvenlik konusu anlamsız
kalmaktadır. Çünkü eğer Filipinler’in savunmasına yardımcı olmak
istiyorsanız öncelikle bu kadar büyük bir kara gücünden kurtulmalı
ve daha güçlü bir deniz kuvvetleri kurmalısınız. Yani açıkçası
ortada ekonomik zorunluluktan ziyade dış güvenlik zorunluluğu
söz konusu.

Ali Saleem: İzin verirseniz şu yapıya bir bakalım- sürece müdahil
olmada farklı katmanlar var. Her iki taraf bir çözüm imkanı
yaratmak için belirgin gelişmeler kaydettiler. Ateşkes için
oluşturulan mekanizma Şubattan sonra eleştirilerin hedefindeydi
ama yine de çalışmalarına devam etti. Çoklu organlar oluşturuldu
ve bunlar içinde uluslararası kurumlarda var. Bu süreç öncelikle her
iki tarafın bir araya gelme konusunda bağlılıklarını göstermesiyle
başladı. Moro İslami Kurtuluş Cephesi’nin (MILF) uluslarası bir
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unsurun sürece dahil olmasını talep etmesinden sonra şimdi süreç
yurt içine geldi ve şu anda sürecin ulusal bir sahipliği söz konusu.
Süreç ulusaldan uluslarası boyuta oradan da uluslarası kabul görme
aşamalarına ve şimdi de uygulama sürecinde tekrar ulusal aşamaya
geri geldi. Burada uluslararası aktörlerin rolü oldukça belirgin.
Dayanıklılık açısından bakıldığında aslında tüm mekanizmalar
oldukça masraflı ve her iki taraf da bunlara önemli yatırımlar
yaptı. Mali kaynak kesinlikle önemli bir rol oynuyor.

Katılımcı: Uluslararası Temas Grubu’nun Mindanao’daki diğer
gruplarla bir teması varmı ve varsa onlarla nasıl ilişkileniyorsunuz?
Silahların bırakılması ve başlayan sürecin devam etmesi noktasında
sürecin nasıl işleyeceğini düşünüyorsunuz?

Katılımcı: Silahsızlanma noktasında Türkiye’nin rolü nedir?
Bir gazeteci olarak ikinci merak ettiğim nokta medya meselesi.
Türkiye’de ki medya zor bir durumda ve sürekli tavizler vermek
zorunda. Buradaki medyada aynı kaderi paylaşıyor mu?

Thomas Phipps: Filipinler medyası oldukça özgür. Ancak Ocak
ayındaki trajik eylemler malesef bazı politikacılar ve medya
kuruluşlarının halkın acısını suistimal ettiklerini ortaya çıkardı.
Bu dinamikler içinde medya ile nasıl ilgilenmeliyiz? Gazetecileri
kullandıkları kavramlar konusunda ikna etmek için önemli bir
rol oynayan ve onları barış süreci hakkında haber yaparken daha
sorumlu davranma konusunda bilinçlendirmeye çalışan bir
kurumlaşma var.
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Ali Saleem: Bir iletişim stratejisi geliştirdikten sonra kamuoyunun
görmesini istediğiniz konuları gazetecilerle paylaşmak oldukça
önemlidir. Sürece bir ivme kazandırmalısınız ve bu konuda basın
size yardımcı olabilir. Burada kurumsal zorluklar söz konusudur
ve aslında bağımsız medya yoluyla sizin önemli bir rol oynayan
bir paydaş ortaya çıkarmanız söz konusudur. Medya kuruluşlarıyla
bazı ortaklıklarımız var ve bu medya organlarının editörlerine barış
süreciyle ilgili kararlar alırken sağlıklı bilgi almaları konusunda
yardımcı oluyoruz. Bir güven geliştirmeli ve resmin büyük
kısmına bakarak tüm ülke halkını barış sürecinin normal bir şey
olduğunu düşünmeye başladığı bir noktaya getirebilmeniz gerekir.
Açık konuşmak gerekirse, diğer ülkelerin deneyimlerden bir
şeyler öğrenmek ve bu edinilen bilgileri kullanmak çok önemlidir.
Ülkeyi daha ileri bir noktaya nasıl taşıyabileceğinizi göstermek için
araştırma ve anketler yapmaya, barış panelleri ile medya arasında
stratejik ilişkiler kurmaya ihtiyacınız vardır.
Müdahale dinleyici veya izleyicilerin tüketim tarzını anlamaya bağlı
bir durumdur. Bugün bunu sağlamak için daha iyi bir noktadayız ve
hem geleceği tasarlayacak hem de ilerlemeyi yaratacak bu araçlarla
iyi bir yere varabiliriz. Mindanao’da iki aşamalı bir katılımımız söz
konusu. Bunlardan biri devam eden sürece izleyici konumundaki
kesimlerin dahil olmasını sağlamak, diğeri ise süreci bozmak
isteyenlerle baş etmek. Süreci bozmak isteyenleri kontrol altına
alabilmek içinde bu gruplar ve hükümetle birlikte çalışıyoruz.
Mevcut anlaşmanın dışında kalan gruplar ile yürütülen barış
süreçleri konusunda da çeşitli zorluklar yaşanabilir. Moro Ulusal
Kurtuluş Cephesi (MNLF) ile yürütülen bir barış süreci var ve bu
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süreç oyalanıyor ancak biz MNLF ile Filipinler Silahlı Kuvvetleri
(AFP) arasındaki güvenliği desteklemeye devam ediyoruz.

Katılımcı: Diğer silahlı grupların mükâfatı nedir?

Ali Saleem: Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin (MNLF)
MILF’indekinden ayrı kendi barış süreci vardır.

Thomas Phipps: Çok sayıda farklı grup mevcut ve silahlı gruplarda
çok farklı katmanlarda mücadele yürütüyorlar. Silahlı bir örgüt
olan Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MNLF) isimli bir örgüt var
ve onlarla yürütülen barış süreci gözden geçiriliyor. Moro İslami
Kurtuluş Cephesi (MILF) ve Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi
(MNLF) ile yürütülen barış süreçleri birleştirilmeye çalışılıyor.
MNLF’nin ana fraksiyonu barış sürecini destekliyor fakat
MNLF’nin karizmatik kurucu lideri sürece karşı çok sert yaklaşıyor.
Ebu Sayyaf isimli ‘‘terörist’’ örgütler listesinde yer alan örgütlerde
var ama Ebu Sayyaf örgütü bütün ideologları öldürüldüğü için
bugün ideolojik bir yapıdan ziyade bir suç örgütüne dönüşmüştür.
Onlarla bir irtibatımız yok.
Bangsamoro İslami Özgürlük Şavaşçıları (BIFF) isimli
ve İŞİD’e bağlı olduğunu açıklayan bir başka örgüt daha var
ancak bu durum ideolojik bir durumdan ziyade daha çok güç
ve kaynaklarla ilgili bir durum. Taraflar bu grupları gayrı meşru
bir noktada tutmaya odaklanıyorlar ancak barış sürecine ilişkin
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olarak hayal kırıklığına uğrayan kesimler bu radikal unsurlara daha
fazla yaklaşabilirler. Güvenlik süreci açısından bakıldığında, eğer
barış süreci dağılırsa bu daha tehlikeli görünen gruplardan bazıları
halktan destek alabilirler.

Ali Saleem: Uzun süreli çatışmalarda pek çok şey oldukça muğlaktır
ve bazen tüm bu gruplar arasındaki farklılıkları belirlemek zordur.
Tam olarak kiminle görüşmelere başlanması gerektiği konusunda
bir karar vermekte oldukça zordur. Çatışmanın kendisi oldukça
zorlu bir alandır ve bu alana giriş noktalarını bulmak için mevcut
ortama yaratıcı bir şekilde bakmalısınız.

Davut Ocak: Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) dışındaki
en büyük aktör Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MNLF) isimli
örgüttür ve bu örgütle yürütülen ayrı bir barış süreci vardır ancak
bu süreç duraksamış durumdadır. Her iki grup arasında bir temas
var ve bu temas aracılığıyla aralarındaki farklılıkları gidermek için
bir araya geliyorlar. MNLF’in değişen destek oranlarına sahip beş
farklı alt grubu söz konusu. Bu örgüt 90’lı yıllardaki müzakerelerin
çökmesinin ardından halk desteğini büyük oranda kaybetti. Bu
sonuç onların halkın gözünde başarısız görülmelerine sebep oldu
ama aldıkları destek coğrafi bölgelere göre değişmekte.
Silahsızlanma konusunda Türkiye’nin oynadığı
role
gelirsek, Uluslararası Silahsızlanma Organının (IDB) bir önceki
başkanı İsveç’ti ve bu gruba Norveç ve Brunei Krallığının yanı sıra
başka ülkelerde dahildi. IDB’nin rolü siyasi dönüm noktalarına
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dayanmaktadır ve IDB aşaması ilerledikçe sürecin de ilerlemesi
gerekmektedir. Türkiye’nin bu sürece Filipinler hükümeti ve
özellikle de MILF tarafından davet edilmesinin sebebi ise MILF’in
silahlarını Müslüman olmayan bir aktöre teslim etmesinin
neredeyse imkânsız olmasıdır. Silahsızlanma sürecinin ilk aşaması,
IDB tarafından güvence altında tutulmak şartıyla Türk başkana
teslim edilecek silahların bir envanteri ile MILF savaşçılarının
isimleri ve sahip oldukları silahlardan oluşan bir diğer envanterin
hazırlanması aşamasıydı. İkinci aşama ise silahların teslim edilmesi
ve bunun teyit edilmesi aşamasıydı. Bu sürecin son aşaması ise
toplanan silahların tamamen kullanımdan çıkarılmasıdır. Bunun
hangi yolla yapılacağının kararı henüz verilmiş değildir ve tarafların
ilerki aşamada bunun üzerine anlaşması gerekmektedir.

Kerim Yıldız: Normalleşme sürecinin yapısı ve ICG’nin rolü
bağlamında gerçekleşen bu son derece yararlı ve zengin tartışma
için çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü toplantıda bahsedilen
hususlar bizim Türkiye’de üzerine yoğunlaştığımız konularla
yakından ilgilidir. Bu açıdan bu sabahki tartışmadan, devam
eden süreç açısından çok önemli dersler çıkardığımızdan eminim.
Bundan sonraki günlerde de benzeri daha çok dersler çıkaracağız
diye düşünüyorum. Konuşmacıların hepsine ve Büyükelçilikten
dostlarımıza çok teşekkür etmek isterim.
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Filipinler Devlet Başkanlık Makamı Barış Süreci
Danışmanlık Ofisi ile Gerçekleştirilen ‘Filipinler
Barış Sürecine Genel bir Bakış’ Konulu Yuvarlak Masa
Toplantısı
Yer: Filipinler Devlet Başkanlığı Makamı Barış Süreci Danışmanlık
Ofisi
Tarih: 22 Haziran 2015, Pazartesi
Katılımcılar :
Senen Bacani, Filipinler Hükümeti Barış Müzakere Kurulu Üyesi
Anna Tarhata Basman, Filipinler Hükümeti ile MILF Örgütü
Arasında Devam Eden Barış Sürecinin Hukuk Danışmanı
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Av. Anna Basman, Senen Bacani ve DPI Direktörü Kerim Yıldız,
Filipinler Devlet Başkanlık Makamı Barış Süreci Danışmanlık
Ofisi’nde
gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısı sırasında

Filipinler Devlet Başkanlık Makamı Barış Süreci Danışmanlık Ofisi’nde
Gerçekleştirilen Yuvarlak Masa Toplantısı

Senen Bacani: Öncellikle hepinizi hoş geldiniz demek istiyorum.
Birim Genel Sekreterimiz Teresita Quintos-Deles işi gereği
yurtdışında ve bu sebeple bugün aramıza katılamayacak. Kendisi
sizlere özürlerini ve en sıcak selamlarını gönderdi. Aynı zamanda
sizlere hukuk ekibimizin üyesi sevgili Anna’yı da takdim etmek
istiyorum ve umarım hep birlikte sizlerin sorularına yanıt olabiliriz.
Ama ilk olarak sizlere çalışmalarımız hakkında kısa bir video
izletmek istiyoruz. (Görsel sunum katılımcılara gösterildi.)
Sizlerin de bildiği üzere Filipinler’de iki aşamalı bir
parlamenter sistem var. Temsilciler Meclisimizin yanı sıra
birde Senatomuz var. Bangsamoro Temel Kanunu şu anda
Temsilciler Meclisinde görüşülmekte. Kanuna dair görüşmelerin
Ağustos
ayında
tamamlanmasını
umuyoruz.
Kanunu
Temmuzun son haftasında Senato’ya sunacağımızı umut ediyoruz
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Daha sonra Senato’da kanun üzerine tartışmalar yapılacak ve
Kanunun Eylül sonu ya da Ekim başlarına kadar nihayi halini
alacağını düşünüyoruz. Kanuna ilişkin halkoylaması da Ocak ayı
sonunda yapılacak. Ülkedeki olağan seçimler 2016 yılının Mayıs
ayında gerçekleştirilecek ve neredeyse bir geçiş dönemi olmayacak.
Tabloda göstermektedir ki Devlet Başkanımız Mayıs ayındaki
seçimlerden önce her şeyin yerli yerinde olmasını istiyor. Eğer
Kongre daha uzun bir geçiş dönemi isterse seçimler ertelenebilir.
Şu anda bu iki senaryoyu tartışıyoruz ancak henüz herhangi
birine bir onay verilmiş değildir. Kanunun onaylanacağından
eminiz fakat asıl mesele tasarıda esasa ilişkin değişikliklerin yapılıp
yapılmayacağıdır ki bu durumda yapılan değişikliklerin imzalanan
Kapsamlı Bangsamoro Antlaşmasına uygun olması gerekmektedir.
Sorularınız varsa yanıtlmaya başlayabiliriz?

Kerim Yıldız: Çok teşekkür ederiz. Eminim birçok sorumuz olacak
bu yüzden sözü salona bırakıyorum.

Katılımcı: Kurumunuzun rolünü anlatır mısınız? Kurum kimlerden
oluşuyor? Kurumlaşma süreciniz bir Başkanlık genelgesi veya
kanunla mı belirlendi?

Senen Bacani: Birimimiz bir Başkanlık kararnamesiyle kuruldu. Bu
Ofisin kurulmasına dair herhangi bir kanun yok. Kabine düzeyinde
bir ofisiz ve Başkan tarafından belirli kılavuz ilkeler veya başlıklar
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çerçevesinde çalışma yürütmek üzere kurulduk. Bünyemizde
yaklaşık 300 kişi çalışıyor ve bunların birçoğunun çalışma ofiside
bu bina. Bu Ofisin temel sorumluluğu hükümet ile isyancı gruplar
arasında yürütülen görüşmeleri takip etmektir. Ana görüşmeler
Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) ve komünist bir örgüt olan
Yeni Halkın Ordusu (NPA) isimli örgütlerle yürütülüyor. Bu iki
görüşme masası en büyük masalar ancak bizim büromuz bunların
dışındaki bazı çalışmalarda da yeralıyor. Biz hükümet adına
müzakere yapan tarafız.

Katılımcı: Komünistlerin rolü nedir?

Senen Bacani: Pek bir rolleri yok aslında. Bu sadece başka bir
müzakere oyunu aslında. Toplamda ortada yedi tane müzakere
masası var ama iki tanesi esas masa. Bunlardan biri MILF örgütü
ile diğeride komünistlerle. Yani bu farklı bir mesele.

Katılımcı: Antlaşmayla tarihi adaletin yerine geleceğini düşünüyor
musunuz? Eğer öyleyse bunu nasıl başaracaksınız?

Senen Bacani: Antlaşmada geçiş dönemi hukuku için bir komitenin
kurulmasıda yeralıyordu. Bu komite geçen yılın Eylül ayında
kuruldu ve bu yılın Ağustos ayında müzakere eden taraflara bir dizi
tavsiyede bulunacak. Elimizde henüz ayrıntılar mevcut değil ancak
yakında gelecek.
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Katılımcı: Anayasal açıdan yapılması gereken herhangi bir
değişikliğe ihtiyacı var mı? Hükümetin kendi içinde anlaşmazlıklar
var mı?

Senen Bacani: Bize anayasa ve Bangsamoro Kapsamlı Anlaşması
(CAB) çerçevesinde çalışma yürütmek için bazı kılavuz ilkeler
verildi. Hepimiz Temel Kanun’daki maddelerin anayasa ile uyumlu
olduğunda anlaştık ancak bu görüşe katılmayan bazı avukatlar var
ve bu sebeple kanunu imzalamadan önce anayasa hukukçularına
danışmamız gerekmekte. Anayasa tasarısının hazırlanmasına
yardımcı olan, grubun önde gelen isimleri bu taslağın 1986’da
hazırlanıp 1987’de onaylanan anayasaya uygun olduğunu ifade
ederek bizleri destekliyor.
Siyaset tablosu açısından bakıldığında ise Devlet
Başkanının Partisi Temsilciler Meclisinde kesin bir çoğunluğa
sahip. Senato boyutunda da Devlet Başkanının partisi ile koalisyon
ortakları arasındaki bir ortaklık çoğunluğu sağlamaya yetiyor ancak
siyasetten kaynaklı olarak Kanunun Senato’dan geçmesi daha zorlu
bir süreci içeriyor. Bazı senato üyeleri 2016 Mayıs ayındaki devlet
başkanlığı seçimi için aday olmak istiyorlar ve bu yüzden de halkın
acılarını sömürmek için kamuoyu önünde tasarıya karşı çıktıklarını
ifade ediyorlar.

Katılımcı: Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
Barış müzakerelerinde silahlı kuvvetlerin rolü nedir? İkinci olarak,
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icrai bir göreviniz olup olamdığını, bütçenizin nereden geldiğini
ve finansmanı kimin sağladığını sormak istiyorum. Nihayi
kararı veren kimdir? Kurul başkanı mı yoksa devlet başkanı mı?
Konuşmanızın başında devlet başkanının size bazı kılavuz ilkeler
verdiğini söylediniz, bunlar nelerdir? Yaklaşan seçimler var. Barış
sürecine destek verenlerin yüzdelik oranı kaçtır ve sürece dair en
tartışmalı yaratan konu nedir?

Senen Bacani: Dört kılavuz ilkenin ilki anayasa çerçevesinde
çalışma, ikincisi kapsayıcı olma, üçüncüsü geçmişten ders çıkarma
ve dördüncüsü de tüm tarafların mutabakatıdır.
Filipinler Silahlı Kuvvetleri (AFP) sürecin tamamına büyük
bir destek verdi ve bir kaç yıldır devam eden bir ateşkes sürecimiz
var. Ateşkeste geçen sene Ocak ayında yaşanan talihsiz olay dışında
son üç yıl içerisinde herhangi bir ihlal meydana gelmedi.
Halkın hissettikleri açısından bakıldığında, Bangsamaro
bölgesi sınırları içinde Bangsamoro Temel Kanunu tasarısı ve
bir bütün olarak süreç büyük bir kabul görüyor ancak bu bölge
dışındaki yerlerde rahatsızlıklar var. Önceki antlaşmalar doğru
düzgün uygulanmadığı ve bazı konularda da farklı görüşler ortaya
çıktığı için süreç halkın desteğini tam olarak kazanmış bir süreç
durumunda değil. Bölgenin içi itibarıyla durum iyi ancak dışarda
yani genel kamuoyunda sorun var. Birde anlaşmanın anayasallığını
sorgulama meselesi var. Bunun yanı sıra öngörülen Bangsamoro
Bölgesine fazla bütçe verildiği yönünde de itirazlar var. Bazı
kesimlerde bir başka hükümet yarattığımızı öne sürüyor ve üniter
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yapı içerisinde bunun yaratılmasının anayasaya aykırı olacağını
ifade ediyor.
Önemli kararlar başkana aittir. Diğer daha küçük kararlar
ise bizim tarafımızdan verilmektedir. Tek bir finansman kaynağımız
yok. Anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili olduğu için yetki alanına
bağlı olmak şartıyla hükümetin çok farklı birimlerinden kaynak
alıyoruz.

Katılımcı: Ofisinizin icrai görevleri var mıdır?

Senen Bacani: Evet, özellikle Bangsamoro Temel Kanunu’nun
uygulanmasını gözlemliyor, yasada yeralan bazı sorunların açığa
kavuşturulması konusunda yasa koyucularla birlikte aktif bir
çalışma yürütüyoruz. Kongre ile doğrudan bağlantımız olmasada
önerilen bu kanunun bütün hükümlerinden biz sorumluyuz.

Kerim Yıldız: Üçüncü tarafların bu görüşmelerdeki rolü ne kadar
önemli diye sorarak ilk sorumu iletmek istiyorum?

Senen Bacani: Üçüncü Taraf Gözlem Heyeti (TPMT) çok
önemli bir yapı. Aslında, 1996’da MILF örgütü ile yapılan
önceki antlaşmalardan en büyük farkta bu. Anlaşmanın
uygulanmasına dair hala sorunlar olsada, anlaşmaya eklenen bir
ek protokül ile oluşturulan bu bağımsız üçüncü taraf heyeti her
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iki tarafın anlaşmanın koşullarını yerine getirip getirmediğini
gözlemlemektedir. Şu anda silahsızlanmanın son aşamasındayız ve
bu konuda esasi hususların yerine getirildiğini görmemiz gerekiyor.
Bunu sağlamakta Üçüncü Taraf Gözlem Heyeti’nin görevi.

Kerim Yıldız: Başka diğer sorum da, müzakerelerde çeşitliliğin ne
kadar önemli olduğuna dair. Mesela kadınların rolü önemli midir?

Anna Basman: Cinsiyet meselesi konusunda çok fazla
kaygılanmamıza gerek yoktu çünkü personelimizin çoğu, kurul
başkanları ve avukatlar kadınlardan oluşuyor. Bangsamoro Temel
Kanunu’nda da kadınlara ilişkin pek çok hüküm var. Ayrıca liderler
konseyinde ve parlamentoda da kadınlar için ayrılmış yerler olacak.
Bütçede de kadınların korunması ve katılımına tahsis edilmiş
kalemler olacak. Biz Hükümet olarak bu konuda çok fazla sorun
yaşamadık ancak başlangıçta MILF ile küçük bir sorun yaşandı
ama nihayetinde onlar da Bangsamoro Temel Kanunu’nda yer alan
toplumsal cinsiyet hükümlerini kabul ettiler.

Kerim Yıldız: Peki, şeffaflık ne kadar önemli? Gizlilikten daha mı
önemlidir? Bence barış sürecindeki en önemli güvence sürecin açık
yürütülmesidir.
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Senen Bacani: Şeffaf ve istişari olmaya çalışıyoruz. Başta Mindanao
olmak üzere birçok yerde toplumun her kesimiyle 500’ün üzerinde
istişari görüşmemiz oldu. Bunu yapmamızın amacı toplumun her
kesiminin görüşlerini almaktı. Müzakereler sırasında bazı ipuçları
elde ediyorduk ancak antlaşmalar imzalanıncaya kadar herşey gizli
kaldı. Daha sonra Bangsamoro Çerçeve Antlaşması ile anlaşmaya
bağlı dört ek protokolü internet sayfamızda yayınladık. Gizlilik
ve şeffaflık arasındaki seçimde ikincisine daha yakınız. Elbette
kimseyle paylaşmadığımız çok kilit konuları ve tartışmaları bunun
dışında tutuyoruz ama pek çok mesele kamuya açık olarak tartışıldı.

Katılımcı: Bu departmanda sadece barış süreci üzerine
yoğunlaşıyorsunuz; arkaplan açısından bakıldığında personel
yapınızın oluşumu nasıl? Kamuoyu departmanınızı ve katkılarını
nasıl algılıyor?

Senen Bacani: Kamuoyu açısından, ofisimizin rolü ve burada göreve
yapan kişiler konusunda genel bir kabul söz konusu. Buradaki
personelimiz farklı kökenlerden geliyor. Aralarında avukatlar,
siyasal bilimler kökenli isimler, teknoloji ve maliye dünyasından
gelen insanlar var. Uzmanlık gerektiren özel konularda bize
yardımcı olan çeşitli kuruluşlarda var. Yani bu departmanda tek bir
spesifik yönelime ihtiyaç yok.
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Katılımcı: Anladığım kadarıyla Bangsamoro Temel Kanunu (BBL)
yerel yönetimle ilgili bir düzenleme. Bu Filipinler demokrasisinin
düzeyini etkileyecekmidir?

Anna Basman: Bu yasa tasarısı nedeniyle federalizm meselesi
demokrasi bağlamında sıkça gündeme geldi. Bütün seçeneklere
bakmak en iyisi. Anayasamızda iki özerk bölgeyle ilgili bir hüküm
var ancak şu anda sadece bir tane özerk bölge var o da Müslüman
Mindanao Özerk Bölgesi. Eğer daha fazla özerk yapı ortaya
çıkarsa o zaman anayasada değişiklik yapmak zorunluluğu ortaya
çıkacaktır.

Katılımcı: Bangsamoro Parlamentosu nasıl çalışacak ve özerk
bölgenin farkı nedir?

Anna Basman: Bagsamoro hükümeti ile Filipinler hükümeti
arasında ahengi sağlayacak bir ara kurum oluşturulacak.
Bangsamoro hükümetinin pek çok alanda yasama yetkisi var ama
yasaların uyum içerisinde olduklarından emin olmak için bir forum
oluşturulacak

Katılımcı: STK’lar, aydınlar ve üniversitelerin katılımını nasıl
sağlayacaksınız? Bu kesimlerin sürece katkı sunmasını sağlamak
için oluşturduğunuz bir mekanizma var mı?
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Senen Bacani: Bu grupların hepsiyle
çok sayıda istişare
görüşmemiz oldu. STK’lar, polis, ordu, isyancı gruplar ve kiliselerin
katılımıyla çalıştaylar düzenledik. İstişare konusunda hiç kimseyi
dışarda bırakmadık. Diğer isyancı gruplar ve yerli toplulukların
kanaat liderlerleriyle de görüştük zira onlar da Filipinler’in güney
bölgelerindeki nüfusun önemli bir kısmını oluşturuyorlar. Bazen
onların verdiği bilgiler birbirleriyle çelişiyordu. Bu yüzden de bazı
durumlarda bizim Bangsamoro için neyin daha münasip olacağı
konusunda bir belirleyici bir karar almamız gerekebiliyordu.

Katılımcı: Salı günü gerçekleşen silahsızlanma merasiminin
ardından bu kişilerin normal yaşama geçiş sürecine yardımcı olmak
için herhangi bir eylem planı hazırladınız mı?

Senen Bacani: Bu konuyla ilgili devam eden çok sayıda çalışma var ve
biz herşeyin bir gecede gerçekleşmeyeceğinin farkındayız. Savaşçılar
son 40 yıllık dönemde ellerinde silah olmasına alışmışlardır ve bu
yüzden onlara tam bir haysiyet ve saygı çerçevesinde sivil hayata
nasıl geri dönebileceklerini göstermek önemlidir. Eski savaşçılar
ve içinden geldikleri toplumlara yönelik bazı sosyal programlar
düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu hala üzerinde çalıştığımız bir bir
konudur ve aynı zamanda normalleşme programına alınan kişilere
ne olduğunu da görmemiz gerekiyor. Bunlardan bazıları okullarına
geri dönmek istiyorlar ve onlara yönelik bazı düzenlemelerimiz
var. Yeni bir meslek edinmek isteyenler için de bir döner sermaye
fonumuz var. Bunların gerçekleştirilebilir olduğunu göstermekte

63

Filipinler’e Gerçekleştirilen Karşılaştırmalı Çalışma Ziyareti Raporu

büyük bir çaba gerektirmektedir ve bir bütün olarak bu sürecin
tam olarak oturması içinbir kaç yıla ihtiyacımız olacak. Onları
bekleyen onurlu ve saygın bir hayatın olduğunu görürlerse bu
sayede silahlarını da bırakacaklardır.

Katılımcı: Anladığım kadarıyla kısa vadede bazı hukuki sorunlarla
yüzyüze kalıyorsunuz. Ben anayasa hukukçusuyum ve esas
uyumsuzluğun nereden kaynaklandığını öğrenmek istiyorum.
Bangsamoro Temel Kanunu açısından egemenlik yetkisiyle çelişkili
bir durummu sözkonusu yoksa üniter devlete aykırı bir durummu
mevcut? Avukatların ihlal için ileri sürdüğü teknik kavramlar
nelerdir ve bunun için ellerinde gerçekten somut dayanaklar var mı
yoksa bunun kaynağı daha çok siyasi önyargılar mı?

Anna Basman: Ortada hukuki bir dayanak yok, bence bunun
kaynağı siyasi. Temel kaygı bölgenin daha sonra bağımsızlık talep
edeceği, fiziksel ve mali özerklik isteyeceği ve ayrılmaya yöneleceği
yönünde. Ama ayrılmak sözkonusu olduğunda bunun için
herhangi bir antlaşmaya ihtiyaç yok zaten. Aslında Bangsamoro
Temel Kanunu tek bir hükümet şeklinde kenetlenmenin bir
yoludur. Egemenliğin sürdürülmesine ilişkin maddelerin daha
güçlü kelimelerle ifade edilmesi şeklinde öneriler var.

Katılımcı: Halk oylamasından sonra her şey açıklığa kavuşacak mı?
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Senen Bacani: Halk oylaması çok basit bir soru şeklinde olacak: Bu
bölgenin parçası olmak istiyor musunuz istemiyor musunuz? Tüm
bölgede gerçekleştirilen bu halk oylamasında sadece ‘Evet’ ya da
‘Hayır’ şeklinde bir yanıtın aranacağı bir soru olacak.

Katılımcı: Yerel hükümet tarafından hangi yetkiler kullanılacak?

Anna Basman: Antlaşmada güç paylaşımına ilişkin bir ek belge
var. Bangsamoro hükümetine verilen bazı yetkilerin yanı sıra
Parlamentoya mahsus yetkilere ilişkinde düzenleyici maddeler
var. Siyasi özerkliğe ilişkin olarak ise anlaşmada mali özerkliğe
ilişkin olarak bir formül içeren hüküm var. Bu hükme göre bölgeye
verilecek mali miktar her yıl yeniden müzakere edilmeyecek,
formüle uygun olarak tespit edilecektir.

Kerim Yıldız: Az önce sorduğum sorulardan bizim ülkemizi
ilgilendiren bir olduğu için tekrar ona dönmek istiyorum.
Uluslararası müdahaleye veya yardıma ihtiyacınız olduğunu ne
zaman fark ettiniz?

Senen Bacani: Tahmin ediyorum 2008 yılından sonra sürece
birçok uluslarası müdahale gerçekleşmeye başladı. MILF örgütü ile
daha önce imzalanan ancak anayasa aykırı bulunan bir antlaşma
vardı. Bir de buna 1997 yılında yapılan ateşkes antlaşmasını
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ve 1998 yılında ‘topyekün savaş’ siyaseti ile göreve gelen devlet
başkanını eklemek lazım ki bu devlet başkanı daha sonra devrildi.
2001 yılında göreve gelen Devlet Başkanı Gloria Arroyo ise MILF
örgütünü müzakerelere devam etmeye ikna etmeye çalışırken aynı
zamanda Malezya’dan da sürece gözlemci olarak katılmasını talep
etti..

Kerim Yıldız: Dışardan verilen bu yardıma karşı gelişen direncin
üstesinden nasıl geldiniz?

Senen Bacani: Aslında süreci başlatan Devlet Başkanıydı ve yerelde
de sürece bir muhalefet yoktu. Açıkçası buna yönelik pek bir direnç
olmadı. Malezyanın rolü esasen gözlemcilikti fakat şimdi birçok
uluslarası kesimin sürece müdahil olması söz konusu.

Katılımcı: Konuyu biraz değiştirerek pratik meselelere gelebilir
miyiz? Mesela, siyasi tutuklular var mı? Gelecekte bir genel af
olacak mı?

Anna Basman: Biz siyasi tutuklular ile adli suçlular arasında bir
fark gözetmiyoruz ama normalleşme süreciyle ilgili protokolde bu
kişilerin davalarının tekrar gözden geçirilmesine dair bir hüküm var
ve umuyoruz ki bu şekilde bu davaları çözebiliriz. Halk oylamasının
yapılması ve Bangsamoro Temel Kanunu’nun kabul edilmesinden
sonra Devlet Başkanı tarafından bir genel af ilanı yapılacak.
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Katılımcı: Bangsamoro Temel Kanunu kapsamında öngörülen
yargı sisteminden bahseder misiniz?

Anna Basman: Filipinler anayasasının getirdiği düzenlemelerden
biri de bölgesel mahkemelerdir. Bangsamoro Temel Kanunu’nun
amacı bu yetki alanının
genişletilmesi, yerel mahkemeler
kurulmasıdır. Bir yandan medeni hukuk mahkemeleri korunurken
öte yandan şeriat ve kavim hukukunu uygulayacak mahkemeler
kurulacaktır. Bu şeriat ve kavim mahkemeleri özellikle mülkiyet ve
aile hukuku davalarına bakacaktır. Bütün bu mahkemelerin tümü
Yüksek Mahkemenin idaresi altında kalmaya devam edecektir.

Katılımcı: Anayasa tartışmalarına dönersek, buranın laik bir ülke
olduğunu söylersem hata etmiş olur muyum? Ve şimdi de şeriat
hukukunu uygulayacak bir ülkeden bahsediyoruz. Bu anayasanın
ilgili hükümlerine aykırı olmaz mı?

Anna Basman: Anayasada kilise ve devlet laik düzenlemeye
uygun olarak birbirinden ayrılmıştır ancak kurumsal özgürlük
çerçevesinde herkes dininin gereklerini özgürce yerine getirebilir.
Bazıları laik bir ülkede şeriat hukuku uygulanamayacağını ileri
sürüyor ancak Filipinler’de dinsel kanunlar var. Örneğin, ülkenin
çoğunluğu Katolik olduğundan dolayı boşanma kabul edilmiyor
ancak Müslümanlar boşanabilmektedir.
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Kerim Yıldız: Bugün karşı karşıya bulunduğunuz temel zorluklar
nelerdir? Ayrıca Türkiye’nin rolü neydi? Son olarak, Bangsamoro
Temel Kanunu (BBL) kapsamında kurulacak yerel parlamentonun
yasama yetkisiyle ilgili sınırlamalar nelerdir?

Senen Bacani: Daha önce de belirttiğim üzere Türkiyenin sürece
dahiliyeti diğer devletler ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber
Uluslararası Temas Grubu’nda yer alması şeklinde gerçekleşti.
Türkiye’nin ikinci katılımı ise bu ülkeden İnsani Yardım Vakfı
(IHH) isimli kurum aracılığıyla oldu. İnsani Yardım Vakfı (İHH)
Üçüncü Taraf Gözlemci Heyeti’nin bir parçası. Ayrıca Bağımsız
Silahsızlanma Kurumunun başkanıda Türkiye’nin eski NATO
Büyükelçisi bir Türk.
Yerel parlamentoya getirilen yasama yetkisi kısıtlamasına
dair sorunuza gelirsem, bu yerel parlamentonun yasama yetkisinin
kulllanamayacağı alanlar Bangsamoro’ya devredilemeyecek özel
yetkilere ilişkin alanlar olacaktır. Örneğin, vergi konusundaki
tüm yetkiler merkezi hükümete ait olduğu için bu parlamento
vergi konusunda düzenleme yapamaz. Bunun dışında yapılacak
kanunlarında ülkenin altına imza koyduğu uluslararası taahhütler
ve anlaşmalarla çelişkili olmaması gerekir. Bunun dışında bu
parlamento diğer yetkilerin tümüne sahiptir. Ayrıca Bangsamoro
parlamentosu ulusal düzeyde hazırlanmış olan bazı kanunlarla da
çelişemez.
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Zorluklar? Sanırım bu işin kolay kısmı. İşin en zor kısmı
uygulama kısmı ve bunların bir bölümü yıllarımızı alacak. Bunların
gerçekleşebilmesi için insanların ve siyasetçilerin zihniyetinde bir
değişimin gerçekleşmesi gerekir ama umarız bir nesilden daha az
zaman alır. Bu zamanla gerçekleşecek bir şeydir. Sürdürülebilir bir
yaşam sağlamakta önemli bir zorluktur zira ülkeler sürekli olarak
işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalıyorlar. Ancak geçmişten gelen
önyargıları ve sabit fikirleri ortadan kaldırmakta çok önemlidir. Bu
uzun vadeli bir eğitim gerektirir ve asıl zorluk uygulamadır.

Katılımcı: Bu ülkede yaşadığınız 40 yıllık savaşta acının ve ızdırabın
daha çok nerelerde yoğunlaştığını, yaşamların nerede kaybedildiğini
anlatır mısınız?

Senen Bacani: Az önce izlediğiniz videoda, 1970 ile 1996 yılları
arasında 120 bin insanın öldüğünü ve 1996’dan bu yana bu sayıdan
daha fazlasının öldüğünü gördük. Ölenlerin çoğu her iki taraftan
yani Filipinler Silahlı Kuvvetleri ve Bangsamoro İslami Silahlı
Kuvvetleri (BIAF)’ndendi. Açılan bu yaraların kapanması çok
uzun zaman alacak. Bizim elimizden ancak belli birşey gelebilir.
Özellikle de şiddetten doğrudan etkilenen insanlar ile yakınlarını
kaybedenler için bu yaraların kapanması daha uzun bir zaman
alacaktır.
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Esra Elmas: Öncelikle kamuoyunun fikrini nasıl değiştirdiğinizi
merak ediyorum? Sürece verilen desteği geliştirmek veya dinamikleri
etkilemek için hangi yolları kullanıyorsunuz?

Senen Bacani: Kamuoyu en başından itibaren sürece çok destek
oldu. Ancak 2015 yılında yaşanan talihsiz olay ortada bir güven
eksikliği olduğunu gösterdi ve acaba MILF örgütüne güvenebilir
miyiz soruları yükselmeye başladı. Daha öncede ifade ettiğim gibi,
Bangsamoro bölgesinde çoğunluğun sürece ezici bir desteği var ama
bölge dışında hala olumsuz bir bakış söz konusu. Sorulardan bir
tanesi olumsuz bir tepkiyi nasıl olumlu bir tepkiye dönüştürebiliriz
yönündeydi. Bunların çoğu bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor.
Halkın sadece yüzde 20’si barış süreci hakkında karar verecek
kadar bilgi sahibi olduğunu söylemektedir. Bu açıdan sürece
tepki gösterenlerin daha çok eksik ve yanlış bilgiye sahip olanlar
olduğunu söyleyebiliriz. Süreci basit kavramlarla anlatmalıyız.
İletişim kurmak kolay değil. Gazetelere ilanlar vermeye çalışıyoruz
ama yinede zor. Zaman değişiyor ve biz de kanun Kongreden
geçinceye kadar bölge dışındaki halkın büyük bir çoğunluğunun
süreci destekleyeceğini umuyoruz. Ama her zaman sürece karşı
çıkacak insanlar da olacaktır.
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DPI Direktörü Kerim Yıldız ve Filipinler Hükümeti ile MILF Örgütü
Arasında Devam Eden Barış Sürecinin Hukuk Danışmanı Av. Anna Basm

an
Karşılaştırmalı Çalışma Ziyareti Katılımcıları Filipinler Devlet Başkanlığı
Makamı Barış Süreci Danışmalık Ofisi’nde
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Karşılaştırmalı Çalışma Ziyareti Katılımcıları Manila Koyu’nda

DPI Direktörü Kerim Yıldız, Karşılaştırmalı Çalışma Ziyareti
Katılımcıları ve Türkiye Cumhuriyeti Filipinler
Büyükelçisi Sayın Esra Konur’a hitaben yaptığı konuşmada
Türkiye’deki çözüm sürecinde birlikte çalışmanın ne kadar önemli
olduğuna vurgu yapıyor.
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Türkiye Cumhuriyeti Filipinler Büyükelçisi Sayın Esra Conkorur’un ev
sahipliğinde gerçekleşen akşam yemeğine BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Filipinler Temsilcisi Cynthia Veliko ve Türkiye Cumhuriyeti
Manila Büyükelçiliği’nde görevli ve Uluslararası Temas Grubu’nda
yer alan Sayın Davut Ocak’ta katıldı.
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Temsilciler Meclisinde Özel Gezi
Yer: Temsilciler Meclisi
Tarih: 23 Haziran 2015, Salı
Katılımcı: Feliciano Belmonte, Filipinler Temsilciler Meclisi
Sözcüsü

Filipinler Temsilciler Meclisi Sözcüsü Feliciano Belmonte
Karşılaştırmalı Çalışma Gezisi katılımcılarına Temsilciler Meclisi’ni gezdirirken

Gezi Meclis Sözcüsünün, Meclis binasının kısa bir tarihini
anlatmasıyla başlamıştır. Bina, Filipinler Temsilciler Meclisi 1902
yılında ilk oluşturulduğunda Filipinler’in hala ABD tarafından idare
ediliyor olmasından kaynaklı olarak Amerikan mimarisine uygun
olarak inşa edilmiştir. 1946 yılında Filipinler ABD’den bağımsızlığını
ilan etmiş ve yeni kurulan Cumhuriyetin ilk Kongresi’de bu tarihte
kurulmuştur. Ülkede uygulanan sıkıyönetimin 1987 yılında son
bulması sonrasında yeni bir anayasa hazırlanmış ve yapılan yeni
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anayasa ile Temsilciler Meclisi ve Senato’dan oluşan ikili yasama
sistemini geri getirmiştir. Meclis Sözcüsü daha sonra Meclis ve
Senatonun oluşumunu ile yasa tasarılarının nasıl kanunlaştığına
ilişkin yasama sürecini katılımcılara anlatmıştır.

Katılımcılar Temsilciler Meclisi ve Yasama Özel Arşivlerini gezerken
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Meclis Sözcüsü Feliciano Belmon eşliğinde
Filipinler Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi’ne gerçekleştirilen özel gezi

Katılımcılar Temsilciler Meclisi gezisi sırasında
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Çatışma Çözümünde Medyanın Rolü Konulu Yuvarlak
Masa Toplantısı
Yer: The Garden Rooms, Edsa Shangri-La Hotel, Manila
Tarih: 23 Haziran 2015, Salı
Katılımcılar:
Marties Vitug, Ulusal düzeyde haber yapan Rappler Haber Sitesi
Editörü
Ces Orena Drillon, Filipinli Televizyon Gazetecisi
Angela Casauay, Rappler Haber Sitesinde siyaset ve barış sürecinde
sorumlu gazeteci

Katılımcılar medyanın çatışma çözümündeki rolü konulu yuvarlak masa
toplantısında, Filipinler’in önde gelen gazetecileriyle bir araya geldiler
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Konuşmacılar Marites Vitug, Angela Casauay ile DPI Programlar Bölümü
Direktörü Eleanor Johnson ve bir diğer konuşmacı
Ces Drillon yuvarlak masa toplantısı sırasında

Eleanor Johnson: Öncelikle konuklarımıza hoş geldiniz diyor,
burada bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bugün
beklediğimizden daha küçük bir grupla burada olduğumuz için
kusura bakmamanızı rica ediyorum. Ces, Angel ve Marites’e
tecrübelerini paylaşmak için bizimle bir araya geldikleri için çok
teşekkür ediyorum. Konuşmacılarımızdan ilk olarak kendilerini
tanıtarak söze başlamalarını rica ediyorum. Akabinde eminim
kendilerine pek çok soru gelecektir.

Ces Drillon: Sizleri Manila’da görmekten dolayı çok mutlu
olduğumuzu ifade etmek isterim. Adım Ces. Yaklaşık 30 yıldır
gazetecilik yapıyorum. Bunun yanı sıra Filipinler’in en büyük
kanalı olan ABS-CNN için program sunuculuğu ve muhabirlikte
yapıyorum. Kanalımız Filipinli işçilerin yaşadığı Kuzey Amerika
ve Suudi Arabistan gibi Orta Doğu ülkelerinde de yoğun olarak
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izleniyor. Ben gazeteci olarak barış görüşmelerini başından itibaren
hatta daha öncesinden beri takip ediyorum. 2008 yılında Abu Sayyaf
örgütü tarafından kaçırıldım ve 9 gün sonra serbest bırakıldım.
Ben, kameramanım, asistan kameraman ve isyancı grup hakkında
araştırma yapan akademisyen bir akademisyen olan rehberimiz
örgüt tarafından rehin alındık. Yaşadığım bu tecrübemden dolayı
da Mindanao hakkındaki gelişmeleri takip etmek için daha özel
bir sorumluluk hissettim.

Angela Casauay: Filpinler’de tamamen internet üzerinden haber
yapmak üzere kurulmuş olan Rappler Haber sitesinde gazetecilik
yapmaktayım. Son üç yıldır MILF örgütüyle yürütülen barış
müzakereleri sürecini takip ediyorum. Barış sürecindeki irili büyüklü
bütün antlaşmaları ve süreçte yaşanan tıkanmaları izliyorum. Her
ne kadar meslekte yeni ve nispeten genç biri olsamda sık sık sahada
bulundum ve mevcut müzakerelerdeki farklı aktörlerle görüştüm.

Marites Vitug: Ben de yaklaşık 30 yıldır gazetecilik yapıyorum.
1990 yılının sonlarında yayınlanan ve Mindanao isyancıları ile
ilgili olan Hilalin Altında isimli kitabın eş-yazarıyım. Hâlihazırda
Rappler Haber Sitesi Editörü olarak görev yapıyorum ve zaman
zaman analitik makaleler yazıyorum. Yani süreci Angela’dan farklı
olarak daha mesafeli bir yerden izliyorum. Mesleki hayatımda
dergi editörlüğü yaptım, gazetelere yazdım ve bunların arasındaki
dönemlerde kitaplarda yazdım.
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Katılımcı: Bu bölge hakkında bir kitap yazmayı neden tercih
ettiniz?

Marites Vitug: Mindanao’yu anlamak istedim. Mindanao benim
geldiğim Buzon isimli bir başka adadan çok farklı bir yer. Katolik
kökenliyim ve orada neden çatışma yaşandığını nedenleriyle anlamak
istedim. Muhabir olduktan sonra oraya gittim ve sonrasında ilgim
daha da arttı. Kitabım ise daha çok orada yaşanan yoksullukla ilgili.
Onları güdüleyen ideoloji ya da din değil, ekonomidir. Merkezi
hükümet tarafından yıllarca ihmal edilmişlerdir. Çok sonraları okul
ve yol yapımları için merkezi hükümetten mali yardım alabildiler
ancak koşullarının düzelebilmesi için daha çok yardıma ihtiyaçları
var.

Katılımcı: Ekonomi dışında ne tür problemleri vardı? Farklı bir
dilleri var mı mesela?

Marites Vitug: Başlangıçta bölgede sadece Moro Ulusal Kurtuluş
Cephesi (MNLF) isimli bir örgüt faaliyet yürütüyordu. Daha sonra
MNLF örgütü içinde ayrışmalar gelişti. Çok çeşitli sorunların
yanı sıra örgüt yöneticileri arasında da görüş ayrılıkları ortaya
çıktı. Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) üyeleri daha çok
Mindanao’nun Merkezi’ndeki belli başlı vilayetlerden gelenlerden
oluşuyor ve bunun yanı sıra MNLF üyeleri ise şimdi daha çok Sulu
çevresinde yoğunlaşmış durumda. Farklı kabilelerin olması bir
zorluk yaratıyor.
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Katılımcı: Basının burada özgür olup olmadığını bilmek istiyoruz
çünkü bizim ülkemizde hükümetle bu konuda bir sorun var ve
basın baskı altında. Siz de böyle hissediyor musunuz?

Ces Drillon: Hayır, burada çok fazla özgürlük var! Biz Asya’daki
en özgür basına sahip olan ülke olarak biliniyoruz. Fakat buradaki
ironi şu ki burada çok sayıda gazeteci hayatını kaybediyor ve bu
konuda Irak’tan sonra ikinci sıradayız. Ama bunun yanı sıra basın
özgürlüğümüz var.

Katılımcı: Bu nasıl oluyor?

Ces Drillon: Ölümlerin çoğu başkent dışındaki vilayetlerde meydana
geliyor ve hayatını kaybedenlerin çoğu da yerel gazeteciler. Güçlü
konumunda olan kişiler meseleleri kendileri açısından bu şekilde
çözüyorlar. Siyasetçiler ve polisler kendilerine karşı olan gazetecileri
öldürüyorlar. Bir sorun var ama sorun başkentin dışında kalmaya
devam ediyor. Sorun şu ki bazı gazeteciler resmen programlarını
satıyorlar, programlarını pazarlıyorlar ve böylece resmen birileri
tarafından maaşa bağlanmış oluyorlar. Bu tablo gazetecilerin satın
alınabileceği gibi bir meseleyi ortaya çıkarırken basında da yerel
siyasete ilişkin belirli önyargılar geliştiriyor. Ancak barış sürecininin
takip edilmesi konusunda gerçekten de özgür ve demokratik
koşullara sahip olduğumuzu söyleyebiliriz.
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Katılımcı: Hükümeti kolayca eleştirebiliyor musunuz? Eleştirirseniz
ne olur?

Marites Vitug: Evet, hiç bir şey olmaz. Kimse cezalandırılmaz ya
da işini kaybetmez. Cezaevinde gazeteci yok. 1970’li yıllarda ülke
sıkıyönetim ile idare edildiğinde böyle şeyler yaşanıyordu ama artık
değil. Bundan yaklaşık 3 ay önce, 44 özel tim polisinin öldürüldüğü
bir olay yaşandı ve bu olay barış sürecinde bir duraksamaya yol
açtı. Bu olay sonrası MILF örgütü ile barış yapmaya çalıştığı için
Hükümete karşı büyük bir sitem vardı. Bazıları ise bu olayın
basın tarafından barış süreci pahasına aşırı bir duygusallaştırıldığı
söylüyordu. Hükümete karşı çok açık eleştiriler vardı ama hiç bir
şey olmadı.

Katılımcı: Medya organlarının sahibi kim? Devlet mi?

Ces Drillon: Hala devlete ait olan bazı radyo istasyonları var ama
medya daha çok özel sektörün elinde ve özel sektör çok daha güçlü.
Bu medya şirketlerin başka işleri de var.

Angela Casauay: Siyasetçilere ait gazetelerde var. Siyasetçilerin
yerelde sahip olduğu bazı gazete ve radyolarda var ama sayı olarak
çok fazla değiller.
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Katılımcı: Hükümete karşı ifadeler kullanırlarsa başlarına herhangi
bir iş gelmiyor mu?

Marites Vitug: Bir önceki devlet başkanı Gloria Arroyo döneminde
böyle bir şey yaşandığında iş sahipleri muzdarip oluyordu ama artık
bu yaşanmıyor. Özel medya grupları arasında çok fazla eleştirel
olmamaya özen gösterenlerin yanı sıra gayet eleştirel olanlarda var.
Bir kısım eleştirel yaklaşan var ama hepsi eleştirel değil.

Katılımcı: Dengeli yaklaşan gazetelere bir şey olmuyor mu?
Hükümet bunları kayırıyor mu?

Ces Drillon: Bazı haber merkezleri Devlet Başkanına karşı oldukça
eleştirel. Bunlardan iki tanesi, Devlet Başkanı’nın kamuoyuna
yaptığı konuşmalar sırasında eleştirildi. Devlet Başkanı bu yayın
organlarına hakaret etti ancak bu gazeteler hala varlığını sürdürüyor.

Katılımcı: Mindanao’nun ayrılma talebinden bahseder misiniz?
Medya, isyancıların ayrılma yönündeki görüşüne katıldıklarını
ifade edebilir mi veya bazı gazeteciler ayrılık yanlısı politikaları
destekleyebilir mi?

Angela Casauay: Bunlar elbette yasak değil ama ben şahsen ana
akım medyada kimsenin ayrılığı desteklediğini düşünmüyorum.
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Tek tek gazeteciler adına konuşamam ancak genel durum böyle.
Şu an itibariyle buna yanıtım hayır ancak belki 70’li yıllarda
bu fikre katılan insanlar vardı. Şimdi bu durum neredeyse son
bulmuş durumda bu yüzden kimsenin bölgenin ayrılığını alenen
desteklediğini sanmıyorum.

Katılımcı: Mindanao’lu gazetecilerde bu düşünceleri ifade ediyorlar
mı?

Angela Casauay: Örgütsel hareketi desteklemediği halde
bağımsızlığı destekleyenler olabilir ki bu da daha çok onların tarihi
bağlamı anlayan kişiler olmasından kaynaklıdır.

Katılımcı: Müslümanların kendi medya kuruluşları var mı?

Angela Casauay: MILF örgütünün bir internet sayfası var ve süreç
hakkında haber yapan birçok gazeteci de bu siteyi takip ederek neler
olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Ayrıca MILF tarafından düzenli
olarak kullanılan bir radyo istasyonu var ancak ben o radyonun
MILF örgütüne ait olduğunu sanmıyorum.

Katılımcı: MILF Örgütünğün üzerinde internet sitelerine belli
başlı şeyleri koymaları yönünde bir baskı var mı?
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Marites Vitug: Hayır, istediklerini yayınlamakta serbestler.

Katılımcı: Buradaki Müslüman topluluğu biraz anlatır mısınız?
İkinci sınıf vatandaş muamelesi mi görüyorlar? Medya da onlara
karşı bir önyargı var mı?

Katılımcı: Kaçırılmanız hakkında daha fazla şey duymak isterim.

Ces Drillon: Bölgeye önceki liderleri öldürüldükten sonra Abu
Sayyaf örgütünün başına geçen yeni liderle röportaj yapmak
üzere gitmiştim. Bana kendisinin eski bir MNLF komutanı
olduğu söylenmişti. Eski liderlik dönemine göre daha direkt bir
mücadelenin gelişebileceğini duymuştum. Abu Sayyaf örgütü bir
bölümü geçmişte Afganistan’daki savaşa katılmış olan genç ve
idealist Müslümanlar tarafından kurulmuştu. Bu kesimler özerklik
elde ettiği halde verdiği sözleri tutmayan MNLF örgütünden
bıkmışlardı. Aslında görüşme bir tuzaktı ve ben bu tuzağın
sonucunda kaçırıldım. Salıverilmem için 750.000 dolar fidye
ödendi. Fiziksel olarak bana herhangi bir zarar vermediler ama
sürekli olarak tehditler vardı ve beni neredeyse kafamın kesileceğine
inandırdılar.

Katılımcı: Kaçırılan çok gazeteci var mı?
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Ces Drillon: Belgesel çeken iki tane yönetmen de vardı. Birde
Malezya’ya giden turistlerin kaçırıldığı bir dönem vardı.

Katılımcı: Savaşçılar nasıl bir imaja sahip? Özgürlük savaşçısı olarak
görülüyorlar mı?

Ces Drillon: Abu Sayyaf ’ın bir ideolojisi yok, sadece para istiyorlardı.
Abu Sayyaf ’ın yeni lideriyle hiç görüşmedim ve bana göre bunlar
sadece çete. MILF örgütüne bir saygım var. MILF örgütü hakkında
çok sayıda haber yaptım ve onların MNLF örgütünden çok daha
farklı olduklarını, daha örgütlü olduklarını söyleyebilirim. Önceleri
MNLF’den ayrılarak MILF örgütünü kuranları temsil eden Nur
Misuari adında tek bir lider vardı. Yoksulluğun en yoğun olduğu
yerlere baktığınızda bu bölgelerde yoğunlukla Müslümanların
yaşadığını görürsünüz. Savaşmalarının esas nedeni bu. Tarihe
bakacak olursanız, bizim İspanya’nın sömürgesi olduğumuz
zamanlarda, onlar hiç bir zaman sömürgeleştirilmediler ve bu
nedenle Müslümanlar ortada devam bir adaletsizliğin olduğunu
ifade ediyorlar.

Katılımcı: Eğer kendi medyaları yoksa sizin tarafsızlığınıza
güveniyorlar mı? Her zaman haberlere konu olabiliyorlar mı?

86

Filipinler’e Gerçekleştirilen Karşılaştırmalı Çalışma Ziyareti Raporu

Marites Vitug: 1980’li yıllarda onların kamplarını ziyaret ettim
ve gözlemlerimi ulusal bir gazetede yayınladım. Sürekli olarak
daha çok çatışmalardan dolayı haberlere konu oluyorlardı. BU
sebeple haberlar daha çok çatışmalarla veya devam eden savaşla
ilgili haberlerdi. Bunun dışında Sulu’daki yangın gibi duygusal
durumlarda habere konu olabiliyordu.

Katılımcı: MILF örgütü kendisini ulusal basına ifade edebiliyor
mu?

Marites Vitug: Sıkıyönetimden sonra 1986 yılında demokrasimizi
yeniden kurduktan sonra basın özgür oldu ve MILF örgütü ile
röportaj yapma imkanı doğdu.

Katılımcı: Onlarla ne sıklıkta röportaj yapıyordunuz? Örgüt hangi
sıklıkta basında yer alıp kendileni ifade edebiliyordu?

Marites Vitug: Bunların hepsi barış sürecinin gelişimiyle ilgili.
Eğer süreçte ilerme olursa haberlerde yer alıyorlar ya da bir saldırı
olursa yine aynı şekilde haberlerde yer alıyorlardı.

Angela Casauay: Muhabirler örgütün karargâhlarına ziyaretler
düzenliyorlar. Örgütün aynı zamanda bir sözcüsüde var. Haber

87

Filipinler’e Gerçekleştirilen Karşılaştırmalı Çalışma Ziyareti Raporu

programları başmüzakereci konumunda olan lider Iqbal ile
konuşuyor genelde. Barış görüşmeleri hakkında bir şey öğrenmek
isterseniz onu arayabilirsiniz mesela. Kongrede şu anda bir
tartışma olması sizin MILF örgütünün siyasi yöneticileriyle
konuşabileceğiniz anlamına geliyor. Eğer onlarla daha önceden bir
ilişki geliştirdiyseniz bu sayede onlara mesaj ve telefon aracılığıyla
ulaşabilirsiniz.

Katılımcı: Sorum sosyal medya hakkında. Sosyal medyanın barış
sürecindeki rolü nedir? Ayrıca hükümet barış sürecinin gidişatı
hakkında basını düzenli olarak bilgilendiriyor mu?

Angela Casauay: Filipinler’de OPAPP (Devlet Başkanlığı
Makamı Barış Süreci Danışmanlık Bürosu) isimli bir kurum
var ve onların bünyesindeki iletişim ekibi düzenli olarak süreç
hakkında güncelleme yapıyor. OPAPP sosyal medya da oldukça
aktif. Müzakereler üst düzeyde ve oldukça entellektüel seviyede
yürütüldüğü için halkın süreci anlamaması eskiden önemli bir
sorundu. Fakat Ocak ayında Mamasapano’da yaşanan çatışma ülke
çapında kamuoyunun büyük bir öfke duymasına yol açtı ancak
ironik bir şekilde insanların süreçten haber olmalarını da sağladı.
Şu anda farkındalık oranı yüksek ama bu farkındalığın türü bir
sorun çünkü olumlu bir farkındalık değil.
Görüşmelerin büyük bir çoğunluğu kapalı kapılar ardında
gerçekleşiyor, bizimle çok genel güncellemeler paylaşılıyor ama
bizim daha fazlasına ihtiyacımız var. Ben Malezya’nın Kuala
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Lumpur kentinde Filipinler hükümeti ve MILF örgütü arasında
yapılan görüşmeleri takip ettim. Konuşmaya başladıklarında ya da
görüşmelerden çıktıklarında veya tartıştıklarında tweet atıyordum.
Yani sürekli canlı güncellemelerde bulunuyordum. Ayrıca, medya
belirli bir şekilde müzakerelere yardımcı oluyor çünkü daha önceleri
süreç hakkında yeteri kadar farkındalık yoktu. Örneğin Kuala
Lumpur’da kaynakların kullanılmasına dair bir tartışma vardı ve
bir tek ben oradaydım! Görüşmelerde aylar boyunca bir tıkanıklık
meydana geldi ancak medya o dönem MILF örgütünün görüşlerini
alıp yayınlayarak sürecin ilerlemesi için yardımcı olmaya çalıştı.
Biz Mindanao’ya gidebiliriz ya da onlara telefonla ulaşabiliriz.

Katılımcı: Medya hükümeti etkileyebiliyor mu?

Marites Vitug: Evet, kesinlikle. Müslümanlara karşı önyargılar
olduğu için süreci olumsuz da etkileyebilir. Bazı köşeyazarları
ve yorumcular önyargılara sahipken ve bazıları daha adildir.
Önyargılı olanlar daha çok büyük radyo istasyonlarına bağlı olarak
çalışanlardır. Ayrıca Müslümanlara karşı olan politikacılar var bu
yüzden her ne zaman bu senatörler konuşunca hemen onlardan
alıntı yapılıp internete yüklenebiliyor.

Angela Casauay: Sosyal medya sadece kişisel hesaplardan
oluşmuyor. Biz de açıklayıcı olması için veri grafikleri hazırlıyoruz
çünkü kimse on sayfalık teknik bilgiler içeren bir belgeyi oturup
okumaz. Bunları hazırlıyoruzve her ne kadar bunlar gençler için
89

Filipinler’e Gerçekleştirilen Karşılaştırmalı Çalışma Ziyareti Raporu

hazırlansa da, bunlardan herkes yararlanıyor. Bizde insanlara
ulaşmak için sosyal medyayı böyle kullanıyoruz. Bizim çalıştığımız
haber sitesi Rappler’in resmi hesabının 920.000 takipçisi var ve biz
gazetecileri retweetleyerek daha geniş bir kitleye ulaşabiliyoruz.
Marites Vitug: Bizde internete girme oranı oldukça düşük. Hali
hazırda ülkenin sadece yüzde 30’unun interneti var.Ancak akıllı
telefon kullanımı artıyor ve umarım bu artış daha hızlı olur.

Katılımcı: Toplantılarda solcu hareketleride duyduk. Bunların
durumu nasıl peki?

Marites Vitug: Evet, yeraltında faaliyet yürüten bir komünist parti
var ama onlar çok daha güçsüz.

Katılımcı: Dün OPAPP ile yaptığımız toplantıda gündeme gelen
bir çatışmayı sormak istiyorum. Bu çatışma nerede yaşandı ve
ölenler kimlerdi?

Marites Vitug: Çatışmalar sürekli Mindanao’da yaşandı ve kayıplar
arasında ne kadarının asker ne kadarının sivil olduğunu tespit etmek
çok zor. OPAPP’nin internet sayfasında bazı tahmini rakamlar var.
Bu rakamlara göre ölenlerin yüzde 50’si MNLF üyesi, yüzde 30’u
Filpinler Ordusu ve yüzde 20’si ise siviller olarak görülüyor.
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Katılımcı: Barış sürecinin başarıya ulaşacağını düşünüyor
musunuz?Evet ise neden?

Angela Casauay: Şu andaki durum şöyle; Bangsamoro Temel
Kanunu (BBL) şu anda Kongre’de ve asıl mesele BBL’nin
Kongre’den geçip geçmeyeceği değil, nasıl bir kanunun geçeceğidir.
Kongre şu anda BBL üzerinde değişiklikler yapıyor. Hadi diyelim
Kongre MILF tarafından kabul görecek bir kanunu geçirdi, ancak
geçiş dönemi için yine de çok kısa bir zaman olacak. Bu sürecin
2016’daki seçimlerden önce tamamlanmış olması gerekiyor çünkü
yerel seçimlerinde eşzamanlı olarak gerçekleştirilmesi gerekiyor.
Şu anda bir seneden biraz uzun bir zamanları var. Tamamen yeni
bir hükümet yaratmaya çalıştıklarını düşündüğümüzde bunun
son derece zor ama aynı zamanda baskı unsuru bir görev haline
geldiğini görebilirsiniz.

Katılımcı: Mevcut hükümette kaç tane Mindanao temsilcisi var?
Geçmişte MILF seçimlere katıldı mı?

Angela Casauay: 204 vekilin yaklaşık 70 tanesi Mindanao’dan ve
bunların yaklaşık 10-15 tanesi Müslüman. Sayı olarak çok fazla
değiller ve ayrıca MILF örgütünüde temsil etmiyorlar. MILF
hareketinin davasına sempati duyuyor olabilirler ama örgüte üye
değiller. Kanun yasalaşırsa seçilebilecekler. Eski MNLF üyelerinden
Kongrede olanlar olabilir ama hali hazırda sadece bir tane var.

91

Filipinler’e Gerçekleştirilen Karşılaştırmalı Çalışma Ziyareti Raporu

Her iki grupta birbirinden çok farklı ama MILF örgütünü temsil
ettiklerini iddia edemezler.

Katılımcı: Eğer bu kadar çok insan onları destekliyorsa, neden
daha fazla vekilleri yok?

Angela Casauay: Kendileri hala bir devrimci hareket olarak
tanımlıyorlar ama kanun geçerse hükümete girmeyi tercih
edecekler. Aslında şimdiden bir siyasi parti kurdular bile.

Katılımcı: Kamuoyunun IŞİD’e bakışı süreci etkiledi mi?

Angela Casauay: MILF açık bir şekilde terörizmi tasvip etmediğini
açıkladı.

Katılımcı: Süreç neden bu kadar uzun sürdü?

Angela Casauay: MNLF ve hükümet 1996 yılında bir barış
antlaşması imzaladı ve buna göre 2001 yılında bir kanunun
çıkarılması gerekiyordu. Ancak MNLF Filpinler Kongresinde yasa
taslağı üzerinde yapılan değişikliklerle tasarının sulandırıldığını ileri
sürerek hazırlanan yasayı kabul etmedi. Tek suç Kongre’nin değildi
elbette çünkü MNLF yöneticileri de iyice yozlaşmışlardı. MILF,
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şu anda daha güçlü bir özerk hükümet arayışında ancak bölgesel
parlamento kurulmadan önce bir geçiş hükümetinin kurulması
gerekiyor ve eğer bu geçiş hükümeti sadece bir yıl görevde kalacaksa
o süre içinde neyi kanıtlayabilir ki?

Katılımcı: Umutlu musunuz?

Angela Casauay: Umutluyum, ancak durum daha iyiye gitmeden
önce giderek zorlaşacak. Amaç seçimlerin uyumuna dair kanun
sebebiyle 2016’ya kadar yeni bir hükümetin kurulmasıdır. Elbette
bu tarihler kesin tarihler değil ve uzatılabilir ancak siyasi hava
seçimlerin ertelenmesinden yana değil.

Eleanor Johnson: Eğer herhangi başka bir soru yoksa böylesine
yoğun bir gündem içinde zaman ayırarak bizimle bir araya
geldiğiniz ve sorularımıza ayrıntılı cevaplar verdiğiniz için hepinize
çok teşekkür etmek ve toplantıyı sonlandırmak istiyorum.
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Yuvarlak masa toplantısı katılımcıları konuşmacılar yayıncı Ces Orena Drilon,
Rappler Haber Sitesi editörü Marites Vitug ve aynı sitesinden gazeteci Angela
Casauay ile birlikte toplu halde
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Filipinler Devlet Başkanlığı Makamı Barış Süreci
Danışmanlık Ofisi’nin Ev Sahipliğinde Katılımcılar
Onuruna Verilen Akşam Yemeği
Yer: Aracama Restoran, Bonafacio Global City
Tarih: 22 Haziran 2015, Salı
Katılımcılar:
Luisito Montalbo, Filipinler Devlet Başkanlığı Makamı Barış
Süreci Danışmanlık Ofisi (OPAPP) Müsteşarı
Yasmin Busran-Lao, MILF ile yürütülen görüşmelerde yeralan
Filipinler Hükümeti Barış Müzakere Kurulu Müsteşarı
Wendell P. Orbeso, Filipinler Devlet Başkanlığı Makamı Barış
Süreci Danışmanlık Ofisi (OPAPP) Barış Programı Yetkilisi
Av. Anna Tarhata s. Basman, Filipinler Hükümeti ve MILF
arasındaki Müzakere Kurulunun Hukuk Danışmanı
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Yasmin Busran-Lao katılımcılara Mindanao’daki çatışmayla
ilgili tecrübelerini aktarırken

Filipinler Devlet Başkanlığı Makamı Barış Süreci Danışmanlık Ofisi Müsteşarı
Luisito Montalbo, Aracama Restoran’da verilen yemek öncesinde
katılımcılara hoş geldiniz konuşması yaparken
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Luisito Montalbo: Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek
istiyorum. Bu akşam yemekte bize katıldığınız içinde çok
teşekkürler. Öncelikle size Büromuzun Genel Sekreteri Sayın
Deles’den bir mesaj iletmek istiyorum. Kendisi görevi nedeniyle
yurtdışında bulunduğundan dolayı bu ziyaretiniz sırasında
sizlerle görüşemediği için üzgün olduğunu iletmemi talep etti.
Bu masanın etrafında çok farklı deneyimlere çok sayıda isim bir
arada bulunduğu için şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Yasmin
Lao insan hakları alanında önemli başarılara imza atmış olan bir
isim ve şu anda barış süreci üzerine çalışıyor. Sanırım Anna ile
dün tanışma imkanı buldunuz. Kendisi müzakere kuruluna destek
olan hukuk ekibimizin bir üyesi. Wendell Orbeso, ise ateşkes
antlaşmasının güvenliğini sağlayan ekibe başkanlık ediyor. Bizim
ofisimiz yaklaşık 20 yıldır açık ve sanırım Ofisi’nin faaliyetlerinin
bir an önce sonlanmasını isteyen tek ofis biziz diye düşünüyorum.
Çünkü ofisimizin kapanması görevimizin tamamlandığı anlamına
gelecektir. Şimdiden sizlere afiyet olsun demek istiyorum. Eğer
barış sürecine ilişkin deneyimlerimiz hakkında sorularınız olursa
lütfen çekinmeden sorun.

Katılımcı: Bu süreç boyunca ne tür acılarla karşı karşıya kaldınız?
Mindanao’da hayat nasıldı?

Yasmin Lao: Ben bazı konuklarımıza Bangsamoro meselesinin
sömürge karşıtı bir tarihi olduğunu anlatmaya çalışıyordum.
Ben köken olarak çatışmanın etkilediği bir bölgeden geliyorum.
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Henüz daha küçük bir kız çocuğuyken ailemle birlikte yaşadığımız
yerden kaçmak zorunda kaldık çünkü silahlı gruplar okullarımızı
ateşe veriyorlardı. O dönemler ilan edilen sıkıyönetimle birlikte
çatışmanın boyutu dini sebeplerden dolayı da giderek kızıştı.
Hem Hristiyan hem de Müslüman kesimlerin oluşturduğu silahlı
gruplar sonrasında yeni çatışmalar başladı. Çatışma aslında dini bir
çatışma değil ancak din siyasetçiler tarafından kendi amaçlarına
alet edildi. Fakat ayrımcılık ve şiddet çoğunluğu oluşturan
Hıristiyanlar ile Müslüman azınlık gruplar ve kabileler arasında
her zaman var olmuştur. Benim yaşadığım bölgede Morolar adında
büyük bir kabilenin yanı sıra diğer bazı kabileler de yaşıyordu
ancak aramızda barışçıl bir yaşam hüküm sürüyordu. Ben daha
küçükken Ramazan’da arkadaşlarım bizimle birlikte oruç tutarlardı
ve ben de Noel’de ben onlara katılırdım. Ama Marcos iktidarı
döneminde sıkıyönetim ilan edildikten sonra din bir baskı aracı
haline geldi. Ortam o kadar gergindi ki çok sayıda insan hayatını
kaybediyordu. Çatışmadan önce bölgede ciddi bir ekonomik bir
zorluk yaşamıyorduk ancak çatışma boyunca işleyen tek ekonomik
sistemimiz olan takas ticareti durduruldu. Bununla birlikte
yoksulluk ortaya çıkmaya başladı ve beraberinde eğitimsizlik geldi.
Babam eğitimli bir insandı. Adalet Bakanlığı’na atandığı
için biz de eğitimimize devam edebilmek için Manila’ya gelmek
zorunda kaldık. Manila’ya geldiğimde daha 12 yaşında küçük
bir kız çocuğuydum ve hayatımdaki ilk ayrımcılığı da orada
yaşadım. Mahalledeki ve okuldaki tek Müslümanlar bizlerdik.
O zaman, çoğunluğu oluşturan Hıristiyanların aslında bizi hiç
tanımadıklarını, ebeveynleri tarafından kafalarına Müslümanlar ve
Morolar hakkında önyargılı fikirlerin ekildiğinin farkına vardım.
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Örneğin, bizim insanların kafalarını kestiğimize ve kuyruklu
olduğumuza dair hikâyeler anlatılıyordu. Biz de onların bizden
farklı yaşadıklarını görüyorduk. Mesela domuz eti yiyorlardı
ama onun dışında farklı değillerdi. Sanırım Müslümanlarında
yerli halklara karşı bazı önyargıları var çünkü onlarda daha az
eğitimliler. Müslümanları tenleri daha koyu. Kölelik tarihinden
kaynaklı olara onlara karşıda bazı önyargılar var. Bir çocuk olarak
ayrımcılık yaşamak oldukça travmatik bir tecrübeydi. Düşünsenize
insanlar otobüste yanıma oturmuyorlardı. Bense düzgün bir insan
olduğumun farkında olduğum için bu durum benim açımdan
daha zor bir durumdu. İnsanlara bana neden öyle davrandıklarını,
niçin bana cephe aldıklarını sormak zorunda kalıyordum. Onlarla
arkadaş olabilmem için önyargılarının kaynağını gerçekten
anlamam gerekiyordu. Bana ‘Biz küçükken ebeveynlerimiz bizi
eğer hemen şimdi yatağa gitmezsen seni Morolara veririm şeklinde
korkutuyorlardı’ diyorlardı mesela.
Önyargılar bu tür şeylerden besleniyordu. Evimize dönmek
istedik ancak ebeveynlerimiz artık bunun mümkün olmadığını
çünkü çatışmaların evimizi yerle bir ettiğini söylediler. Kaçıp
gelmek zorunda kalan ve burada ev yada okul bulmakta zorlanan
diğer Müslümanlarla da tanıştık. Başörtüsü takıyorsanız, bir taksi
tutmak istediğinizde taksiler durmuyordu. Yaşam alanımızı bulmak
çok zordu. Öğretmenler bile benim sınıfta olmamam gerektiğini
düşünüyorlardı ve bu ayrımcılık kolej boyunca da devam etti.
Bu tecrübemden dolayı hayatımı barışın inşasına adadım. Kendi
kendime sorduğum ikl soru şuydu; eğer bizim ailemizin başına
bunlar geldiyse daha az şanslı ailelerin başına kimbilir ne kadar
daha kötüsü gelmiştir? Babam hükümette yüksek bir makamda yer
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aldığı için benim özel bir okula gitme imkanım oldu. Pek çok
insana kıyasla benim rahat bir hayatım vardı.
Barış çalışmasının kadınlarla başlamanın önemli olduğunu
düşündüğüm için Kadın barış grubuna katıldım. Bu grup aracılığıyla
bir araya gelen Hristiyan, Müslüman ve yerli kadınlar olarak kendi
aramızda çatışmayla mücadele hakkında konuşuyorduk. Daha
sonra çatışmalara rağmen evimize döndük ve çeşitli sivil toplum
örgütleriyle konuşmaya başladık. Bizim ailemizin dokuz ferdi var
ve hepimiz birlikte memleketimize gittik. Gergin ve güvensiz ortam
hakim sürüyordu. Kontrol noktasındaki askerler her ne isterlerse
yapabilirlerdi. Bazen sarhoş olur silahlarını size doğrulturlardı ve
eğer şanslıysanız hayatta kalırdınız. Ama bazıları o kadar da şanslı
değildi.
Moro’da bir grup insanın katledilmesinden sonra Moro
halkı adına silahlı bir hareket başlatmak için bir araya gelen insanlar
tarafından kurulan silahlı hareketin ismini o zaman duyduk. Bu
hareket kurulduğunda ben henüz gençtim. Morolular arasındaki
aktivizm 1968 yılında başladı ve harekete önderlik eden pekçok
Moro lideri üniversitelerde eğitim gören kişilerden oluşuyordu.
Ben daha küçükken onların yürüttüğü bazı tartışmaları duyuyor,
faaliyetlerine tanık oluyordum. Şimdi dağlara gidip eğitim
görenlerin aslında onlar olduğunu anlıyorum. Daha sonra
hükümetin Libya’nın o zamanki lideri Kaddafi’nin yardımıyla
Libya’nın Trablus şehrinde Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MNLF)
ile barış görüşmeleri yürüttüğünü duydum. Analistler dönemin
devlet başkanı Marcos’un Moro Liderleri Libya’da kaldığı için
onlarla gözlerden uzak istişaretlerde bulunmak amacıyla bu ülkeye
gittiğinden bahsetmekteydi. Açıkçası anlaşma sadece iki lider
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arasında yapılmaktaydı ve bu tablo o zaman oluşmaya başlayan
diktatörlüğü belli bir oranda şekillendirdi diyebiliriz. Trablusta
yapılan antlaşmanın detayları çok iyi bilinmiyor. Zaten anlaşmada
başarıya ulaşmadı.
Şimdiki Devlet Başkanının annesi olan eski Devlet
başkanlarından Corazon Aquino resmen bir devrim hükümeti kurdu
ve Mindanao’ya gidip farklı gruplarla konuşarak daha demokratik
özellikte ki barış görüşmelerine başladı. Onun ardından göreve
gelen bir diğer devlet başkanı Ramos’da başlatılan bu süreci devam
ettirdi ve 1996’da nihayi barış antlaşması yapıldı. Ama bir grup bu
anlaşmayı reddetti. Bu grup barış sürecindeki örgütün yozlaştığını
ifade ederek o örgütten ayrılanlarca kurulan Moro İslami Kurtuluş
Cephesi (MILF) idi. MILF ile resmi barış görüşmeleri ise 1997
yılında başladı.
Sizin de gördüğünüz üzere her bir hükümetin farklı bir barış
stratejisi vardı ve daha sonra göreve gelen Estrada’nın stratejisi ise
‘topyekün savaş’ ilan ederek bütün isyancıları öldürmeye dayanıyordu.
Hepsini öldürürse mücadelenin biteceğini düşünüyordu. Estrada
tarafından uygulanan savaş stratejisi eski devlet başkanı Ramos ile
MILF arasında başlayan barış görüşmelerini tam bir yıkıma uğrattı.
Mülteci kampları çatışmadan kaçan insanlarla dolup taşmıştı.
Benim ait olduğum aşiretin yaşadığı bölge büyük bir kamp haline
geldi, okullar yerlerinden edilmiş insanlarca adeta işgal edildi. İşte
bu tecrübe sayesinde silahlı çatışmaların nasıl insanlıktan çıkarma
etkisi taşıdığını tecrübe ettim.
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Küçücük bir odada başka erkeklerle birlikte kalmak, bir
kadın olarak onurunuzu zedeliyor. Bu durum silahlı çatışmanın
bir etkisi. Çatışma döneminde kadınların tecrübeleri erkeklerin
tecrübelerinden farklıdır. Örneğin, eğer bir yerde tuvalet yoksa
bu kadınlar için hem daha zor hem de daha küçük düşürücü bir
durumdur. Ben insanların öldüğü, çocukların yabancılar tarafından
götürüldüğü durumlara şahit oldum. Kadınların genç yaşta tecavüze
uğradığına ve bunun sonucunda hamile kaldıkları için evlenmek
zorunda kaldıklarına tanık oldum. Bu durumun kendisi çocuk
için bir felaket, anne içinse ölüm demek. İnsani yardım kuruluşları
bile iyi organize olmamışlardı ve bu haliyle onlarda bir sorundu.
Bu kuruluşların hepsi durumu iyiden iyiye anlayabilecek konumda
olmadıkları için yardımlarda doğru kişilere ulaştırılmıyordu.

Katılımcı: Bugünkü toplantılarda yoksuluktan ve bunun çatışma
üzerinde büyük etkisi olduğundan bahsedildi . Bunu biraz açar
mısınız? Savaştan çıkar sağlayan ve devam etmesini isteyen kişiler
var mı?

Yasmin Lao: Savaşın sürmesinden çıkar sağlayanlara arasunda silah
tüccarlarından toplulukları finanse eden marketlere kadar bir dizi
kesim var.

Katılımcı: Müzakerelerin dönüm noktası neydi?
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Luisito Montalbo: Ben Bangsamoro’da savaş olduğunun farkında
değildim. Benim gibi Manila’da yaşayan insanlar anlamadıkları
bir durum hakkında kararlar veriyordu. Tam da bu yüzden benim
kararlarım çok yanlış olabilir. Ayrımcılık olarak yaygındı ki
insanların çözüm bulunması için yeteri kadar sempati taşıdıklarını
söyleyebilirim.
Peki şimdi neden işliyor? Çünkü devlet Başkanı durumun
değişmesini istiyor. Dönüm noktası Devlet Başkanının MILF lideri
ile görüşmesiyle birlikte gerçekleşti. MILF lideri devlet başkanın
taşıdığı samimiyetin farkına vardı ve bu da sürecin ilerlemesine
yardımcı oldu. Geçen beş yıl içinde çok sayıda zorluk yaşandı ancak
ortada güçlü bir güvenin olması sayesinde bütün bu zorluklara
göğüs gerilebildi. Bu samimiyetin gösterebilmesi çok önemliydi.

Yasmin Lao: Ben sürecin kapsama alanındaki kişilerin sivil
toplumdan gelmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Geçmişte barış müzakereleri devam ederken bir anda silahlı
çatışmalar patlak veriyordu ve kimse buna bir anlam veremiyordu.
İletişimdeki bu yanlışlar sürece zarar verdi. Bu nedenle insanların
bilgilendirilmeleri lazım. Üçüncü taraftan arabulucuların sürece
katılması gibi bir diğer önemli adım daha var ki eğer o olmasaydı
şu anda bulunduğumuz noktada olamazdık. Her iki tarafta
birbirine güvenmediği için aralarındaki farklardan dolan boşluğu
doldurmak için bir köprü görevi görecek üçüncü tarafa ihtiyacın
olduğu zamanlar vardı.
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Luisito Montalbo: Sürecin ilerlemesi için asıl ihtiyaç duyulan
ise devlet başkanı özelindeki güçlü liderliktir. Bugün geldiğimiz
noktaya imzalanmış ama sonrasında başarısız olmuş anlaşmalardan
dersler çıkararak geldik. Antlaşmanın kendisini açık olmasına
rağmen MILF ile yürütülen bir silahsızlanma süreci var. Ayrıca,
Bangsamoro Temel Kanunu (BBL) neredeyse tamamen Bangsamoro
halkı tarafından düzenlendi. Bu sebepten dolayı Morolular arasında
anlaşmaya güçlü bir sahiplenme duygusu hakim.
Karşılaşacağımız en önemli sorun ise ulusal mutabakatın
sağlanması sorunudur çünkü hali hazırda sadece küçük bir kesim
bu sürece destek veriyor. Bangsamoro bölgesi kurmayı başarsak bile
bu sorunlar var olmaya devam edecektir. Mutabakatı sağlamanın
bir diğer yoluda insanlara ulaşarak Bangsamoro Temel Kanununun
anayasaya uygun olduğunu onlara anlatmaktır. Bazen mesele
hukuki bir sorundan değil ancak ayrımcılıktan kaynaklanıyor
olabilir. Her ne kadar çatışmanın kendisi dinsel sebeplere dayalı bir
çatışmasa olmasa da yaşananların Müslümanları ve Hıristiyanları
birbirinden ayırdığı aşikârdır. Peki, Hristiyan çoğunluğun, azınlık
Müslümanlara ilişkin bir kanunu desteklemelerine imkân verecek
bir ulusal mutabakatı nasıl sağlayabilirsiniz? Bu noktada gençlerin
eğitimi ve medya çok önemli bir rol oynamaktadır.

Yasmin Lao: Barış yapmak önemli bir siyasi platform sağlar ama
öncelikle barışa inanan siyasetçilerinizin olması gerekir.
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Katılımcı: Bangsamoro Temel Kanunu için yapılan hazırlıklar
nelerdi? Kulislerde neler yaptınız?

Anna Basman: Bangsamoro Temel Kanunu’nun (BBL) esasını
yapılan barış anlaşmaları ve güç paylaşımını düzenleyen ek
protokol oluşturur. Müzakereler sırasında taraflar her bir üyesi
Bangsamoro’nun farklı şehirlerinde ikamet eden 15 kişiden oluşan
bir Bangsamaro Geçiş Dönemi Komisyonu kurulması konusunda
aralarında anlaşmışlardır.

Luisito Montalbo: Bizde iki aşamalı bir parlamenter sistem
mevcuttur ve her ikisi de Bangsamoro Temel Kanunu’nu
gündemine almaktadır. Kanuna dair görüşmeler Parlamentonun
alt kanadında nihai aşamaya varmıştır. Üst kanadında ise hala
komisyon aşamasındadır. Filipinler Kongresi Temmuz ayında tekrar
toplandığında, yasanın bir iki ay içerisinde geçmesini umuyoruz.

Katılımcı: BBL’de değişiklikler yapılacak mı?

Luisito Montalbo: Evet, değişikliler her aşamada yapılabilir.
Şu anda tartışmalı olan ‘katılma’ hükümleridir çünkü yayılma
seviyesini kapsayan bu düzenlemeler her iki taraf açısından büyük
bir sorun teşkil etmektedir. Bu hüküm düzenlemeleri ileride başka
bölgelerin Bangsamoro bölgesine katılmasına olanak tanıyor.
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Bu haliyle merkezi hükümetin azımsanmayacak oranda yetkisi
ellerinden alınmış olacaktır.

Katılımcı: Bildiğiniz üzere sembolik silah bırakma süreci geçen
hafta gerçekleşti. MILF’den hükümetle görüşmelere başlamadan
önce silah bırakmasını istediniz mi?

Luisito Montalbo:Bir taraf hiçbir zaman diğerini mağlup ettiğini
düşünmemeli. Ateşkes yapısı Bangsamoro Çerçeve Antlaşmasının
bir parçasıydı ve antlaşmanın siyasi çözüme imkan sağlayacağı
açıktı. MILF hiçbir zaman siyasal bir çözüm olmadan tamamen
silah bırakmaz.

Katılımcı: Güçlü bir liderliğin öneminden bahsettiniz. Eğer bu
olmasaydı ne yapardınız?

Luisito Montalbo: Diğer ülkelerde kurumlara güvenme imkanı
bulabilirsiniz ancak bu durmun burada gerçekleşmesi mümkün
değildir. Burada kurumlar yeteri kadar güçlü olmadığı için
çoğunlukla ulusal liderlerin uyguladığı siyasetler tarafından
yönlendiriliyoruz. İşte tam da bu yüzden bir sonraki seçimlerde
hata yaparsak bu barış sürecini tamamıyla yıkabilir. Bu yüzden
devlet Başkanı hala görevdeyken her şeyi halletmeye ve mümkün
olduğunca güçlü kurumlar tesis etmeye çalışıyoruz.
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Katılımcı: Üçüncü tarafların yardımı oluyor mu? Yabancı tarafların
ulusal iç siyasete müdahale etmelerini kabul etmek zor değil mi?

Luisito Montalbo: Elbette yardımları oluyor ama eğer biz
bunu kendimiz yapamazsak o zaman bu durum sürdürülebilir
olmaz. Üçüncü taraflar müdahale etmiyorlar. Katılmaları için
üçüncü tarafları biz davet ettik ve her iki tarafın rızasına dayalı
bir davet olmadan katılamazlar zaten. Onların neler yapıp neler
yapamayacaklarına dair açık parametreler var. Nihayetinde son
kararı verecek olanda bu iki taraftır. Gözlemcilerin oynadığı asıl rol,
bir kırılma yaşandığında birilerinin oluşan farklılaşmayı gidermek
için köprü vazifesi görmesidir..

Katılımcı: Kanuna dair beklentiniz nedir? Kanun önünde engeller
çıkacak mı ya da üzerinde değişiklikler yapılacak mı? Ayrıca bu
kanun şeriat kanunu ile uyumlu olacak mı?

Luisito Montalbo: Devlet Başkanı hala çok popüler bir konumda
ve görevden ayrılmadan önce bu kanun’un geçmesini sağlayacak
kadar siyasi sermayeye sahip.

Anna Basman: Anayasamızda mutlak bir laiklik düzenlemesinin yer
alması söz konusu değil. Anayasada tek bir dinin desteklenmemesi
ancak yurttaşların kendi dinlerinin gereklerini özgürce yerine
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getirebilmelerini garanti altına alan bazı hükümler var. Anayasanın
bu düzenlemeleri yasalarada yansıtılmıştır. Şeriat hukukuna gelince,
daha Bangsamoro Temel Kanunu’na (BBL) gelmeden Filipinler
hukuk sisteminde zaten şeriat hukuku düzenlemelerinin mevcut
olduğunu ifade etmek gerekir. Eğer Bangsamoro Temel Kanunu
(BBL) geçerse bölgede şeriat uygulanacaktır. Fakat mevcut anayasa
zaten buna imkan tanıyor ve anayasal bir sorun olması durumunda
o zaman konu Yüksek Mahkemeye taşınır.

Katılımcı: Hükümet olarak Ocak ayında gerçekleşen saldırının
üstesinden nasıl geldiniz?

Luisito Montalbo: Bu saldırı ülkemizdeki sosyal ve siyasal
bölünmeleri su yüzüne çıkardı. Duyguların yatışması içinde aradan
biraz zaman geçmesi gerekti ki biz işimize kaldığımız yerden devam
edebilelim. Olayı daha iyi anlayabilmek için bölgeye inceleme
gezileri gerçekleştirdik ve ciddi bir soruşturma başlatmak zorunda
kaldık. Şu anda daha iyi bir durumdayız ve sürece devam edebiliriz.

Yasmin Lao: Bu olayın kendisinin her iki barış paneli arasındaki
ilişkiyi güçlendirdiğini düşünüyorum çünkü aslında her iki tarafta
bu saldırının hedefindeydi.
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Wendell Orbeso: Ben sürecin güvenlik ve askeri boyutundan
sorumluyum. Bu sorumluluğa hükümetin silahlı kuvvetleri (AFP)
ve MILF kuvvetlerinden oluşan ateşkes ve güvenlik mekanizmaları
da dahildir. Üçüncü Taraf Gözlem Heyeti (TPMT) ile bu
saldırının hemen öncesinde saldırının gerçekleştiği üsteydim. O
üsten ayrılıp başka bir MILF kampına doğru hareket etmiştik ve
gerçekten de kimse böyle bir şeyin olacağını beklemiyordu çünkü
ne askeriye ne de polis güçleri böyle bir operasyondan haberdardı.
Bu olaydan bizim çalışma takvimimiz de etkilendi. Mesela Mart
ayında gerçekleşmesi gereken silahsızlanma ise ancak bir kaç gün
önce gerçekleştirilebildi. Bu olay olduğunda tüm Filpinler Ordusu
ve MILF’nin güvenlik personeli aynı cephedeydi. Bu haliyle olay
sahadaki güvenlik güçlerinin ilişkilerini güçlendirdi. Olaya ilişkin
farklı senaryolar var ancak bu olayın kendisi sayesinde her iki
tarafın güvenlik güçleri kendi aralarında birleşmiş oldu.

Katılımcı: Barış süreci hakkında farkındalığı nasıl artırıyor ve
zemini nasıl genişletiyorsunuz?

Luisito Montalbo: Medya açısından önemli olan Bangsamoro’nun
yüzünü göstermek. Bizim birliğimizi korumamız ve kendimizi
‘onlara karşı biz’ şeklindeki senaryolardan sakınmamız gerekir.
Milli Eğitim Bakanlığıyla yaptığımız ortak bir çalışma sayesinde
ortaokullarda Bangsamoro tarihini öğretmeye çalışıyoruz fakat
bunun kuşaklar boyunca devam eden bir sorun olduğunun
farkındayız.
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Konuşmacılar Luisito Montalbo, Yasmin Busran-Lao ve Wendell Orbeso ve
katılımcılar Filipinler Devlet Başkanlığı Makamı Barış Süreci Danışmanlık
Ofisi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen akşam yemeği sırasında toplu halde
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Filipinler Silahlı Kuvvetleri 6. Piyade Alayı ile
Gerçekleştirilen Yuvarlak Masa Toplantısı
Yer: 6. Piyade Alayı Karargahı, Camp Siongco Awang
Tarih: 24 Haziran 2015, Çarşamba
Katılımcılar:
Tümgeneral Edmundo Pangilinan, 6. Piyade Alayı Komutanı
General Catapang, Tümgeneral Pangilian’ın Özel Kalem Müdürü
Tuğgeneral Carlito G Galvez, Filipinler Hükümeti
Düşmanlıkların Sonlandırılması Koordinasyon Komitesi (GPHCCCH) Başkanı
Tuğgeneral Manolito Orense, Filipinler Ordusu Ortak Eylem
Grubu (AHJAG) Başkanı ve 6. Piyade Alayı Üyesi
Albay Dickson Hermoso, 6. Piyade Alayı Genel Müfettişi
Yüzbaşı Jo-ann Petinglay, 6. Piyade Alayı Halkla İlişkiler Subayı

Katılımcıların Cotabato City Havaalanına varışı
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Katılımcıların Filipinler Silahlı Kuvvetleri 6. Piyade Alayının Karargahı Camp
Siongco’da karşılanması

General Catapang: Baylar ve bayanlar, 6. Piyade Alayı Tümgenerali
olarak öncelikle hepinize günaydın. 6. Piyade Alayı Karargahı
Cam Siongco’ya hoş geldiniz. Yağmurlu bir günün sabahında sizleri
burada aramızda görmek ve ülkemizde uzunca bir süredir devam
eden barış süreci hakkındaki deneyimlerimizi paylaşacak olmaktan
dolayı son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Bugün
sizlere iki tane brifing vereceğiz. Birinci brifingimizde Albay
Hermoso, 6. Piyade Alayının şu anda yürüttüğü çabaları anlatacak.
İkinci brifingte ise, Düşmanlıkların Sonlandırılması Koordinasyon
Komitesi (CCCH) Başkanı ateşkes düzenlemeleri hakkında
konuşacak. İlk olarak sözü Sayın DPI Direktörüne bırakmak
istiyorum.
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Kerim Yıldız: Öncelikle bu sıcak karşılama için özellikle Tümgenerale
ve iş arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Delegasyonumuzu
tanıtmadan önce sizleri barış konusunda kaydettiğiniz ilerlemeden
dolayı tebrik etmek isterim. Siyasi yapının, barış sürecini bulunduğu
çok zor noktadan alıp bugün bulunduğu yere getirmesi noktasında
sizlerin oldukça yardımcı olduğunuzu ifade etmek gerekir. Ayrıca
bugün iki tarafı da bir araya getirdiğiniz içinde sizi tebrik etmek
isterim. Türkler ve Kürtler’den oluşan delegasyonumuzda tam da
bu sebepten dolayı buraya gelme konusunda son derece hevesliydi.
Bu amaçla Ali Saleem gibi dostlarımız ve ortak kurumlarımızla
birlikte bu ziyaret programın hazırlanması için birlikte çalıştık.
Burada yaşanan şiddet ve çatışmalardan haberdarız.
Buraya sizin yaşadığınız hatalar ve başarılardan gerekli dersleri
çıkarmak için geldik. Bizim ülkemizde de sizde yaşananlara
benzer bir çatışma söz konusu ve bu çatışma günlük olarak pek
çok insanın hayatına mal oluyor, geleceğimizi ve ekonomimizi
derinden etkiliyor. Bizde bu çatışmanın çözülmesi için doğru bir
yolda ilerliyoruz. Hükümetimiz çatışmayı çok zor bir noktadan
bugün bulunduğumuz duruma getirdi. Bugünkü ziyarete katılan
delegasyon üyeleride toplumumuzun tamamını temsil ediyorlar.
Müsade edersiniz delegasyonumuzu kısaca tanıtalım
isteriz. Delegasyonumuzun katılımcıları arasında öncelikle hem
iktidar hem de muhalefeti oluşturan parlamentodaki üç büyük
partinin milletvekilleri yer alıyor. Bunun yanı sıra aramızda basın,
akademi ve sivil toplum dünyalarından çok değerli temsilciler
de bulunuyor. Hiç şüphesiz bu Karşılaştırmalı Çalışma Ziyareti
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boyunca öğreneceğimiz çok şey var ve sizlerin vereceği brifingleri
dinlemeyi heyecanla bekliyoruz. Yeniden bu sıcak karşılama ve
misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum.

Öncelikle katılımclara 6. Piyade Alayı tarafından
hazırlanan ve ülkede kalıcı bir barış için gayret etmenin önemini
anlatan bir video izletilmiştir. Video sunumunda, 6. Piyade
Alayının tarihi ve oluşumu hakkında bilgiler verilmiştir.
Örneğin, Piyade alayının armasında bulunan kılıç toplumdaki
farklılıkları gösterirken aynı zamanda 6. Piyade Alayı’nın gücünü
de simgelemektedir. Sunumda ayrıca alayın süreci destekleme
konusundaki rolü ve İslami Özgürlük Savaşçıları örgütü ile ‘‘diğer
terörist grupların’’ mağlup edilmesindeki rolü anlatılmaktaydı.
Video sunumunda 6. Piyade Alayı’nın, en nihayi amacı olan, iyi
yönetişime yönelik çok yönlü yaklaşımı açıklanırken, Mindanao
halkına nasıl hizmet etmeye devam ettiği, bölge halkı ile
demokrasiyi himaye ettiği anlatılmaktaydı.

Albay Hermoso: DPI delegasyonu başkanı Sayın Kerim Yıldız
ile sevgili dostum ve İnsani Diyalog Merkezi temsilcisi Sayın
Ali Saleem ve ekibe yeni katılan Mary-Louise Castillo’ya bugün
aramızda bulundukları için çok teşekkür ediyorum. Generalimiz
ve burada bulunan hepimiz adına sizlere tekrar günaydın
demek istiyorum. Bölgeye barışın gelmesi için yürüttüğümüz
çalışmaları sizlerle paylaşmak bizim için bir onurdur. Filipinler
Devlet Başkanlığı Makamı Barış Süreci Danışma Ofisi (OPAPP)
ile görüştüğünüz yönünde bize bilgi verildi. O sebeple benim
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yapacağım bilgilendirme daha çok müzakereler ve askeri yapı
olarak barışın inşasına geçiş aşamasına nasıl destek olduğumuza
ilişkin olacak.
6. Piyade Alayının paradigmasında savaşı kazanmaktan
barışı kazanmaya doğru bir değişiklik oldu. Sorunun arka planında
sömürgecilik yatıyor. 300 yıl boyunca İspanyollar tarafından
sömürgeleştirildikten sonra 50 yıl boyunca da Amerikalıların
sömürgesi altında kaldık. Dikkatinizi 1968 yılında kurulan Moro
İslami Hareketine çekmek istiyorum. Bu hareket Moro Ulusal
Kurtuluş Cephesi’nin (MNLF) temelini atmıştır ve Moro İslami
Kurtuluş Cephesi (MILF) isimli örgütte 1977 yılında MNLF’ten
ayrılanlarca kurulmuştur. Sıkıyönetim döneminde çok şey
öğrendik. Sıkıyönetim 20 yıl sürdükten sonra 1986 yılında barışçıl
bir isyanla sona erdi. Bu gelişme çatışmada bir dönüm noktası
oldu. 1987 yılında yeni bir anayasa yapıldı ve bu anayasa sayesinde
Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi kuruldu.
Geleneksel askeri yaklaşım göze göz şeklindedir. Savaşın
ortaya çıkardığı bedel bunu gösteriyor. 1970 ile 1996 yılları arasında
MNLF ile Filipinler Silahlı Kuvvetleri (AFP) arasında yaşanan
savaş 100.000’den fazla insanın hayatına malomuş, MILF ile
Filipinler Silahlı Kuvvetleri arasındaki ‘topyekün savaş’ döneminde
de çok sayıda insan insan yerlerinden edilmiştir. Bütün kesimlerin
verdiği destek sayesinde alandaki silahlı şiddet belirgin bir şekilde
azalmıştır. MNLF örgütü ise Filpinler Silahlı Kuvvetleriyle birlikte
çalışmak yerine özerklik elde etmeye çalıştı ama şu anda daha fazla
güven olduğu gibi yerinden edilmede artık söz konusu değil.
Bulunduğumuz alanı anlamanız için bazı bilgiler vermek
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istiyorum. , bizim yönettiğimiz merkez Mindanao dört ayrı bölge,
iki şehir ve 60 belediyeden oluşmaktadır. Biz aynı zamanda bölgede
yatırım yapılması için ideal ortam sağlamak üzere yatırım tesislerini
koruma amaçlı güvenlik operasyonları da yürütüyoruz.
3

Daha sonra görüşeceğiniz MILF isimli örgütün ise silahlı
gruplara yön veren bir merkez komitesi var. MILF örgütünün barış
paneli üyelerinin birçoğu bu merkez komiteden geliyor. En büyük
zorluk çatışma bölgesinde sadece MILF örgütünün değil diğer
örgütlerinde varolmasıdır. Hükümet ile MILF örgütü arasındaki
sorunlar siyasal yollardan çözülebilir ancak birbirleriyle savaşan
farklı aileler arasındaki sorunlar çözülemeyebilir. Çünkü bu aileler
göze göz yaklaşımını benimsiyorlar ve bu durum hem barış sürecini
tehlikeye sokması açısından hem de bölgedeki terörist grupların
varlığı yönünden ciddi bir sorun özelliği taşımaktadır.
MILF örgütünün hakimiyet kurduğu bir toplumsal alanda
ateşli silahların yayılmasının önlenmesi güç olduğu gibi, bütün
sivil kesimler farklı gruplarla bir ilişki içindedirler. Bu grupların
3 6. Piyade Alayı tarafından yapılan sunum sırasında gösterilen ve Mindanao
bölgesinin sınırlarını belirten harita
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tümü Filipinler Ordusuna cephe aldığı içinde bu bölgede yasaların
uygulanması çok zordur. MILF örgütü barış sürecine destek
veriyor ve bunun bir sonucu olarak yakın zamanda herhangi bir
şiddet eylemine başvurmamıştır. Ateşkes antlaşmasının temeli
Trablus’ta imzalanan anlaşma sonrası ortaya çıkan 1997 tarihli
genel düşmanlıkların sonlandırılması anlaşmasına dayanmaktadır.
İkinci önemli antlaşma ise 2008 yılında Atadan Kalma Topraklar
Antlaşması Protokolünün (MoA AD) Yüksek Mahkeme tarafından
anayasaya aykırı bulunmasının ardından geldi. Ancak şimdilerde
Bangsamoro Temel Kanunu konusunda daha umutlu olduğumuzu
söyleyebilirim.
Üçüncü bir taraf Bangsamoro’ya katılacak bölgelerde bir
anket çalışması yürütmüş ve katılımcılara ‘Kamu hizmeti sağlayan
bir kurum olarak Filipinler Ordusunun rolünü ne kadar iyi yerine
getirdiğini düşünüyorsunuz?’ şeklinde bir soru sormuştur. Pekçok
yerde verilen cevapların hepsi olumlu yönde olmuştur.
Hükümetin güvenlik alanında ki gündemi güvenlik alanında
bir reform geliştirmiştir. Tasarının hazırlanmasına katılan bir taraf
olarak bunun stratejik bir temeli olduğunu gördük. Bu sürecin
temel ilkesi çözümün halk merkezli olarak geliştirilmesi amacıyla
bütün silahlı çatışmaların tümden ortadan kaldırılmasıydı. Burada
herhangi bir kestirme yola sapmamız sözkonusu olmayacağı
gibi, insan hakları ve uluslararası insancıl hukuku tümüyle
gözettiğimizden de emin olmak istiyoruz. Ayrıca sivil toplumdan
birçok kesimle ilişki geliştiriyor, barış sürecinin önceliğini
gözetiyoruz. Biz çatışma sonrası yeniden inşa döneminde de elbette
bir role sahip olacağız. Pratik açıdan bakıldığında son vardığımız
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durum, MILF örgütünün silaha başvurmaktan vazgeçirilmesi ve
bir bütün olarak sadece barış görüşmelerine katılması şeklindedir.
Birinci aşama ‘Silahlı Tehdit Grupları’ ile ilgilenmek, ikinci
aşama normalleşme ve nihai aşama ise barışı kazanmaktır ve bizde
bunu bu şekilde gerçekleştireceğiz. Mevcut Devlet başkanımız 2010
yılında göreve geldi ve o göreve geldikten 1 yıl sonra bu stratejinin
uygulanmasına başlandı. Bu sürecin ilk üç yılında birinci aşamayla
yani silahlı tehdit grupları meselesiyle ilgilendik. ikinci üç yıllık
dönemde ise ikinci aşama yani normalleşme süreciyle ilgilendik.
Umut ederiz bütün süreç mevcut Devlet Başkanımız görevden
ayrılmadan önce sonuçlanır.
Bir yandan MILF örgütünün barış sürecine dahil olması
için toplumsal baskı yaratırken, aynı zamanda caydırma ve farklı
olasılıkların gelişmesine karşılık olabilecek planları hazırlayarak
savaşmaları yerine müzakerelere katılmalarına yardımcı olmaya
çalışıyoruz. Silahlı diğer gruplara yönelik planımız ise terörist
eylemler için kullanacakları yeni üsler kurmalarını engellemeya
dayanıyor. Mindanao’nun
Endonezya ve Malezya’ya sınır
komşususu olması ve bu grupların buralarda üslenmeleri bir sorun
teşkil ediyor. Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları (BIFF)
isimli bir grup, amaçlarını yanlış anladıkları için MILF örgütünden
ayrılmış bir gruptur. BIFF isimli bu örgüt islami bir devlet kurma
arayışındadır. Hem onları durdurmaya hem de diğerlerinin alan
kazanmalarını engellemeye çalışacağız ve bunu güç kullanma
tehlikesine karşı güvenilir caydırıcılık yolunu kullanarak yapacağız.
Bunu yaparken sürece sivil toplum ve basın yayın organlarını da
katarak toplumsal bir baskı yaratacağız.
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Biz kendimizi sadece eylemlere karşılık veren bir konumda
tutmuyor, aynı zamanda acil eylem planları hazırlıyor, bunun yanı
sıra silahlı grupların yapabileceği eylemleri tahmin edebiliyoruz.
Operasyon ortamını şekillendirmek için büyük bilgi operasyonları
gerçekleştiriyoruz ve kabile liderleri gibi nüfuz sahibi kesimlerle
lilişkileniyoruz. Bu şekilde onların sorunlarını anlayabiliyor ve
tavsiyelerde bulunabiliyoruz. Onlar da bizi dinliyorlar.
Peki nihai aşamaya doğru mu gidiyoruz? Benim
değerlendirmem, MILF silahlı mücadelenin beyhude birşey
olduğunun farkına vardı ve onun yerine müzakere masasına
oturmayı seçti yönünde. O çevrenin büyük bir çoğunluğu bu
görüşmelerin sürmesi için üsteliyor ve kilit özellikte ki liderleri
de süreci destekliyor. 25 Ocak 2015 tarihinde meydana gelen
Mamasapano olayı sonucu 44 polis memuru, 18 MILF üyesi ve
4 sivilin hayatını kaybetti. Yaşanan bu olay Filipinler ordusuyla
MILF örgütü arasındaki sürecin ne kadar karmaşık olduğunu
gözler önüne sererken aynı zamanda her iki tarafın inancını da
zorladı. Sürecin iyi yanının olduğu ise geçtiğimiz günlerde yani
16 Haziran tarihinde MILF üyelerinin silah bırakma merasiminde
görüldü. Bu merasim sonucu MILF örgütüne ait 75 tane silah
teslim edilirken 145 tane savaşçıda terhis programına alındı.
Peki, süreç başarısız olursa ne olur? Ya da bu bölgeden
güçleri çekmek için henüz erkense ne olur? Bu halk için kötü birşey
olur çünkü bizim dahil olduğumuz ve kurumsal geleneğimizde
olmayan çeşitli işler var. Toplumu mobilize ediyoruz. Yerel liderler
ve yöneticilerle koordinasyon halinde halkla iletişim halindeyiz. Bir
yandan da Yerlerinden Edilmiş kişilere yardımcı oluyoruz. Elbette
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uygun koşullarda gerçekleşmiş adil ve barışçıl seçimler gerçekleşsin
istiyoruz. Bunun yanı sıra felaketlerin etkisinin azaltılması ve
çevrenin korunması gibi geleneksel olmayan faaliyetlerde de
bulunuyoruz. Güvenlik alanındaki reformların bir parçası olan bu
süreç 2028 yılında son bulacak. Sonuçta bölgedeki diğer ordulara
katılabilecek güvenilir bir ordu oluşturulması amaçlanmaktadır.
Barışı nasıl kazandığımız ve toplumla iletişimimiz konusundaki
performansımız değerlendirilmektedir. Her ay bu tür bir
değerlendirmeden geçiyoruz. Ülkenin bu kısmında barış sürecinine
katkılarımızın neler olduğu kısaca bunlardan ibaret.
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Tuğgeneral Galvez: Herkese iyi bir öğleden sonrası diliyorum.
Öncelikle bugün burada olmanın benim için ayrı bir onur
olduğunu belirtmek, beni sizlerle bir araya getirdiği için, General
Edmundo Pangilinan ve Genelkurmay Başkanı General Catapang’a
çok teşekkür etmek istiyorum. DPI tarafından düzenlenen bu
Karşılaştırmalı Çalışma Ziyaretinin siz katılımcılarına hitap etmek
ve sizlerle barış sürecini tartışmak benim için büyük bir gurur ve
onurdur.
Barış süreci için bize uzmanlıklarını sunan Türkiye
halkına çok teşekkür etmek istiyorum. Uluslararası Silahsızlanma
Kurulu’nun başkanı Türkiye’den bir Büyükelçidir ve kendisi
Haziran ayında imzalanan anlaşma için çok önemli bir rol
oynamıştır. Türkiye ayrıca Uluslararası Temas Grubu ile Üçüncü
Taraf Gözlem Heyeti’nin de üyesidir.
İzin verirseniz ben biraz ateşkes mekanizmasından
bahsetmek istiyorum. Çatışmanın en yoğun yaşandığı ve en
sorunlu olan bölge ARMM bölgesi ve burada farklı gruplar
faaliyet gösteriyor. Bunlar arasında Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi
(MNLF), Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF), Abu Sayyaf
örgütü, Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları (BIFF) gibi
örgütlerin yanı sıra çeşitli şahsi gruplar ve organize suç örgütleri
de var. Barış sürecinde pek çok etnik grup ve kabile yer alıyor.
Müslümanların yaşadığı bölgelerde bir ayrımcılığa uğradıkları
hissi hakim. Mindanao’nun merkez kesimlerinde farklı gelenek ve
adetler hakim ancak sorun çok daha kapsamlı bir sorun.
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Çatışmanın iki temel aktörü ama çatışmayla farklı boyutta
bağlantısı olan altı farklı silahlı grup var. Çıkarlar açısından
bakıldığında aktörler arasında yerel politikacılardan, silahlı gruplara
kadar çok karma bir tablo var. Bölgede koşullardan kaynaklı zayıf
bir ekonomi var ve bunun yanı sıra varlığı süren bir şiddet kültürü
de söz konusu.
Ateşkes yapısını sizlere hızlı bir şekilde anlatacağım. Sizin
de gördüğünüz gibi normalleşme yapısında üçüncü taraflara daha
büyük roller düşüyor. Hem eğitim hem de akıl hocalığı bağlamında
sivil toplum örgütleri ve diplomatik organlar üzerinden barışın
inşaası çalışmasının devam etmesi son derece önemlidir.
Uygulama noktasında bu mekanizma genelde iyi işliyor
diyebilirim. Bu sistemde hızlı bir şekilde harekete geçiyoruz.
Mamasapano olayı sistemin zaaflarını ortaya çıkardı fakat ortak
bir ateşkes ekibinin önemini de pekiştirdi. Ayrıca hem güven
tazelemek hem de bozulan ilişkileri yeniden kurmak için çatışma
sonrası dönem faaliyetlerine de katıldık.
Silahlı çarpışmaların yıllık oranıda düşmüştür. 2012-2014
yılları arasında bu oran sıfırdı fakat bu geçtiğimiz aylarda bir olay
yaşandı. Ateşkes mekanizması şu ana kadar bazı zorluklarla karşı
karşıya kaldığI gibi gelecekte de ortaya çıkacak zorluklar olacaktır.
Şu anda Bangsamoro Temel Kanunu’nun (BBL) Kongre aşamasında
yaşanan kördüğüm bir zorluk yaratıyor. Zira bizde bölgedeki
huzursuzluğu hissedebiliyoruz. Diğer grupların yaydığı tehditte
varlığını devam ettiriyor ve bu durumun devam etmesi süreci
kesintiye uğratabilir. Ayrıca Morolu kabilelerin kendi aralarında
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ve yine Morolular ile Hıristiyanlar arasında çeşitli çatışmalar ve
kan davaları söz konusu. Yaşanan diğer zorluklar arasında zaman
geçtikçe Bangsamoro Temel Kanunu’na (BBL) olan desteğin
azalması, yine sosyal kırılma ve siyasi bölünmelere yol açabilecek
yerel seçimlerin yaklaşması gibi nedenleride sayabiliriz. Sürece
diplomatik organlar ve kalkınma birimlerinin katılımı hayati bir
önem arzediyor çünkü bunlar aynı zamanda Mindanao halkının
idolleri. Sürece dahil olanlardan biri de Türkiye ve bu da uygulama
yapısı için gerçekten çok önemli.
Sözlerimi Ronald Regan’dan bir alıntıyla sonlandıracağım:
‘Barış, çatışmanın olmaması değil, çatışmayı barışçıl yollardan ele
alabilme yetisidir’.

Katılımcı: Sunumunuzdan anladığım kadarıyla MILF ile ilişkileriniz
var. Askeri yapı içerisinde bakıldığında aranızda bir meydan okuma
söz konusu mu?

Albay Hermoso: Benim bir dereceye kadar bu konular hakkında
konuşma yetkim var zira bir süreliğine bu alandaki idari komitenin
başkanlığını yapmıştım. Yüksek oranda güvensizlik sebebiyle
bu konuları tartışmada çeşitli zorluklar vardı. Bu çatışmanın
bir gerçekliğidir ve bu noktada aramızdaki ilişkinin boyutunu
değiştirmeye çalıştık. Bu elbette bir gecede olmadı, hatta onlarca
yıl sürdü ama biz onlara hem Filipinler hükümeti hem de
Filipinler Silahlı Kuvvetlerinin barış konusunda samimi olduğunu
göstermeye çalıştık.
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Katılımcı: Bu konuda kamuoyunun görüşü ne yöndeydi?

Albay Hermoso: Çatışma 1970’li yıllarda iyice doruğa çıkmıştı ve
halk arasında bir kutuplaşma vardı. Anlaşma yapılırken halktan
kesimler de kendi silahlı gruplarını kurdular. Öyle ki çatışmadan
yaklaşık 30 yıl sonra, halka barış yolunda ilerlemenin daha iyi bir
yaklaşım olduğunu açıklamak zorunda kaldık. İnsanları bir araya
getirmeniz, onlara barış sürecinin ve böylesi bir çözüm yolunun
amacının ne olduğunu anlatabilmeniz gerekiyor.

Tuğgeneral Orense: Bu durum sadece çatışma bölgesi Mindanao’da
geçerli çünkü böyle bir güven gelişimi henüz Filipinler’in diğer
bölgelerine ulaşamadı. Ülkemiz takım adalardan oluşmaktadır
ve farklı adalarda yaşayan gruplar var. Bu yüzden de güneydeki
adalarda yaşayan insanlar sadece medyadan bilgi edinebiliyorlar
ve Moroluları düşman olarak görüyorlar. Şimdilerde bile insanlar
Müslüman gruplara şüpheyle bakıyorlar. Bu belki bizim kolaylıkla
baş edemeyeceğimiz bir mesele haline gelebilir. Bunun değişebilmesi
için insanların Mindanao’ya gelmesi ve durumu kendi gözleriyle
görmesi gerekiyor. Aslında bunun için onları suçlayamayız çünkü
zihinlerinde Mindanao’nun ne olduğuna dair oldukça farklı bir
resim var.

Katılımcı: Her şeyden önce bizlerle deneyimlerinizi paylaştığınız
için çok teşekkür ediyoruz. Ordu mensuplarının ve askerlerin barış
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süreci hakkında konuşuyor olmalarına gerçekten şaşırdım ve bu
bizim için büyük bir nimet. Sorum şu, barışı kazanmanın savaşı
kazanmaktan daha iyi olduğuna orduyu nasıl ikna ettiniz? Dönüm
noktasına dair bir örnek verebilir misiniz?

Tuğgeneral Pangilinan: Askerlerin barıştan bahsettiğini
duymanızın sebebi çatışmadan en fazla etkilenen insanların askerler
olmasıdır. Askerler cephe hattında yer alıyorlar, aileleri de tehlike
ile yüzyüze kalıyorlar ve bu yüzden savaşı kazanmaktansa barışı
kazanmayı daha çok istiyoruz. Biz pratik olarak çatışmalarda yer
aldığımız için aynı zamanda sürecinde ortağıyız. STK’lardan yerel
hükümete kadar bütün kesimler şu anda bu sürecin bir parçası
haline geliyor. Sunumumuzda barışı kazanma yönünde değişiklik
yaptığımızı ifade ettik ancak bu sefer sürece herkes katılıyor. Hala
bazı askeri operasyonlarımız var ancak bu sefer geleneksel askeri
operasyonlardan çok daha fazlasını yapıyoruz. Örneğin geçen hafta
barış görüşmelerinden etkilenen bir bölgede cami açtık. Ayrıca
okullar inşa ediyor, tıp ve diş sağlığı hizmetleri veriyor, insanlara
yardımı dokunacak her şeyi yapıyoruz. Şu anda çatışmaya girilecek
askeri operasyonlardan daha ziyade bunları yapıyoruz.

Katılımcı: Generallerden barışı nasıl inşa ettiklerini dinlemek
gerçekten çok ilginçti ve bunun bizim için anlamı oldukça büyük.
Benim sorum ateşkese dair ve daha çok teknik bir konu. Bu ateşkesi
gerçekten nasıl uyguladınız? Ortada çok sayıda yazılı antlaşma
olduğunu biliyorum ancak ateşkesin gerçekte nasıl uygulandığını
merak ediyorum.
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Tuğgeneral Pangilinan: Az önce Düşmanlıkların Sonlandırılması
Koordinasyon Komitesi (CCCH) Başkanı tarafından da ifade
edildiği üzere bütün operasyonlarımız sırasında koordineli olarak
çalışıyoruz. Bu operasyonları barış antlaşmasıyla koordineli bir
şekilde yürütüyoruz ayrıca. Diğer tarafın ateşkes durumunu ihlal
ettiğini fark ettiğimizde ortak komiteye şikayette bulunuyoruz
ve onların değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Ayrıca onlara
geri bildirimde de bulunuyoruz. Üçüncü taraf kurumlar
aracılığıyla ilişkilerimizi sürdürebiliyor, operasyonlarımızı bu
şekilde yürütüyoruz. Basit bir şey olmakla beraber askerlerimize
uygulamayı net bir şekilde yerine getirme ve barış antlaşmasına
uymayı öğretiyoruz.

Tuğgeneral Galvez: Anlaşmaya uyma konusu üzerinde net bir
şekilde duruyoruz. Askerler de dahil olmak üzere halkta bir
zihniyet değişikliğinin olması gerekiyor. Askerlerin antlaşmayı
görev duygusuyla uyguladıklarını gördüklerinde ise halkın
güvenini kazanıyoruz. 6. Piyade Alayı çatışma kurallarını ve ateşkes
mekanizmasını gerçek anlamda uygulamakta ve bunun karşılığında
gerekli saygıyı kazanmaktadır.

Tuğgeneral Pangilinan: Devlet Başkan Aquino’nun siyasi
rehberliği ve barış sürecine verdiği öncelik sayesinde bu yaklaşım
bir stratejiye ve spesifik eylemlere dönüştürüldü. Bu yaklaşım en
tepeden sahadaki en düşük rütbeli askerlere kadar uygulandı.
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Albay Hermoso: Bir eklemede bulunmak istiyorum. Generalimizinde
ifade ettiği üzere biz talimatları aynı zamanda genelkurmay
başkanı olan devlet başkanımızdan alıyoruz ve verilen talimatlara
harfiyen uyuyoruz. Askerlerimizde ateşkes mekanizmasının bir
parçası olduğu için bu mekanizmanın uygulanmasına yardımcı
oluyor. Komutanlarımız sivil toplumdan aldıkları destekle barışın
inşaası konulu eğitim çalışmaları ve kurslara katılıyorlar. Düşünce
tarzımızı değiştirmek bizim için zor çünkü paradigmamız savaşları
kazanmak üzerine kurulu fakat şuda bir gerçek ki biz herhangi
bir dış bir tehdide karşı değil kendi halkımıza karşı savaşıyoruz.
Değişmek zorundayız ve bu şekilde dönüşmeye çaba gösteriyoruz.

Kerim Yıldız: Bu çok yararlı ve önemli bilgilendirme için bir kez
daha teşekkür ediyoruz. İfade ettiklerinizden son derece önemli
dersler çıkardık. İzninizle benim de bir kaç sorum olacak. MILF
örgütü ile savaşa ilk başladığınız dönemlerde olayları idare etmek
amacıyla gayrı resmi kanallar üzerinden onlarla herhangi bir
iletişiminiz var mıydı? Savaş sırasında ya da sonrasındaki dönemde
onları nasıl tanımlıyordunuz? Terörist olarak mı? Yoldaş orlarak mı,
yoksa arkadaş kardeş şeklinde mi?

Katılımcı: Bu bahsettiğiniz barışı kazanma paradigmasına
erişmeden önce ormanları ve köyleri yakıp yıktığınız oldu mu? Bu
zihniyet değişikliğinin gerçekleşmesi ne kadar sürdü ve bu sürede
ne kadar kayıp meydana geldi?
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Katılımcı: İki tane farklı sorum olacak. IŞİD’in ortaya çıkması,
sosyal ve psikolojik düzeyde, Müslüman topluma karşı yeni bir algı
yarattı mı? İkinci olarak, hükümetiniz şu anda barış için çalışıyor
ve sizde seçimlerin getireceği risklerden bahsettiniz. Eğer yeni
göreve gelecek hükümet bu sürece devam etmek istemezse siz ne
yapacaksınız?

Albay Hermoso: Müsadenizle öncelikle gayrı resmi kanallara
ilişkin sorunuza yanıt vereyim. Tecrübeme dayanarak söylüyorum,
gayrı resmi kanallar resmi görüşmelerden daha etkilidir. Müzakere
masasında konuşulanlar daha çok gizli görüşme veya örtülü
diplomasi yoluyla üzerinde anlaşılan hususların formalitesinin
yerine getirilmesidir diyebilirim. Bu tür bir diplomasi doğrudan
masaya gitmeye kıyasla daha elle tutulur sonuçlar doğurur. Ben
de müzakerelerin biz parçasıydım: Gayrı resmi kanallardan yapılan
görüşmelerin sonuçları daha sonra gerçek anlaşmalara dönüştü ve
müzakere masasına taşındı.
Karşı taraftakileri nasıl tarif ediyoruz sorusuna gelince.
Onlara rütbeleriyle değil isimleriyle hitap ediyoruz. Zaten MILF
örgütünün örgütlenme yapısında rütbe yok bu yüzden ya ilk
isimleri ile hitap ediyoruz ya da kardeş diye sesleniyoruz.
Uygulanan mezalimlikle ilgili olarak, elbette mağdur olan
köylerin olduğunu ifade edebilirim. Bunuda yine kendi tecrübeme
bağlayacağım çünkü asker olmadan önce bende bu bölgenin bir
yerlisiydim. 70’li yıllarda bunu dini bir çatışmaya dönüştürmeye
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çalıştılar ama o dönem ki liderlerimiz buna kanmadılar. Askerlerin
hukukun üstünlüğüne uymadığı zamanlarda camiler de yakıldı.
Ancak bu dönemde her iki taraf da mağdur oldu. Bu meselenin
çözülmesi önümüzdeki dönemin konusu olacak olan geçiş dönemi
adaletinin önündeki zorlu konulardan biri olacaktır.
IŞİD’in etkisinin ne olduğuna gelirsek, MILF örgütünün
mevcut başkanlık kurulu ılımlı bir kesim ve çözümün sağlanmasını
istiyorlar. Ancak asıl mesel şu ki örgütün artık yeni liderler
yetiştirdiğine rastlamıyoruz o sebeple genç liderler IŞİD örgütüne
kanabilirler. Antlaşma geçerse umarız böyle bir şey olmaz.
Güvenlik birimleri , serbest ve adil seçimlerin yapılmasını
sağlayacak önlemleri alacaktır. Umut ederim yeni kanun geçer
ve meselenin siyasi ve sosyal boyutuyla ilgilenmek üzere diğer
kurumlar devreye girer.

Katılımcı: Ayrıntılı açıklamalarınız için çok teşekkürler. Bizde
ülkenin Güneydoğusunda yaşanan çatışmalar nedeniyle pekçok
ölüme tanık olduk, yakınları öldürülen çok sayıda aile var.
Savaşanların ailelerine nasıl yardım ediyorsunuz?

Katılımcı: Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum. Ben eski bir
Milletvekiliyim ve Kürdistan Kadın Kongresinin eşsözcüsüyüm.
Burada bulunduğumuz süre içinde kadınların rolü konusunda
pek çok tartışmaya tanık olduk ancak benim merak ettiğim şey
askerlerin kadınların rolünü nasıl gördüğüne dair. İkinci olarak ise
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bir barış sürecinin seçimlere kurban edilemeyeceğini ifade etmek
isterim. Şu bulunduğunuz aşama itibariyle müzakereler boyutunda
artık geri dönülmez bir noktada olduğunuzu ve seçimlerin dahi bu
süreci rayından çıkaramayacağını düşünüyor musunuz? Son olarak,
ülkenin geri kalan kısmının barış sürecini nasıl algıladığını merak
ediyorum. Biraraya geldiğimiz bazı konuşmacılar Filipinler’in
kalan kısmının barış süreciyle Mindanao kadar ilgilenmediğini ve
bunun gelecek için bazı zorluklar doğurabileceğinden bahsetti.
Şunu biliyoruz ki coğrafi manada bulunduğunuz yer itibariyle
sorunları yaşayanlar sizlersiniz. Peki Mindanao’nun dışında kalan
yerlerde durum nedir?

Katılımcı: Merkezi hükümet ile ordu arasındaki koordinasyonu
nasıl sağlıyorsunuz? İletişimi nasıl kuruyorsunuz?

Tuğgeneral Pangilinan: Ben kadınların özellikle barış süreci ve
ordudaki rolleriyle yakından ilgileniyorum. Lojistik subaylarımdan
bir tanesi de kadındır. Ayrıca sözcüm de başka bir kadın ve onların
kendileri rolleri hakkında daha iyi konuşabilirler diye düşünüyorum.
Bu konu sadece kadınların bize nasıl yardım ettikleriyle sınırlı bir
şey değil, onların barışa katkıdaki rolleri ve bunu sadece bizim kendi
iç yapımıza değil diğer gruplara ve özellikle de MILF örgütüne nasıl
yansıttıklarıyla ilgilidir.

Yüzbaşı Petinglay: Merhaba. Ben halkla ilişkilerden sorumlu
subaylar bölümünün başkanıyım. Barışa yönelik çabalarda biz kadın
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ordu mensuplarının rolü büyüktür. Biz kadınların ve çocukların
öldürüldüğünü gördüğümüzde herkesten daha fazla inciniyoruz ve
bu yüzden biz ordunun yumuşak tarafıyız diyebilirim. Çok erkeksi
bir organizasyona biraz yumuşaklık getirmek zorundayız. Silahlı
kuvvetlerin misyonunu başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi
için elimizden geleni yapıyoruz. Kadınlar olarak bizler bu sürecin
bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz ve ve bu başarının devam
edeceğini umuyoruz.

Tuğgeneral Orense: Ailelerle ilgili sorunuza dönmek istiyorum.
Askerlerimiz yılın büyük bir çoğunluğunu ailelerinden uzak
geçirerek çok büyük bir fedakarlık yapıyorlar. Burada toplumla bir
arada yaşıyorlar ve her ne zaman bir çatışma çıksa malesef burada
yaşayan aileler bundan etkileniyor. Bu durumda aileleri operasyon
bölgesinden uzaklaştırmamız gerekiyor. Çatışma yaşandığında
insan haklarına ve uluslararası insancıl hukuka gerçekten riayet
etmeye çalışıyoruz.

Tuğggenaral Galvez: Müzakereler sırasındaki tartışmalar sırasında
dikkate almamız gereken konular arasında eğitim ve kadınların
güçlendirilmesi konularıda yer alıyordu. Bu ülke çatışmadan
dolayı çok sayıda sıkıntı yaşıyor ve kadınların gücü bu açıdan çok
önemli. Kadınların taşıdığı çok iyi özellikler var. Bir hafta boyunca
Sulu bölgesinde Müslüman aileleri gözlemledim ve kadınların
ailelerini daha çok önemsediklerine tanık oldum. Kadınlar hem,
ev işlerini yapıyor, hem de öğretmen ve sosyal hizmet uzmanı
olarak çalışıyorlar. Ayrıca Mindanao’daki çatışmanın çözümünde
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de büyük etkileri var çünkü onlar hem barışı sağlayanlar hem de
inşa edenler arasındalar. Bu rollerin pekçoğu kadınlar tarafından
yerine getiriliyor.
İkinci olarak, sivil zayiatı engellemek amacıyla çok katı
çatışma kurallarımız var. Komutanlık yaptığım dönemlerde
çatışmalarda hassas davranmak üzerine eğitim aldım ve bu kurallara
bağlı kalındığı sürece hiç bir sivil zayiatı yaşanmaz. Bir ‘‘terörist’’
öldürdüğünüzde onların ailesinin yaşadığı bir başka bir trajediye
sebep olmuş olursunuz.
Gayrı resmi kanallar konusuna geri dönersek, benim
tecrübeme göre bu kanallar daha etkilidirler. Biz buna banyo
diplomasisi diyoruz. Mindanao çok kıskanç bir topluluk. Açıklamak
için müsanip bir zaman gelinceye kadar bazı düzenlemelerin gizli
tutulması gerekiyor.

Tuğgeneral Pangilinan: Ailelerin dağılmasına dair birşeyler
ekleyebilir miyim? Karşılaştığımız sorunlardan birinin bu olduğu
doğru. Orduya duyulan güvenin nedeni ise güçlü aile bağlarına
sahip olmamız. Güçlü bir aile başarılı bir ordu demektir ve
çoğumuz ailelerimizden uzaktada olsak ailenin güçlendirilmesi için
çalışmalıyız. Aileler her ne kadar hattın diğer tarafında olsalarda
bize ilham veriyorlar. Bizler bir dereceye kadar ailelerimiz ve
ülkemiz için kendimizi feda ediyoruz. Zor zamanlarda sırtımızı
dayayabileceğimiz güçlü bir aileye ihtiyacımız var.
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Katılımcı: Benim sorum, hayatını kaybetmiş militanların ailelerinin
huzur bulmasını nasıl sağlayacağınıza dairdi. Bizim ülkemizde bu
aileler arasında silahlı gruplara karşı bir tepki söz konusu.

Katılımcı: Sayın komutanlar sizlere bu barış sürecinin
sürdürülebilirliğine dair bir soru sormak istiyorum. Görünen
o ki çok olumlu ve insancıl bir tutum benimsemişsiniz ve bu
tecrübelerinizi bizimle paylaşıp bizleri aydınlattığınız için teşekkür
ediyoruz. Her ne kadar anlatımlarınız bizim ülkemizdeki çatışmayla
doğrudan bağlantılı olmasa da çatışmaya karşı geliştirdiğiniz
bütün yaklaşımlarınızdan son derece değerli dersler çıkardığımızı
söyleyebilirim. Türkiye gibi bir ülke olarak Filipinlerle yakından
ilgileniyoruz. Bunun sebebi sadece Müslüman olmamız değil
ondan da öte insan olmamızdır. Umarım bu süreç diğer ülkelere
örnek olmaya devam edecektir.
Şunu sormak istiyorum, geçmişte bu insanlar sizin
düşmanlarınızdı ancak şu anda onlara isimleriyle hitap ediyorsunuz
veya kardeş diyorsunuz. Bir zamanlar onları öldürmek için
stratejiler geliştiriyordunuz ancak şimdi insan hakları eğitimlerine
katılıyorsunuz. Başta savaşı kazanmak istiyordunuz şimdi ise
barışı kazanmak istiyorsunuz. Yetkinizi Devlet Başkanınızın
yaklaşımından aldığınızı ve bu değişime yardımcı olabilmek için
güçlü bir başkana ihtiyacınız olduğunu belirttiniz. Devlet Başkanın
böyle bir iradesi olmasaydı ne olurdu belli değil. Mevcut Devlet
Başkanı olmadan önce dahi bu süreci dayatmaya imkanınız oldu
mu? Bu değişiklikleri zorlayabilecek bir gücünüz var mı yoksa bu
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tür bir yetkiyi sadece devlet başkanından mı alabiliyorsunuz onu
öğrenmek istiyorum.
Albay Hermoso: İlk sorunuzdan başlayacak olursam, Filipinler’deki
sorunun silahlı gruplar sorunu olmadığını, insanların yaşadığı
güvensizlik, cehalet, ekonomi ve adalet ile ilgili olduğunu söylemem
gerek. Farklı etnik grupların yaşadığı Mindanao’da yaşayan halkın
yüreğinde kök salan nefret çatışmanın kurbanlarıyla ilgilidir. Aynen
MILF örgütünde olduğu gibi bu yaraların iyileşmesi zaman alıyor.
Önce güveni inşa etmemiz ve her iki tarafında samimi olduğunu
göstermeleri gerekiyor.
Kadınların rolüne ilişkin olarak da, kadınların ve çocukların
meydan muharebesi ortasında kalan insanlar olarak gördüğümüzü
ifade etmek istiyorum. Savaşın asıl yükünü sadece erkekler taşımıyor.
Kadınlar ve çocuklar arada kalarak ya göç etmek zorunda kalıyorlar
ya da yemeğe muhtaç kalıyorlar. Bu meseleyi daha iyi ele alabilmek
açısından geçmişte çok sayıda kadın müzakerecimiz vardı.

Tuğgeneral Orense: Filipinler’in farklı bir mentalitesi ve yaşadığı
kayıpların üstesinden gelme hali var. Özellikle de kadınlarımız,
analarımız ve eşlerimizin. Bir talihsiz durum yaşandığında hemen
inançlarına sığınır ve her şeyi Allah’a havale ederler. Hıristiyanlar
bile böyle davranır. İntikam almazlar ya da intikamcı davranmazlar.
Öte yandan, valinin ve belediye başkanının aileleri kayıp yaşayan
ailelere mali destekte bulunurlar.
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Albay Hermoso: Güvenlik sektörünün rolü önemlidir ve
mutlaka silahları susturmamız lazım. Buna askeri veya güvenlik
sektörününde dahil olması gerekir. Seçimlerin sonuçları ve geri
dönülemez bir noktada olup olmadığımıza dair konuya dönmek
istiyorum. Öncelikle barışçıl bir seçimin yapılmasını güvence
altına almalıyız çünkü yaşanacak seçimin sonuçları 6 yıl boyunca
varlığını sürdürecek, aynı zamanda da süreci güvence altına
alacaktır. Mindanao’daki sürecin etkileri ülkenin kalan kısmında
ayak tırnağında yaşanan ancak tüm vücuda etki eden bir ağrı gibi
görülmektedir.
Biz emir komuta zinciri içinde sadece bir halkayız. Emir
her ne olursa olsun kanundan ve komuta zincirinden geçerek aşağı
kadar gelecektir. Barış sürecine karar verecek olanlar hükümetin
yetkilileri, Yüksek Mahkeme, yasama ve yürütme organları gibi
organlardır. Müzakereler yürütmenin yetki alanında olduğu için
bu konu onlara kalmıştır. Yasama organı bu barış sürecini kanuna
dönüştürecek organdır ve bu kanunu tartışacak farklı komisyonlara
sahiptir. Yargının da bu Kanunu’n anayasaya uygun olduğundan
emin olması çok önemli elbette.

Tuğgeneral Orense: Ama ordu bir şekilde dahil olmalı. Her ne
olursa olsun her zaman siyasetin belirlenmesine ordu dahil olacaktır
çünkü ordu olmadan zayıf bir hükümet olur. Ordu hem cephe
hattında hem de müzakerelerde olmalıdır.
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Kerim Yıldız: Müsadenizle şunu sormak istiyorum: Sizce ateşkes ne
kadar önemlidir ve antlaşma müzakerelerden önce mi gelmelidir?
Katılımcı: Ordunun barışın inşaasına dair bütçesi ne kadardır?
Temel kaynak sağlama mekanizması nedir? Mali kaynak merkezi
hükümetten mi geliyor ve bu bütçeyi nasıl kontrol ediyorsunuz?

Tuğgeneral Pangilinan: Ateşkes mi yoksa müzakereler mi önce
gelmeli şeklindeki sorunuzdan başlayayım Bizim deneyimimiz
böyle bir sıra kuralı olmadığını ortaya koymaktadır. Filipinler
Ordusu ve MILF örgütünün barış sürecini yürütebilmesinin
sebebi hem ateşkesin olması hem de her iki taraf arasında zaten bir
anlaşmanın yapılmış olmasıydı. Daha sonra müzakereler başladı
ve bu süreç Malezya hükümeti ve diğer ülkelerden oluşan üçüncü
taraflarca gözlemlendi. Bizim buradaki deneyimimizde ateşkes
önce devreye konulmuştur.
İkinci sorunuza yanıt verecek olursam, bütçede barış
sürecine dair özel bir atıf yok. Daha önceki bütçemiz çerçevesinde
çalışıyoruz ama çalışmamız kısmen değişti ve şimdi daha çok cami,
okul ve köprü inşa ediyoruz. Ama bu bizim kendi cebimizden
çıkmıyor. Mesela camileri inşa ederken hükümetten ve yerel
yönetimlerden yardım istiyoruz. Onlar bize materyal sağlıyor, biz
de iş gücü sağlıyoruz. Finansmanı ise başka kurumlardan geliyor.
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Tuğgeneral Galvez: Ateşkes önce gelmeli çünkü ateşkes olmadan
müzakereler zor yoluyla yürütülür. O durumda müzakerelerde
yanlış terimler üzerinden müzakere edilirdi. Ancak şimdi bunun
yerine bir anlama durumu sözkonusu. 2011 ile 2015 yılları arasında
hiç bir silahlı çatışma olmadı ve bu süre içinde Bangsamoro’ya
dair Kapsamlı Antlaşma (CAB) ile eklerinin hazırlanmasındaki
gelişmelere tanıklık ederken aynı zamanda Bangsamoro Temel
Kanunu’nun (BBL) formüle edildiğine de tanık olduk. 2000’lerin
başından 2009 yılına kadarki dönemde o kadar çok kırılma ve
düşmanlık yaşandı ki müzakerelerde herhangi bir ilerleme olmadı.
Bu nedenle gereksiz can kaybını durdurmak için mutlaka bir
ateşkes olmalı.

Albay Hermoso: Müzakerelere başlamak için elimizden gelenin
en iyisini adım adım yapmaya çalışıyoruz. Hali hazırda beş tane
barış masamız var. MILF ile yapılan görüşmelerde ateşkes ilan
ederken komünistlerle olan görüşmelerimizde daha küçük adımlar
atıyoruz. Tek taraflı olarak askeri operasyonları askıya aldığımızda
komünistler buna sık sık gıpta ederler.
Bütçe açısından bakıldığında ise Filipinler Silahlı Kuvvetleri
Savunma Bakanlığının sadece bir birimi olarak değerlendirilir.
Ateşkes mekanizması da Devlet Başkanlığı Makamı Barış Süreci
Danışmanlık Ofisi’ne (OPAPP) bağlıdır. Onların farklı bir bütçesi
var. Barış ve güvenin inşası için barışı inşa faaliyetleri ve alan
yaratma gibi geleneksel olmayan rollere daha fazla bütçe ayrılmış
durumda.
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Katılımcı: Çok teşekkürler. Filipinler Silahlı Kuvvetleri ile ilgili
olarak belirtilen rolleri biraz daha anlamak istiyorum. Sunumlardan
120 bin insanın çatışmada hayatını kaybettiğini öğrendik. Bu
insanlar kimlerdi? bize bu insanlar hakkında bazı istatistik verebilir
misiniz? Sizde zorunlu askerlik var mı? Orduda Bangsamoro’lu
askerler var mı? Ordu içinde hiç darbe oldu mu?

Katılımcı: Silahsızlanma noktasında, silahlarına güvenen bir örgütle
muhattap oluyorsunuz. Onların psikolojilerinden biraz bahsedebilir
misiniz? Normalleşme sürecine girmek zorunda kaldıklarında bir
teslimiyet duygusuna kapılıyorlar mı? Bu noktada sahip oldukları
güç ve silahların yerini ne alıyor? Askerlerin psikolojisini anlatır
mısınız? Son olarak Filipinler Silahlı Kuvvetlerinde büyük bir
reform gerçekleşti mi? Özellikle barış süreciyle uyumlu olmak
adına bünyenizde reform yaptınız mı?

Albay Hermoso: Kayıplar konusundaki ayrıntılar genel anlamıyla
şöyle; hayatını kaybedenlerin çoğu MNLF savaşçılarıydı. Bunun
yanı sıra bazı siviller de yaşamını yitirdi. Geri kalan kayıplar ise
orduya aitti. Bizde zorunlu askerlik yok. Bu gönüllü bir ordu.
Katılmak isterseniz, dininiz veya etnik kökeninize bakılmaksızın
rahatlıkla katılabilirsiniz. Sıkıyönetim döneminde ise 18 yaşında
olan sağlıklı erkekler için zorunlu askerlik hizmeti vardı.
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Elbette ülkede bir kaç tane darbe de oldu. 1986 yılında
hükümete karşı gerçekleştirilen darbe barışçıl bir darbeydi. O
zaman farklı kökenlerden Filipinliler Manila’da bir araya gelerek
dönemin devlet başkanı Marcos’un görevden alınması ve şu anki
devlet başkanımızın annesi tarafından bir devrim hükümetinin
kurulması için gösteri yapmışlardı.
MILF savaşçılarının psikolojilerine ilişkin sorunuzu
yanıtlamam gerekirse, güney bölgesinin bir kısmında yani Moro
bölgesinde Müslüman kardeşlerimizin bir kısmı silahlarını eşlerine
tercih ederler. Eşlerini bırakırlar ama silahlarını bırakmazlar.
Onların ilgisini dikey bir çatışma değil, kabileler ve aileler arasındaki
yatay çatışma cezbediyor. Asayiş güçlerinin olmaması kendilerini
korumak için silaha ihtiyaç duydukları anlamına geliyor. Bu durum
Morolu kardeşlerimizin kültürel hassasiyetleri bir parçası. Biz
mesela Terhis, Silahsızlandırma ve Topluma Kazandırma (DDR)
terimlerini kullanmıyoruz çünkü bu onlara silahlarını indirmeleri
gerektiğini çağrıştırıyor. Teslim etme cümlesi yerine verme kelimesini
kullanıyoruz. Sonrasında durumu telafi etmek için sosyal ve
ekonomik katılım ile yeniden uyum programlarının olması
gerekli. MILF örgütünün önde gelen savaşçılarının çocuklarına
eğitim vermeye başlamalı, yardıma muhtaç en yoksul kesimlerin
durumuna müdahale edebilecek programlarımızı uygulamaya
sokmalıyız. Birleşmiş Milletlerin milenyum kalkınma hedefleri
uyarınca çocukları ücretsiz olan okullara göndermeli, kadınların
hamilelik sırasında ve sonrasında kliniklere gittiklerinden emin
olmamız gerekir. Umarız gelecekte MILF savaşçılarının topluma,
sosyal ve ekonomik yaşama yeniden uyumunu içerecek önlemler
barındıran Bangsamoro Temel Kanunu’na kavuşuruz.
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Tuğgeneral Galvez: İnanıyorum ki silahsızlanma süreciyle birlikte
MILF ve Filpinler Ordusunun barış panelleri gerçekten de adil bir
süreç için gerekli zemini hazırlıyorlar.

Albay Hermoso: Reform süreciyle ilgili son soruya yanıt vermek
istiyrum. Devlet başkanının siyasi reformlar gündeminde sadece
silahlı kuvvetler değil diğer tüm silahlı gruplarda yer alıyor.
Gelecekte silahlı grupları düzenlemek için bir ulusal komisyonda
kurulabilir. Güvenlik sektöründeki reformlarla birlikte hali
hazırda bu alanda birçok tecrübeye sahibiz. Ayrıca orduyu da
sadece materyal açısından değil kapasite açısından geliştirmeliyiz.
İnsan kaynaklarını geliştirmeli ve askerlerimizi daha profesyonel
olmaları için eğitmeliyiz. Askerlerimizi barışı koruma misyonları
sırasında eğitiyor ve onlara nasıl halkın askeri olmaları gerektiğini
öğretiyoruz. Burası sadece bir askeri kamp değil bir halk kampı.
Barışın yolunu açan bir ortam yaratmak için gurur kaynağımız
olacak daha modern bir orduya ihtiyacımız var.

Ali Saleem: Her ne zaman buraya gelsem beni sanki evime gelmişim
gibi karşıladığınız için çok teşekkür ederim. Manila’da siyasi şov
devam ederken burada barış sürecinin adsız kahramanlarını
görüyoruz. Üstelik onların takdir toplamak gibi bir çabaları
da yok. İlk dönemlerde burada görüşmeler yürütürken bu
masanın etrafındaki pek çok insan ve kurum barış sürecinden
bahsedilirken bahsedilenlere şüpheyle bakıyordu fakat bugün aynı
insanlar barışın gerçek kahramanları haline gelmiş durumdalar.
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Bu bağlamda kampa gelmemize müsade ettiğiniz, Türkiyeden
gelen kardeşlerimiz için böyle bir istisna gerçekleştirdiniz için
ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bunun çok büyük bir ayrıcalık
olduğunun farkındayız. Bu fırsatın gerçekleşmesi için sergilediğiniz
çabalar ve Mindanao’da seyahat ederken sağladığınız güvenlik
içinde ayrıca teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızın başarıyla devam
etmesini tüm kalbimle diliyorum.

DPI Direktörü Kerim Yıldız 6. Piyade Alayında düzenlenen
yuvarlak masa toplantısında katılımcılara hitap ederken
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6. Piyade Alayı üyeleri, Alay Komutanı Tuğgeneral Edmundo Pangilinan,
General Catapang, Alay Komutanı Pangillan’ın Personel Daire Başkanı
Tuğgenral Carlito G Galvez, Tugay Komutanı Manolito Orense ve
Genel Müfettiş Yarbay Dickson Hermoso

Siongco Awang Askeri Üssünde 6.
Piyade Alayı ile Düzenlenen Yuvarlak
Masa Toplantısı Sırasında DPI
Direktörü Kerim Yıldız ve katılımcı
Nazmi Gür, Albay Brawner ile 6.
Piyade Alayının süreçte ki rolünü
tartışırken.
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Filipinler Silahlı Kuvvetleri 6. Piyade Alayı ile gerçekleştirilen yuvarlak masa
toplantısı sonrası katılımcılar ve konuşmacılar toplu halde
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Akşam Yemeği Resepsiyonu ve ‘Çatışma Çözümünde
Sivil Toplumun Rolü’ konulu Yuvarlak Masa Toplantısı:
Yer: Pagana Restoran, Cotabato City
Tarih: 24 Haziran 2015, Çarşamba
Katılımcılar:
Jerome S. Aba, Suara Bangsamoro
Datuan Magon, Barış ve Kalkınma için Birleşik Gençler (UNYPAD)
Mahdie Amella, Mindanao Barış ve Kalkınma Eylemi (MAPAD)
Tusoph Lumamba, Barış ve Kalkınma için Birleşik Gençler
(UNYPAD)
Duma Mascud, Mindanao İnsan Hakları Eylem Merkezi
(MinHRAC)
Joey Macalunas, SHIELD
Av. Anwar Malang, DILG
Johnathon Christian Garcia, Kanagib
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Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri yuvarlak masa toplantısı
sırasında katılımcılara çatışma ve barış sürecine dair kişisel
deneyimlerini aktarırken

Kerim Yıldız: Öncelikle tüm konuklarımıza hoş geldiniz demek
istiyorum. Sivil toplumdan çok sayıda kişinin bu yuvarlak masa
toplantısında aramıza katılabilmesinden dolayı son derece mutlu
olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Burada olmak bizim için son
derece gurur verici. Aramızda Türkiye’nin seçkin isimlerinden
oluşan bir heyet var. Heyetimiz önde gelen tüm siyasi partilerden
milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, avukatlar,
gazeteciler ve akil insanlar heyeti üyelerinden oluşuyor. İnsani
Diyalog Merkezi’nden arkadaşlarımıza hem görüşmeyi hem de
Mindanao ve Manila’daki tüm görüşmeleri ayarladıkları için çok
teşekkür ediyorum. Değerli zamanlarını ayırarak deneyimlerini
paylaşmak üzere bu akşam ki yuvarlak masa toplantımıza katılan
konuşmacı konuklarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu arada
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Ramazan ayında olduğumuzu da unutmayalım. Öncelikle bize biraz
kendinizden ve örgütünüzden bahsetmenizi rica ediyorum. Daha
sonra da herkese orucunu açması için fırsat vererek toplantımıza
devam edebiliriz.

Datuan Magon: Barış ve Kalkınma için Birleşik Gençler
(UNYPAD) örgütünün temsilcisiyim. Örgütümüz en büyük
müslüman sivil toplum örgütüdür. Biz aynı zamanda üçüncü taraf
gözlem heyetinin parçasıyız.

Mahdie Amella: Ziyaretiniz için teşekkürler. Mindanao Barış ve
Kalkınma Eylemi isimli örgütü temsil ediyorum. Genel Merkezimiz
Cotabato şehrindedir. Bizim çalışma programımız barış diyaloğuna
ilişkindir ve Mindanao coğrafyasında çatışma sonrası bölgelerde
çalışıyoruz. Morolular ile Mindanao’daki yerli halklar arasındaki
bütün diyalog çalışmalarına katılıyoruz. Ayrıca Filipinler Ordusu
ile MILF örgütü arasında süren normalleşme sürecininde bir
parçasıyız.

Duma Mascud: Mindanao İnsan Hakları Eylem Merkezi
(MinHRAC) örgütünü temsil ediyorum. Biz daha çok tüm
bölgedeki insan hakları meseleleriyle ilgileniyoruz. Operasyon
bölgemiz Mindanao’nun orta bölümüdür. Sivillerin korunması
taraftarı bir yapıyız.

146

Filipinler’e Gerçekleştirilen Karşılaştırmalı Çalışma Ziyareti Raporu

Jerome Aba: İyi akşamlar. Ben Moro Halkının Sesi anlamına
gelen Swara Bangsamoro isimli örgüttenim. Biz bir insan hakları
örgütü olarak bölgede ki kurumlar ve kişilerle birlikte çalışıyoruz
ve ulusal demokratik bir cephe olarak barış sürecini gözlemliyoruz.
Siyasi bir kuruluş değiliz ancak şu anda Kongre’de görüşülmekte
olan Bangsamoro Temel Kanunu’nu (BBL) desteklemiyoruz
çünkü bu yasanın Moro halkına yardımcı olacağına inanmıyoruz.
Moro halkının sorunu topraksızlık ve büyük şirketlerin onların
geçim kaynaklarını ellerinden alıyor olmasıdır diye düşünüyoruz.
İnsanlara yardımcı olmak istiyorsanız onların beklentilerini
karşılamanız gerekir.

Kerim Yıldız: İzin verirseniz ilk soruyu ben sormak istiyorum?
Manila’da Bangsamoro Temel Kanunu (BBL) hakkında bazı bilgiler
elde ettik ancak Mindanao’da bu yasanın alanda düzgün bir şekilde
uygulanamayacağı ifade edildi. Bu konuda sizin düşünceleriniz
nelerdir?

Jerome Aba: Barış sürecini destekliyoruz fakat barış sürecinin Moro
halkını temsil etmesi gerektiğini söylüyoruz. Filipinler hükümetinin
Moro toplumu içerisinde sürdürdüğü militarizasyonu durdurması
gerek. Yoksa neden Bangsamoro Temel Kanunu (BBL) veya
normalleşme sürecini imzalayalım ki? Filipiinler Ordusu sürekli
olarak toplum içinde varlığını gösteriyor. Mamasapano’da yaşanan
fiyasko’dan sonra terörist bir grubu hedef aldıklarını söylüyorlar.
Şimdi biz onlara nasıl güvenebiliriz? Hepsi Moro halkına
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karşıyken ve birçok insan hakları ihlali gerçekleşmişken onlara nasıl
inanabiliriz? Alanda evlerin ve dini merkezlerin yakılması dahil
olmak üzere pekçok ihlal tespit edilmiş ve rapor altına alınmıştır.
Bangsamoro Temel Kanunu (BBL) Moro sorununa gerçek bir
çözüm getirmiyor. Bizim Bansamoro Geçiş Dönemi Komisyonu
tarafından hazırlanan Temel Kanunu’nu desteklememiz lazım.
Bu kanun taslağı Devlet Başkanlığı makamına sunulduktan
sonra kanunda hemen değişiklik yaptılar. Bir hafta sonra yeni bir
metin üzerinde anlaştılar ancak bu yeni metin buradaki insanların
sorunlarına yanıt olmamaktadır. Burada yaşayan Moroluların
birçoğu çiftçidir ve bu sebeple hazırlanan kanun tasarısında gerçek
bir toprak reformunu dayatmamız önemlidir.

Datuan Magon: MILF bağlamında buna bakmanın birçok farklı
yolu vardır. Bu bir egemenlik savaşı mı? Bazıları bunun ideoloji ve din
temelli olduğunu söylüyor. Biz kurum olarak mevcut Bangsamoro
Temel Kanunu’nu (BBL) destekliyoruz. Birleşik Krallıkta kurulu
Uzlaşı Kaynakları isimli kurumla birlikte hayata geçirdiğimiz bir
projemiz vardı. Bu proje kapsamında Bangsamoro Temel Kanunu
(BBL) ile ilgili görüşler topladık. Bu proje kapsamında Kurum
olarak 40 farklı gruba ulaştık ve bizden görüş talep edildiğinde
bu önerileri Bangsamoro Temel Kanunu’na (BBL) dahil ettik.
Bangsamoro Geçiş Dönemi Komisyonu ile birlikte kanun
tasarısının hazırlanmasına yardımcı olduk bu yüzden Bangsamoro
Temel Kanunu’nun (BBL) Bangsamoro halkının yararına olduğuna
dair bir görüşe sahibiz.
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Katılımcı: Toplumun sürece gerçekten katılımı ne düzeydedir?
Toplum süreci gerçekten nasıl desteklemişmidir? Sadece STK’lar
için değil ama tabandaki halk kesimleri için ne tür mekanizmalar
mevcuttur?

Avukat Anwar Malang: İnsanların güçlerini kullanmaları gerekir.
Halktan kesimler Bangsamoro Temel Kanunu (BBL) tasarısını
hazırlayan konseyin bir parçasıydı. Esasında herkes Bangsamoro
Temel Kanunu’nu (BBL) destekliyor fakat sorun şu ki tasarı
Kongre’de çok oyalandı ve geçip geçmeyeceği hala bir soru işareti
taşımaktadır.MILF örgütü geçen hafta silahlarının bir kısmını
teslim etti ve Bangsamoro Temel Kanunu’nun (BBL) Kongrede
oyalanmasına rağmen savaş ilan etmeyeceklerini açıkladı.
Bangsamoro Temel Kanunu konusunda danışma çalışmaları
yürütmeye çalışanlar daha çok sivil toplum kuruluşları ve hükümet
dışı örgütlerdi. Amacımız ise Bangsamoro Temel Kanunu’nun
(BBL) herkesi kapsaması ve bunun yanı sıra herkesin sesinin
duyulmasının ne kadar önemli olduğunu göstermekti.

Datuan Magon: Biz özellikle, toplumu bilgilendirme çalışmaları
yapıyoruz ve bunun yanı sıra barış sürecinin durumu hakkında
halka güncel bilgiler aktaran radyo programlarımızda var. Fakat,
biz bir üçüncü dünya ülkesi olduğumuz için radyo istasyonlarının
uluslararası hükümet dışı örgütler tarafından finanse edilmeleri
gerekiyor. Toplumun konseptleri tam kavraması mümkün olmuyor
bu yüzden sürecin gerçeğini tabandaki insanlara onların anladığı
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dilde götürmemiz gerekiyor. Şu anda süreç çok siyasi bir boyutta ve
normal insanların bunu anlaması oldukça zor.

Katılımcı: Benim sorum Bangsamoro’da yaşayan sıradan insanlar
için barış konseptinin ne anlama geldiğine ilişkin. Barış onlar için
ne anlama geliyor? Sıradan insanların ihtiyaç ve taleplerini sizin
gibi sivil toplum kuruluşlarının mı gündemleştirmesi gerekiyor?
MILF’den bağımsız olan hükümet dışı örgütlerin rolü nedir?

Duma Mascud: Bizim insanları barış sürecinin doğru bir çözüm
yolu olduğu konusunda ikna etmemiz gerekiyor. Mindanao’daki
savaş 60’ların sonunda başladı ve neredeyse Mindanao’nun hemen
hemen tüm bölgelerini kapsadı. Yaşanan şiddetli çatışmalar ve
büyük kayıpların ardından çözümün barışçıl yollarla gerçekleşmesi
gerektiğine ikna olduk. İnsanların haklarının koruduğundan
emin olmak için onlara destek oluyoruz. İnsanlar savaş sırasındaki
saldırılara karşı savunmasızlar . Uçakların ve tankların kullanıldığı
saldırılara maruz kalan sivil halkı barışçıl bir çözüm için masaya
gelmeye ikna etmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra gıda ve malzeme
yardımlarının dağıtılmasına katılıyoruz. Bu hafta zorla yerlerinden
edilmiş insanlara malzeme dağıtımı yapacağız.
Birazda toplumların barışı nasıl tanımladıklarından
bahsetmek istiyorum. Bazıları barışı, savaşın olmaması olarak
tanımlamakta. Barış sadece savaşın değil aynı zamanda baskının
da olmaması demektir. Biz Amerikalılar, Japonlar ve Filipinliler
tarafından baskıya uğradık ve umuyoruz ki müzakereler aracılığıyla
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artık baskının olmadığı bir barışa kavuşabiliriz. Filipinler hükümeti
geçmişte sıkıyönetim ilan etti ve mağdur edildik. Marcos hükümeti
tarafından yapılan katliamlar sırasında ailelerimiz katledildi.
Halkımız camilerin içinde yakılıp katledildi. Akrabalarımın pek
çoğu katliamlar gördü ve hatta bu katliamlarda hayatını kaybetti.
40 yıl süren bu süreçten sonra artık barışın gelmesi lazım. Biz
barışın her türlüsünü destekliyoruz. Bangsamoro Temel Kanunu
(BBL) Kongre’den geçer mi bilmiyoruz. Birçok kişi geçeceğini
düşünüyor. MILF şimdiden silahlarının bir kısmını teslim etti
ve savaşçı bazı üyeleri terhis edildi. Bunlar MILF örgütünün
samimiyetini göstermekte. Aynı şekilde hükümettende benzer bir
samimiyet göstermesini bekliyoruz.

Jerome Aba: Şunu açıklığa kavuşturmak isterim; sürecin
katılımcıları eğitimli insanlar ancak Bangsamoro bölgesinin dışına
çıktığımızda mücadelenin doğru anlaşılmadığını söyleyebilirim.
Gerçektende anlamıyorlar. Bu bir halk hareketi olduğundan MILF
ile sivil toplum kuruluşları arasında son derece iyi bağlantılar
var. Hükümetin yarattığı acı ve sorunları ele almak için ortak
bir arzu var. Eğer MILF örgütünün şu andaki liderliği halkın
sorunlarından ve yaşadığı acılardan ödün vermezse barışı devam
ettirebiliriz. Eğer ödün verirlerse o zaman diğer gruplar onların
peşinden gitmeyecektir.
MILF örgütü barışı elde edebilmemizin tek yolunun
Bangsamoro Temel Kanunu (BBL) olduğunu ifade ediyor fakat
diğer taraftan sulandırılmış bir Bangsamoro Temel Kanunu’nu
(BBL) kabul etmeyeceklerini söylüyor. Tasarının hazırlanmasında
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bir dizi istişarelerde bulunuldu ancak tasarı şu anda hala Kongre’de
ve kanunlaşmayı beklemekte.

Datun Magon: Bangsamoro Temel Kanunu (BBL) bizim
ihtiyaçlarımıza cevap olduğu sürece MILF örgütünü desteklemeye
devam edeceğiz çünkü MILF örgütü şu anda Bangsamoro halkının
sorunlarını temsil etme misyonuna sahip olan tek örgüt.

Katılımcı: Bugün burada bir araya geldiğimiz sizlerin çoğunlukla
insan hakları uzmanlarından oluştuğunu görüyoruz. Bu davayı
destekleyen insanlar arasında şu anda cezaevinde olan kimse yok
mu? Yargılanan gazeteci yok mu?

Duma Mascud: Biz sivil toplum olarak bu konuda sadece bilgi
sahibi olan kesimi temsil etmekle kalmıyoruz aynı zamanda da
sürecin bir parçasıyız. Barışçıl yollardan kendi kaderini tayin
hakkını savunuyoruz. O konuda mutabıkız. 1970’li yıllarda
yaşanan insan hakları ihlalleri sırasında çok syıda ihlal yaşandı,
binlerce insan katliamdan geçirildi. Askerler her gün öğleden sonra
gelir sarhoşken kendilerini tatmin etmeleri için kadınları veya
çocukları seçer ve alır yanlarında götürürlerdi. İnsanlar askerlerin
tecavüzlerine uğradı. Sivillerin evleri yağmalandı fakat Aquino
iktidarı döneminde bu durum hafifledi. Bu iyi bir şey ve işte tam
da bu yüzden biz de barış kampanyasına büyük bir dahiliyet
sağladık. Bangsamoro halkına büyük haksızlıklar yapıldı. Bizim
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mücadeleye dahil olmamızda bu yüzdendir. Bangsamoro’lu pekçok
insan tutuklandı. Biz bunların bazılarını belgeleyebildik ama
bazılarını hiç belgeleyemedik. Mindanao’nun orta bölgelerindeki
cezaevlerinde tutulan bazı insanlar var. Şüpheli olarak görülen çok
sayıda insanda var. Bir kişi eğer Müslümansa zaten hemen terörist
olarak görülerek baştan mağdur ediliyor. Sahada bu tür şeyler
sıklıkla yaşandı.

Katılımcı: Barış sürecinin aktörleri bu meselelerle Geçiş Dönemi
Adalet mekanizmaları ve Uzlaşma Komisyonları üzerinden
ilgileneceklerini söylediler. Bunların bir yararı olacak mı?

Katılımcı: Benim sorum geçmiş dönem çatışmalarına ilişkin.
Anlaşmalar yapıldığından bu yana bir çatışmasızlık durumu söz
konusu. Peki yeni nesli süreç hakkında nasıl eğitiyorsunuz?

Katılımcı: Benim sorum Jerome’a. Anladığım kadarıyla Kongre’de
oyalanan kanun 110 defa değişikliğe uğramış, bu doğru mu? Ne
tür değişiklikler yapıldı?

Jerome Aba: Evet doğru. Bangsamoro Temel Kanunu (BBL)
şu anda Kongre’de ve üzerinde değişiklikler yapılıyor. MILF ile
Filipinler Hükümetinin üzerinde anlaştığı Bangsamoro Temel
Kanunu’nun değişikliklerden sonra güncellenmiş versiyonu ‘5811
Sayılı Kanun Tasarısı’ halini aldı. Bunun Kongre tarafından
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onaylanması gerekiyor ama bu tasarı Kongre’ye gönderilen ilk
kanun taslağıyla aynı taslak değil artık.
Datuan Magon: Başlamadan önce birçok meslektaşımızın
haklarında davalar açılarak tutuklandığını ifade etmek isterim.
Geçmişin yaralarının iyileştirilmesiyle ilgili olarak, geçiş dönemi
adalet mekanizması olarak görev yapmak üzere başkanlığını MILF
ve Filipinler hükümetinden temsilcilerin yapacağı bir komitenin
kurulması üzerine taraflar arasında anlaşma sağlanmıştır. Ancak
bu komitenin sadece tavsiye yapma yetkisi var ve bu haliyle pratik
adımlar atma yetkileri yok. Bu komisyon sadece Bangsamoro
hükümeti kurulduğunda devreye sokulabilecektir.
Yeni nesil açısından barış süreci konusuna gelince,
Bangsamoro sorununun çözümü için müzakereler ve siyasi çözümün
tek olduğu konusunda hepimiz aynı fikirdeyiz. Bu noktada zaman
içinde gençlerimize yatırım yapıyoruz. Gençlerimizin tepkileriyle
ilgilenmek, onları kontrol altına almak zorundayız. Onların
duygularına yenik düşüp radikalleşmelerini veya IŞİD gibi
örgütlere yönelmelerini istemiyoruz. Bu açıdan bütün olasılıkları
değerlendirmeli ve sabırlı olmalıyız. Müslümanlar olarak bize
Allah’a güvenmemiz salık verilir ama bu sorunlarımızı çözmez.
Neyi başardığımız nasıl çalıştığımıza ve ne kadar sıkı mücadele
ettiğimize bağlıdır işte o zaman Allah bize yardımcı olacaktır.
Müslümanlar olarak sadece vazifemizi yerine getiriyoruz ve şu
andaki vazifemiz de müzakere. Vazifemiz öldürmek değil, terörizm
değil, radikalleşmek değil. Bunların yerine asıl vazifemiz barışçıl
yollar üzerinden Bangsamoro Temel Kanunu’nun geçmesini
desteklemektir.
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Katılımcı: Bangsamoro Temel Kanunu konusuyla devam
etmek istiyorum. Bu Kanunun çeşitli hazırlık aşamaları var, alt
komisyonlarda görüşülmüş ve Kongre’de son halini alacak. Sizin
kendi bakış açınızdan, bu sürecin nasıl uygulandığını öğrenmek
istiyorum? Sivil toplum aktörleri olarak, siz bu sürece nasıl katkıda
bulunmayı başardınız?

Datuan Magon: Bangsamoro Temel Kanunu’nun resmi bir
belge olduğunun farkındayız ve bu yüzden de şu anda bir adım
atamıyoruz. Yasa şu anda mahsus komite düzeyinde görüşülüyor.
Değişiklikleri şimdiden tartışmak için erken çünkü şu anda
henüz yasama işlem yürütüyor. Biz iki taraftan panelin yürüttüğü
müzakerelerden taban açısından iyi sonuçlar çıkmasını umuyor,
bunun için dua ediyoruz. Görüşlerimizi ve perspektiflerimizi
sunmak için Manila’da kamuoyuna açık olarak gerçekleştirilecek
görüşmelere katılacağız. Cotabato şehrinde olanlarımız görüşlerini
ilgili yerlere iletirken, bazı arkadaşlarımızda Bangsamoro Temel
Kanunu’na destek yürüyüşleri düzenliyor. Ayrıca Kongre üyelerine
sunulmak üzere tutum dilekçelerimiz var. Bunun yanı sıra gençliğin
tutumunu anlatmak üzere senatörlerle görüşmek için Manila’ya
gittik. Sorunlarımızdan bir taneside Manila’nın çok uzak bir yer
olmasından dolayı sürekli olarak oraya uçmamız gerekmesi ancak
bunun için yeteri kadar kaynağa sahip olmamamız. Manila’da
bizimle irtibatta olacak bir iletişim ağının olması gerekiyor.
Manila’da bize destek olmaları için binlerce insanı harekete geçirdik
ancak bu o kadarda kolay olmadı.
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Katılımcı: 6. Piyade Alayında yaptığımız görüşmede bize bir
zihniyet değişikliği yaşandığından bahsedildi. Şu anda yeni bir
aşamada olduklarını ve barışı kazanmaya çalıştıklarını söylediler.
Peki Filipinler Ordusunun bu barışı kazanma çabalarında MILF
ve STK’ların oynadığı rol nedir? Ordu STK’ları dikkate alıyor mu
yoksa onları MILF destekçisi teröristler olarak mı görüyor? Ayrıca
onlara sürecin artık geri dönülmez bir aşamada olup olmadığını
da sorduk. Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Son olarak,
insanlar burada STK’lar içerisinde nasıl örgütleniyorlar?

Ali Saleem: Aldığımız notlara göre, Mindanao’da tek bir hareket
yok. 1990’lı yılların sonlarından itibaren bölgede kurulmuş birden
fazla direniş hareketi var. Diğer gruplarla ilişkileriniz nasıl? Onların
kendi aralarındaki ilişkileri nasıl?

Katılımcı: 11 Eylül saldırılarından sonra bölgede büyük
operasyonlar yapıldı ve siz de ağır bedeller ödediniz. Bu tür
müdahaleler islamcıları radikalleştiriyor mu?

Duma Mascud: Evet, Abu Sayyaf gibi başka örgütlerde faaliyet
yürütüyorlar ve daha çok adalardaki vilayetlerde aktifler. Ayrıca
Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları (BIFF) ve Moro Ulusal
Kurtuluş Cephesi (MNLF) isimli örgütler de aktif durumdalar.
Tam da bu yüzden hükümet ve MILF örgütü ısrarla Bangsamoro
Temel Kanunu’nun (BBL) geçmesi için çağrısında bulunuyorlar.
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Bütün herkese, her gruba, her bireye çağrıda bulunarak Bangsamoro
hükümetinin herkesi kapsayacağını ve bu yapıya katılmanın serbest
olduğunu söylüyorlar. Eğer bu tasarı sulandırılmadan kabul edilip
yasalaşırsa o zaman herkesin Bangsamoro bölgesine katılma fırsatı
olacaktır. Bangsamoronun başlangıçta ki mücadelesi çoktan dağıldı
ve biz onları bir araya getirebilmeliyiz.

Datuan Magon: 6. Piyade Alayına ilişkin sorunuza dönersem,
Ordunun artık ‘göze göz’ şeklinde bir savaş yaklaşımının olmaması
onların iç barış ve güvenlik planıyla ilişkilidir. Personel yapılarını
ve birliklerini sürekli olarak bizim gibi STK’ları anlayabilmek için
geliştiriyorlar diyebilirim. Bizimle çalışmalar yürütmek istiyorlar ve
bizde onların yansız ve tarafsız olduklarını düşünmek isitiyoruz.
Ortak çıkarlardan kaynaklı olarak zaman zaman onlarla paralel
hareket ediyoruz. İkinci sorunuza dönecek olursam, Komünist Parti
ile hükümet arasındaki çatışmanın temeli ideolojiktir. Bir diğer
çatışma kategorisi ise karşımıza El Kaide ve Abu Sayyaf örgütleriyle
yürütülen mücadele de tanımlandığı gibi ‘terörizm’ başlığıyla
çıkıyor. Bir diğer çatışma kategorisi ise toplumdaki suç grupları ile
kriminel öğeler ve hükümet arasında yaşanan çatışmadır. Bunun
yanı sıra kabile temelli çatışmalar da var ve bunlar Mindanao’da
yerli halkın yaşadığı bölgelerde aileler arasında gerçekleşiyor.
Ancak MILF örgütüyle yaşanan egemenlik temelli bir çatışma ve
bu şekilde de tasnif ediliyor. Yani bu grupların hepsiyle yürütülen
çatışmalar birbirinden farklı temellere dayanıyor ve birbirlerinden
bağımsızlar.
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11 Eylül saldırılarından sonra her şey değişti. Dünya
çapında radikalleşme ortaya çıktı fakat MILF örgütü liderliği
ABD büyükelçiliği aracılığıyla dönemin ABD Devlet Başkanı
George Bush’a bir mektup yazarak, terörist bir grup omadıklarını,
kendilerini egemenlik temelli olarak yaşanan bir çatışmada
devrimci bir örgüt olarak tanımladıklarını iletti. MILF dengeli bir
örgüt; ılımlı değiller ancak kesinlikle radikal de değiller. Burada
radikalliğin varlığından söz edemeyiz. Radikalliğe sempati duyanlar
var ancak MILF islamı iyi yorumlayarak kendi birlikleri arasında
radikalleşmenin ortaya çıkmasının önüne geçebiliyor.

Kerim Yıldız: Bu toplantıyı dahada sürdürmek isterdik ancak
oldukça uzun geçen bir günün sonunda bu yuvarlak masa
toplantısını burada bitirmek zorundayız. Sivil toplum ve barış süreci
bağlamında bu çok renkli tartışmayı farklı açılardan yürüttüğünüz
için hepinize çok teşekkür etmek istiyorum.

Yuvarlak Masa Toplantısına katılan STK temsilcileri ve katılımcılar
Cotabato’daki Pagana Restoran’da verilen akşam yemeği sırasında
toplu halde
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Katılımcılar Cotabato Kültür Merkezi’nde düzenlenen
Geleneksel Ramazan şenlikleri sırasında

Cotabato’daki Müslüman toplum üyeleri
katılımcılar için geleneksel yemekler hazırlarken
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Bangsamoro İslami Silahlı Kuvvetleri (BIAF) ve
Ateşkes Mekanizması Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı
Yer: MILF Örgütü Askeri Kampı
Tarih: 25 Haziran 2015, Perşembe
Katılımcı:
Sammy al Mansoor, Bangsamoro İslami Silahlı Kuvvetleri (BIAF)
Genel Kurmay Başkanı

Bangsamoro İslami Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Sammy
al Mansoor ile yapılan yuvarlak masa toplantısı
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DPI Direktörü Kerim Yıldız Bangsamoro İslami Silahlı Kuvvetleri
Genelkurmay Başkanı Sammy al Mansoor ile birlikte

Sammy al Mansoor: Öncelikle hepiniz hoş geldiniz ve herkese
hayırlı Ramazanlar! Türk hükümetine buradaki sürece dahil
oldukları için çok minnettarız zira sürecin başından beri buradalar.
Hem Uluslararası Temas Grubu’nda hem de diğer kurumlarda
yer alıyorlar. Uluslararası Silahsızlanma Kurumu’nun (IDB)
başkanlığını da harikulade bir büyükelçiniz yürütmekte. Büyükelçi
hem Filipinler Silahlı Kuvvetleri hem de MILF örgütününün
silahsızlandırılması noktasında ortaya son derece iyi bir iş çıkarıyor.
Sizin sorularınız varsa cevaplandırmaya hazırım. Ramazdan
ayı olmasına rağmen gelmiş olmanızdan dolayı da ayrıca teşekkür
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ediyorum. Mindanao’da herhangi bir sorunla karşılaşırsanız size
yardımcı olmak için her zaman yanınızda olacağımızı ifade etmek
istiyorum.

Kerim Yıldız: Muhtemelen biliyorsunuzdur ancak tekrar ifade
etmek isterim. Heyetimizde Türkiye parlamentosundaki önde gelen
siyasi partilerden milletvekilleri, Akil İnsanlar Heyeti üyeleri, sivil
toplum örgütü temsilcileri, sanatçılar, gazeteciler ve ve düşünce
kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor. Bizi kabul ettiğiniz için
minnettar olduğumuzu ifade etmek isterim. Şu ana kadar Manila’da
yaptığımız görüşmelerde sürecin nasıl işlediğini görmeye çalıştık ve
hükümetin persfektiflerini dinledik. Özellikle MILF örgütünün
persfektifini öğrenmek içinde Bansamoro da bulunuyoruz. Bu
karşılaştırmalı çalışma ziyaretini gerçekleştirmemizin bir amacı da
savaştan barışa doğru nasıl geldiğinizi görmek. Bu süreçte tecrübe
edilen başarılar ve zorluklar nelerdi? Bunun yanı sıra silahsızlanma
ve kanun tasarılarının hazırlanmasıyla ilgili tecrübelerinizi de
öğrenmek istiyoruz. Askeri yapınızla ilgili de pek çok sorumuz
olacaktır ancak biz bu konuda uzman olmadığımız için bu yöndeki
sorularımız için bizleri mazur görün.

Katılımcı:Barış müzakerelerinden önce ve sonra olmak üzere
örgüt yapınızı nasıl tanımlıyorsunuz? Barış süreciyle birlikte
değişen hedefler bağlamında, örgütünüzü nasıl yapılandırdınız?
Faaliyetlerinizde bir değişiklik oldu mu?
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Sammy al Mansoor: Şu dönem Mindanao’da ve özellikle de
Bangsamoro’da Bangsamoro Temel Kanunu’nun yasalaşması
için hazırlık yapıyoruz. İlk antlaşmanın imzalanmasından sonra
ateşkes ilan edildi ve ondan sonra durum gayet barışçıl bir hal
aldı. Manila’da devlet başkanlığının düşmesi sürecinde çatışmalar
kısa bir süre içinde olsa tekrar başladı. Eski Devlet Başkanı 2001
yılında görevinden olduktan sonra müzakere masasına dönmek
için belli çabalar sergilendi. MILF örgütünün liderlerini tekrar
müzakere masasına gelmeye ikna etmek için Malezya kolaylaştırıcı
ülke konumuna getirildi. Bunun akabinde MILF müzakerelere
dönmeyi kabul etti. Daha sonra, çatışmaların tekrar şiddetlendiği
bir olay gerçekleşti. Filipinler Ordusu her zamanki saatte biz akşam
namazımızı kılarken kamplarımızı bombaladı. Bu yaşananlardan
sonra bile, Malezyalılar müzakere etmemizi talep ettiler. Bu sürecin
sonunda Bangsamoro’da bir protokol anlaşması imzalandı.
Ancak daha sonra bu antlaşma anayasaya aykırı bulununca
çatışmalar yeniden başladı çünkü Kuzey ve Güney Cotabato’daki
savaşçılarımız sinirlenmişlerdi. Uzun lafın kısası, antlaşma şimdiki
Devlet Başkanının görevi sırasında imzalandı ve Manila’daki
imza törenine toplumun bütün kesimleri katıldı. Malezya’nın
Uluslararası Gözlem Heyeti’nin bir parçası olması bu sefer barış
ortamının gelişmesini sağlayan bir faktördü çünkü bizim sahadaki
durumu gözlemleyecek birilerine ihtiyacımız vardı. Bu yüzden her
iki tarafta Bangsamoro Çerçeve Antlaşması (FAB) ile Bagsamoro
Kapsamlı Antlaşmasını (CAB) imzalamışlardır. Uluslararası
Gözlem Heyeti’nin olması sebebiyle bütün süreç devam ediyor
çünkü bu sayede antlaşmanın uygulanması da gözlemlenmektedir.
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Ali Saleem: Geçiş ne zaman gerçekleşti?
Sammy al Mansoor: Müzakerelerin iyi bir yöne doğru gittiğini
gözlemliyoruz. MILF örgütü yeni siyasi parti kurmak için
örgütleme çalışması başlattı. Bizim askeri kamplarımızı savaş
pozisyonundan siyasi mücadele pozisyonuna doğru değiştirip
dönüştürmemiz gerekiyor. Bu yüzden savaşçılarımızın kafa
yapılarının değiştirilmesi çok önemlidir. Eğer MILF örgütünü
bu şekilde örgütleyemezsek, silahsızlanmadan sonra herhangi bir
beceriye sahip olmayan savaşçılarımız ne yapacaklar? Bu siyasi parti
savaşçılarımızın normalleşme süreci sonrasında uygun bir yaşam
sürdürmelerinide sağlayacaktır. Öyle olmazsa bu savaşçılar başta
inandıkları prensiplere ve geçmişte dahil oldukları faaliyetlere
dönebilirler ancak siyaset ortamı gelişirse bu yaşanmaz.

Kerim Yıldız: Bunun bir devamı olarak şunu sormak istiyorum, şu
anda binlerce savaşçınız var ve bunların bir kısmının siyasi yapının
bir kısmınında güvenlik sektörünün bir parçası olması düşünülüyor.
Bunlar daha sonra şimdiki devlet ordusuyla koordineli olarak mı
çalışacaklar?

Sammy al Mansoor: Biz silahlı savaşçıların Filipinler Ordusuna dahil
edilmesini isteyen MNLF örgütünden farklı olarak Bangsamoro’da
ayrı bir polis gücünün kurulmasını istiyoruz ve savaşçılarımızın
da bu polis güçlerinde yer almasını istiyoruz. Ayrı bir hükümet
kurulmasını talep ediyoruz ve bu çerçevede MNLF gibi mevcuta
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dahile dair bir polikamız yok. Eğer güçlerimizi kullanacaksak onları
kendi bölgemizde kullanacağız ve onlar da kendi halklarına karşı
sorumlu olacaklardır. Örgüt bünyemizde ortak bir barış ve güvenlik
ekibi var ve bu ekip Bagsamoro geçiş süreci tamamlanıncaya kadar
bölgenin asayişinden sorumlu olacaktır.

Katılımcı: Sembolik bir silahsızlanmadan bahsediyorsunuz ama
sonrasında asker olarak devam etmek istiyorsunuz. Anlaşmanın
herhangi bir yerinde MILF örgütünün bölgesel kuvvetlerin bir
parçası olacağını belirten herhangi bir hüküm var mı? Bunun
normalleşme açısından anlamı nedir?

Sammy al Mansoor: Silahsızlanma normalleşmenin bir parçası
fakat bunun başka unsurları da var. Bunlardan biri silahlarımızı
yeniden kullanımdan çıkarmak ve daha sonra düşünülen şekilde
yeniden donatılmak. Yeniden donatma savaşçılarımızın farklı
beceriler kazanması için tekrar eğitilmesi anlamına geliyor. Eğer
becerileri varsa ondan sonraki süreçte onları Bangsamoro polis
gücüne katacağız.
Anlaşmada sizin bahsettiğiniz şekilde bir hüküm vardı
fakat antlaşma nerdeyse bu yüzden çöktü. Polis gücü talebi hala
Kongre’de tartışılmakta. Biz merkezi Manila’da olan tek bir ulusal
polis gücünün parçası olarak Bangsamoro’da ayrı bir polis gücünün
oluşturulmasını istiyoruz.
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Katılımcı: Tam olarak hangi şartlar altında üçüncü bir tarafa ihtiyaç
duydunuz ve merkezi hükümeti üçüncü taraf konusunda nasıl ikna
ettiniz? Bu ekipler size istediğinizi verebildi mi? Ayrıca Kanunun
anayasaya aykırı bulunmasından sonra iki taraf arasında daha fazla
görüşme gerçekleştiğinden bahsettiniz ancak şu da bir gerçekki şu
anda da aynı kanunuz var. Eğer kanun Yüksek Mahkeme tarafından
anayasal olmadığı gerekçesiyle tekrar iptal edilirse çatışmaların
yeniden başlaması ihtimali var mı?

Sammy al Mansoor: Son sorunuza yanıt vererek başlamak
istiyorum. Çatışmanın otomatikmen yeniden başlaması bir
ihtimaldir ancak bu sorunuzu şimdi yanıtlamak oldukça zor
çünkü her savaş doğası gereği siyasidir ve siyasi bir hedefi vardır.
Bu kararında MILF örgütü merkez komitesi tarafından verilmesi
gerekiyor ve eğer merkez komite savaşın en iyi yol olduğuna kadar
verirse çatışmalar tekrar başlayabilir. Bu sonuca varmak sadece
MILF örgütünün askeri kanadının yetkisinde değildir. Dediğim
gibi, savaşın siyasi bir amacı vardır ve bu amaç merkez komite
tarafından tanımlanmalıdır.
Üçüncü taraflarla ilgili olarak, ilk önce Malezya kolaylaştıcı
olarak sürece dahil oldu. Filipinler hükümeti onları bizi ikna
etmek için talep etmişti. Uluslararası Temas Grubu (ICG) ise
müzakerelerin çökmesine bir yanıt olarak doğmuştur zira biz
tüm faaliyetlerimizi gözlemleyecek bir grubun olmasında ısrarcı
davrandık, hükümette Uluslararası Temas Grubu’nu (ICG)
kuracağını söyleyerek bunu kabul etti. Gözlemci bir kurum
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olmadan ateşkesin umutsuz olduğu düşünüldüğünde Uluslararası
Gözlem Ekibide (IMT) böyle kurulmuş oldu. Müzakereleri ve
anlaşmayı takip etmek üzere Uluslararası Gözlem Ekibine (IMT)
ihtiyacımız vardı. Hükümet yabancı müdahalenin kötü olduğu
algısı sebebiyle oldukça tereddütlüydü ancak biz müzakerelerin
başarıya ulaşmasını istiyorlarsa Uluslararası Gözlem Ekibinin
(IMT) hayati olduğu konusunda ısrarcı olduk.

Katılımcı: Öncelikle bizi burada kabul ettiğiniz için çok teşekkür
ediyoruz, çünkü bunun olağan bir protokol durumu olmadığını
biliyoruz. Şu anda ateşkes var ve sanırım binlerce silahlı savaşçı
silahsızlanma programına alınmış durumda. Savaşçılarınız
silahlarını bıraktıktan sonra onları kimin ne yapmak istediğine göre
ayırarak ayrı eğitim programlarına alıyormusunuz? Silah bırakan
145 savaşçıyı eğitime tabi tutmuş muydunuz?

Sammy al Mansoor: İlk aşamada terhis edilen o 145 savaşçı daha
çok yaşı ilerleyen savaşçılarımızdan oluşuyordu. Hepsinin yaşı 45
ila 65 arasında değişiyordu ve biz onların topluma tekrar dönmeleri
için ‘yeniden donatma’ terimini kullandık. Onları eğitiyoruz, onlara
öğretiyoruz ve Bangsamoro’da neler olduğu konusunda onlara
seminerler veriyoruz. Onlar şu anda sivil statüsüne kavuşmuşlardır.
Bizim uyguladığımız bir politika var ve o politikaya göre siyasi
partinin kurulmasından sonra MILF örgütünün silah bırakan ve
bırakmayan bütün üyeleri otomatikmen bu siyasi partinin üyesi
olacaktır.
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Katılımcı: Herşey yolunda giderse ve Kongre Bangsamoro Temel
Kanunu’nun (BBL) bu versiyonunu kabul ederse sonrasında
bir referandum olacak ve yasa Ocak ayında yürürlüğe girecek.
Bangsamoro’nun sahip olduğu kaynaklar ve yeraltı kaynaklarına
ne olacak? Bu konu Bangsamoro Temel Kanunu’nda (BBL) açık
bir konu değil ve pek çok insan bu sebepten Bangsamoro Temel
Kanunu’nun (BBL) insanların ihtiyaçlarına cevap olamadığını
düşünüyor. MILF örgütü demokratik siyaset yolunu seçeceğini ve
birlikte yaşama koşullarını oluşturacağını söylüyor. Siz Bangsamoro
Temel Kanunu’nu (BBL) kabul etmeye zorlandınız mı?

Sammy al Mansoor: Hanımefendi, bugün ilerleyen saatlerde Iqbal
kardeşimizle bir görüşmeniz olacağını biliyorum. Müzakerecilerin
yetki alanına giren bu soruyu kendisine sormanızın daha faydalı
olacağını düşünüyorum. Sorunuza yanıt veremediğim için affınıza
sığınıyorum.

Katılımcı: Çok kısa bir soru sormak istiyorum. Askeri faaliyetlerinizi
nasıl finanse ediyorsunuz?

Sammy al Mansoor: Devrimci örgütlerin bu konuda birçok seçeneği
olur. Seçeneklerden birisi, MILF örgütünü ilk kurduğumuzda
oluşturduğumuz kendi kendine yetme programıdır. Bu programa
göre kendi kaynaklarımızı kullanıyorduk ve her bir üyemiz ayda 5
peso katkıda bulunuyordu. Böylece hayatta kalıyoruz. Müslüman
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kurumlarda bize bağışta bulunuyorlar. Ayrıca Ramazan ayında
üyelerimizden para topluyoruz. 500 üyemiz olsa ve her bir aile 100
peso verse bu yeniden donatma faaliyetimizi devam ettirmek için
büyük bir kaynak olur. Dışarda olan dostlarımız ve bize yardımcı
olan grupların bize verdiği mali destekleri veya insani yardım
katkılarını da kabul ediyoruz.

Katılımcı: 40 yıl boyunca savaşan savaşçılarınıza intikam ve
nefret duygusundan kurtulmalarını nasıl öğretiyorsunuz? Onların
duygularını nasıl eğitiyorsunuz?

Sammy al Mansoor: Bunun savaşı içeren bir mücadele olduğunu
biliyoruz ancak bu bir dava uğruna yürütülen mücadeledir.
Savaşçılarımıza her zaman bunun bir intikam veya nefret savaşı
olmadığını, bunun bir dava savaşı olduğunu hatırlatıyoruz. Her bir
savaşçının zihniyet değişimini sağlamak elbette çok zordur. Dün
akşam bir toplantı yaptık ve onlara yönelik olarak bir dizi eğitim ve
yeniden uyumlama programının gerçekleştirilmesini kararlaştırdık.
Savaşta incinen veya ailesini kaybeden birinin acı çekmeye devam
ettiği gerçeğini inkar edemeyiz. Yaraların sarılması süreci için
elimizden geleni yapıyoruz.
Yaraların sarılmasını sağlayacak bir diğer şeyde hükümetin
üzerine anlaştığımız hususları hayata geçirmesidir. Eğer hükümet
bunu uygulamayı kabul etmezse o zaman ortaya yeniden büyük
bir sorun çıkacaktır. Silahsızlanma kararını almak oldukça zordu
ve insanlar hala neden bunu yaptığımızı sorguluyorlar. Savaş henüz
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bitmiş değil ve Bangsamoro Temel Kanunu’nun kaderinin ne olacağı
konusunda ortada henüz kesin bir şey yok. İnsanlar bu yüzden de
silahsızlanma kararımızı sorguluyorlar. Bizde onlara nedenlerini
anlatıyoruz ve bu sayede onlarda sürecin amacını anlıyor. Ama eğer
hükümet anlaşmamızı inkar etmeye devam ederse bunun yaraların
sarılmasına bir faydası olmaz.
Müzakerelere başlamadan önce burada bir milyondan fazla
insanın müzakerelere başlanmasını arzu ettiklerini irade beyanı
şeklinde ifade etmelerini sağladık. Biz bu insanlardan liderliğimize
müzakere yürütme konusunda yetki vermelerini istedik ve böylece
çoğunluğun desteğini arkamıza aldık.

Katılımcı: 6. Piyade Alayı ile ilişkilerinizi nasıl düzenliyorsunuz.
Bazen suçluları yakalamaya çalıştıklarını ve bunun için bölgeye
girdiklerini söylüyorlar. Bölgenize girmek için sizden izin istemek
zorundalar mı? Bu süreç nasıl işliyor ve kısıtlamalar nelerdir? Sizinle
ve 6. Piyade Alayı arasındaki ilişkiler nasıldır?

Katılımcı: Soruyu biraz daha açmak gerekirse, 6. Piyade Alayından
bizim görüştüğümüz subaylar ordu içerisinde bir dönüşümün
yanı sıra dışarıyla olan ilişkilerde de bir dönüşümden bahsettiler.
Onlarla aranızda bir köprü kurabildiniz mi?

Sammy al Mansoor: Hükümetin Düşmanlıkların Sonlandırılması
Koordinasyon Komitesi (CCCH) var ve bizim bütün ilişkilerimiz
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bu komite üzerinden gerçekleşiyor. Suçluların teslim edilmesiyle
ilgili olaraksa ise Ortak Eylem Grubu (AHJAG) isimli bir yapı
var. Bu yapı barış sürecinde ilişki kurulmasına yardımcı oluyor.
Herşey bu mekanizma üzerinden gerçekleşiyor. Koordinasyon
seçeneği kullanıldığında ve buna dair haber verdiklerinde bir
engelle karşılaşmadan bölgeye ulaşabilmeleri için biz bölgeyi
boşaltabiliyoruz. Ancak bu iki mekanizma dışında gerçek anlamda
aramızda bir ilişki yok.

Katılımcı: Aslında aklımda olan soruların bir çoğu cevaplandırıldı.
Örgütünüzdeki kadın savaşçı sayısı kaçtır? Kadınların örgüt içinde
özerk örgütlenmeleri var mı? Kadın savaşçıların MILF örgütü
içerisindeki rolü nedir? Nihayetinde siz Müslüman bir örgütsünüz.

Sammy al Mansoor: Bir tane kadın savaşçı bölüğü var ve
komutanları da bir kadın. Kadın savaşçılar erkek savaşçılarla içli
dışlı olmuyorlar, sadece eğitim, ilk yardım ve erkek savaşçıların
çocuklarının doyurulması gibi alanlarda görev alıyorlar. Erkek
savaşçılarla birlikte çatışmaya girmiyorlar ve zaten bizde asla bunu
kadınlarımıza yapmayız. Bizim için ev içinde mücadele etmelerine
izin veriyoruz, ev dışında değil.

Katılımcı: Peki kadınlar savaşmak istiyor mu?

Sammy al Mansoor: Daha da çok savaşmak istediklerini görüyoruz
ancak biz buna asla müsade etmeyiz.
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Katılımcı: Bangsamoro bölgesinde Abu Sayyaf, MNLF ve diğer
bazı silahlı başka örgütler de var. Dün görüştüğümüz STK
temsilcileri onları terörist olarak tanımladılar. Siz bu örgütleri nasıl
tanımlıyorsunuz? Bangsamoro özerk bir bölge haline geldiğinde, bu
örgütlerle nasıl bir ilişkiniz olacak? Onları imha etmeyi deneyecek
misiniz?

Sammy al Mansoor: Bagsamoro İslamî Özgürlük Savaşçıları
(BIFF) isimli örgüt devrimci olduğunu iddia eden tek gruptur.
Çok büyük örgütler değiller, ayrıca iyi örgütlenmişte değiller. Her
ne kadar düşük bir profilleri olsada yinede onları öldüremeyiz.
Özerk bir bölge olduğunda ne olacak şeklindeki sorunuza yanıt
vermem gerekirse, İslamın birçok seçeneği vardır. İlk seçenek olarak
onlara İslami bir şekilde yaklaşarak Bangsamoro’nun en iyi seçenek
olduğu konusunda onları ikna edeceğiz. Bunun sonucunda bizimle
barışçıl bir şekilde işbirliği yapacaklarına veya Bangsamoro’ya
katılıcaklarına inanıyoruz. Ondan sonraki adımın ne olacağına
ise o zaman bakacağız. Dediğim gibi ilk olarak onlara İslami bir
yoldan yaklaşarak barışın en iyi yol olduğu konusunda onları ikna
edip, en doğru yapılanmalara girmelerini sağlamaya çalışacağız.

Katılımcı: Barış sürecinde ne tür şeyler sorun yaratabilir? Barış
sürecinin ilerlemesine ne engel olur? Savaşçılarınız barışı ne kadar
istiyor? Barışı gerçekten istiyor, barışın gerçekleşeceğine inanıyorlar
mı?
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Sammy al Mansoor: Eğer geriye dönüp bakarsak barış sürecinde
özellikle müzakereler aşamasında çok sayıda engelin olduğunu
görürsünüz. Ortada pek çok engel vardı ancak nihayetinde
Kapsamlı Bangsamoro Anlaşması üzerinde anlaştık ve Bangsamoro
Temel Kanunu sürecine geçene kadarda ortaya daha fazla sorunlar
çıkacaktır. Bangsamoro Temel Kanunu (BBL) Bangsamaro
Geçiş Dönemi Komisyonu (BTC) aracılığıyla yazıldı. Dönüp
müzakerelere baktığınızda ortaya çıkan handikapları görebilirsiniz
ancak bunların üstesinden geldik. Şimdi önümüzdeki handikap ise
Senato sürecidir. Görüşmeleri çoktan bitirdik ve her şeyi imzaladık.
Bu aşamaya kadar her şey yerli yerinde ve geriye kalan tek şey
artık meclisin iki kanadının bunu kabul etmesidir. Bütün süreç
tamamlanıncaya kadar çatışmalara girmemek içinde atlarımızı
dizginleyecek, Senato sürecinde yaşananları takip edeceğiz. Eski
hükümetle müzakereleri yürüttüğümüz sırada süreci bozmak
isteyenler vardı. Bunlardan biri de bölgemizin eski valisiydi.
Çünkü savaştan çıkar sağlayan biriydi. Bir diğer bozguncu kesimde
orduydu. Orduda bizimle savaşan kesim olduğu için bu yaşanan
savaş sayesinde silah temin ediyor, daha sonra bunları satıp kar elde
ediyorlardı.

Katılımcı: Bu tü savaşlar sırasında paramiliter gruplarında devrede
olduğunu biliyoruz. Onlar bölgeyi nasıl bir şekilde tahrip ediyorlar?

Sammy al Mansoor: Paramiliter birlikler bazen çok yıkıcı
olabiliyorlar. Bu grupları bizi imha etmek için kullanıyorlar.
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Bangsamoro bölgesi gelişmemiş, yoksullukla boğuşan ve geri
kalmış bir bölgedir burada bulunan paramiliter güçler ne savaş
protokolerine ne de Cenevre sözleşmesine uyuyorlar. Bu birlikler
insan hakları konusunda da hiç bir fikre sahip değiller, bu hakları
dikkate almıyorlar.

Kerim Yıldız: Siz Cenevre Sözleşmesini imzaladınız mı?

Sammy al Mansoor: MILF Hollanda’da savaş suçlarını yasaklayan
bir belgeyi imzalamıştır ve bu imza hala geçerliliğini korumaktadır.

Kerim Yıldız: Türkiye’de de silahlı gruplar var ve ateşkes konusunda
görüşmeler var. Her iki grubun liderlikleri arasında silahsızlanma
ve görüşmelerin müzakerelere doğru evrilmesi niyetiyle doğrudan
veya dolaylı olarak bir iletişimin olması ne kadar önemlidir?

Sammy al Mansoor: İlk olarak akla getirilmesi gereken, bu silahlı
grupların gerçekten de hükümet ile barış görüşmelerine katılmayı
isteyip istemedikleridir. Bu noktada liderlerin korunma amacıylada
olsa sürecin dışında olmaları sorun değildir. Ancak eğer silahlı
grup hükümetle ilişkilenmeye yanaşmıyorsa o zaman zorluklar
yaşanabilir. Bir söz vardır, bir adamın kendisini hapse atabilirsiniz
ama ilkelerini değil. O yüzdende lider, örgüt ve savaşçılar aynı
ilkelere sahiplerse liderin hapiste olup olmaması fark etmez. Eğer
grup ne uğruna savaştıklarının farkındaysa o zaman sorun yoktur.
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Kerim Yıldız: Kendi tecrübelerinize dayanarak, devlet ile silahlı
kuvvetler arasında iletişimin ne kadar önemli olduğunu ifade
edebilir misiniz? Bunun yanı sıra özellikle ateşkesin gözlemlenmesi
ne kadar önemlidir?

Sammy al Mansoor: Yerel bir ateşkes deneyimimiz oldu ve bu
konuda mevkidaşlarımızla doğrudan muhattap oluyoruz. Ancak
ateşkesin uygulanmasını gözlemleyen bir grup olmadan ve bu
konuda dışardan bir gözlem gerçekleştirilmeden ateşkesi sürdürmek
neredeyse imkansız olur.
Liderlikle ilgili soruya dönersem, bağlılık kazanma
noktasında bir kaç önemli faktör var. En önemli şeyler ilkeler ve
liderin halkı için ne yaptığıdır. Eğer ortada siyasi bir mücadele varsa
amaç dava ve mücadeleyi doğuran nedenlerdir. Davaya dahil olan
bütün güçlerin bunu tümüyle anlaması gerekir. Karizmatik kişilik
özellikleri önemlidir ve bu sayede hareket taraftar kazanabilir
ancak herşey bu demek değildir.

Kerim Yıldız: Sizin bugün başka önemli görüşmeleriniz olduğunun
farkındayız. Bu yüzden sizden müsade istiyoruz. MILF hakkındaki
bütün sorularımızı içtenlikle yanıtlayıp bizim örgütün içine
bakmamıza imkan sağladığınız için size çok teşekkür ediyoruz.
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Katılımcılar Bangsamoro İslami Silahlı Kuvvetleri Karargahında
düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı sırasında

Katılımcılar Bangsamoro İslami Silahlı Kuvvetleri savaşçılarıyla
birlikte MILF örgütünün bir askeri kampında
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Bangsamaro Geçiş Dönemi Komisyonu’nun Barış
Sürecindeki Rolü Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı
Yer: Bangsamaro Geçiş Dönemi Komisyonu’nun Bürosu, Cotabato
Şehri
Tarih: 25 Haziran 2015, Perşembe
Katılımcılar: Bangsamoro Geçiş Dönemi Komisyonu Üyeleri
Mohagher Iqbal, Bangsamaro Geçiş Dönemi Komisyonu Başkanı
ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) Başmüzakerecisi
Johaira Wahab, Bangsamaro Geçiş Dönemi Komisyonu Komiseri
ve Grup Lideri
Abdulhamid Benito, Bangsamaro Geçiş Dönemi Komisyonu
Komiseri

Bangsamaro Geçiş Dönemi Komisyonu Başkanı ve
Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) Başmüzakerecisi Mohager Iqbal
Yuvarlak Masa Toplantısında katılımcılara hitap ederken
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Bangsamaro Geçiş Dönemi Komisyonu Başkanı ve
Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) Başmüzakerecisi Mohager Iqbal
ve DPI Direktörü Yuvarlak Masa Toplantısı sırasında

Başkan Iqbal: Bangsamaro Geçiş Dönemi Komisyonu (BTC)
başkanı olarak DPI ve Türkiye Cumhuriyetinden gelen kardeşlerimizi
burada ağırlamanın bizim için bir şeref olduğunu ifade etmek
isterim. Sayın Kerim Yıldız’a ve delegasyon üyelerine hoşgediniz
diyor, bugün bize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ayrıca
sevgili Ali Saleem’e de Bangsamoro anayurduna gerçekleştirilen bu
gezi için gerekli bütün düzenlemeleri yaptığı için teşekkür etmek
istiyorum.
Bangsamoro Geçiş Dönemi Komisyonu, Filipinler
Hükümeti’nin ortaya çıkardığı bir yapıdır ve mevcut Devlet Başkanı
tarafından kurulmuştur. Bangsamoro Geçiş Dönemi Komisyonu
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MILF örgütü ile Filipinler hükümeti arasında imzalanan bir
yan anlaşmanın parçası olarak kurulmuştur. Türkiye bize, yani
Mindanao’ya yakın bir yer değil ancak biz sizi bir süper güç olarak
görüyoruz. Bu nedenle bu sabahki ziyaret bizim için çok önemli
bir ziyaret ve bir saat boyunca sizinle birlikte olacağız. Bütün
sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacağımı ifade etmek
istiyorum. Umarım 32 yıl boyunca devam eden mücadelemizin
yanı sıra son birçok yıldır taraflar arasında devam eden barışçıl
ilişkilenme dönemini içeren bu uzun periyotta yaşanan iniş ve
çıkışlarımızdan bazı dersler çıkarabilirsiniz.
Şu anda her iki taraf Manila’da Bangsamoro Temel
Kanunu (BBL) üzerine resmen bir muharebe yürütüyor ve biz
hala bu Kanunun geçip geçmeyeceğini bilmiyoruz. Umutluyuz
ve geçmesi için çaba gösteriyoruz ancak eğer kanun geçmezse bile
mücadelemizin devam edeceğinden emin olabilirsiniz.

Kerim Yıldız: Çok teşekkürler. DPI ve bu ziyaretimizin ortak
kuruluşu İnsani Diyalog Merkezi (HD) adına sayın Başkan
Iqbal’e bu sıcak karşılamasından dolayı teşekkür etmek istiyorum.
Ülkemiz Türkiye’nin küçük de olsa Filipinler’deki barış sürecine
katkı sunmasından memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek
isterim. Türkiye Uluslararası Temas Grubunda (ICG) aktif bir
görev alarak hem sürece yardımcı olmakta hem de kendi barış
deneyimini başkalarıyla paylaşma fırsatı bulmaktadır. Bugün
buraya sizin Filipinler’deki barış süreci, diyalog ve müzakerelerle
ilgili tecrübelerinizi dinlemeye geldik.Bangsamoro bölgesindeki
deneyimlerin yardımıyla Türkiye’deki çatışma için demokratik
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bir çözüm bulmayı umut ediyoruz. Bu karşılaştırmalı çalışma
ziyareti yaşanan deneyimlerden dersler çıkarmak amacıyla daha
önce Kuzey İrlanda, Güney Afrika, İngiltere, İskoçya ve Galler’e
gerçekleştirdiğimiz bu bir dizi karşılaştırmalı çalışma ziyaretinin
bir parçası olarak gerçekleştirilmektedir. Sadece tecrübelerinizden
değil aynı zamanda hatalarınızdan ders çıkarmakta bizim için son
derece önemlidir. Tartışma tabanını genişletmeli ve toplumu barış
süreci için hazırlamalıyız.

Başkan Iqbal: Teşekkürler. Başlamadan önce sizlere MILF ile
Filipinler Hükümeti arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin olarak
yaptığımız çalışmaları anlatan bir video izletmek istiyoruz.

Yapılan video sunumunda anlaşmanın halka barış getirmesinin
sağlanması için Bangsamoro Geçiş Dönemi Komisyonu’nun
taslak üzerinde nasıl özenli bir şekilde çalıştığı, anlaşmanın
halkın karşılaştığı belli başlı sorunlara yanıt olmasının nasıl
sağlandığı detaylı şekilde anlatılmıştır. Yasa görüşülmek üzere
10 Eylül 2014 tarihinde Kongre’ye sunulmuştur. . Yapılan video
gösteriminde Bangsamoro Geçiş Dönemi Komisyonu’nun sürecin
bütün aşamalarında sivil toplum ve halk ile doğrudan ilişkiler
gerçekleştirdiğide gösterilmiştir.

Ali Saleem: Sunum için çok teşekkürler. Şimdi yuvarlak masa
şeklindeki toplantımıza başlayacağız.
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Katılımcı: Çok teşekkürler. Ben eski bir milletvekiliyim. Sorum
video sunumundaki bir konuya ilişkin: Sunumda da gördüğümüz
üzere Kongre’de görüşülen kanun üzerinde bazı değişiklikler
yapılmış. STK temsilcilerinin ifade ettiklerine göre kanun
üzerinde 110 civarında değişiklik yapılmış ve bazı sivil toplum
grupları bu değişiklerden özellikle de toprak reformuyla ilgili olan
değişikliklerden rahatsız. Bunu biraz daha açabilir misiniz?

Başkan Iqbal: Müsadenizle ilk önce Moro İslami Kurtuluş
Cephesi’nin (MILF) tutumunu ifade etmek istiyorum.
Kongre başkanı Bangsamoro Temel Kanunu’nun Bangsamoro
Geçiş Dönemi Komisyonu tarafından hazırlanan tasarıdaki
prensipleri barındırmaya devam edeceğini, bazı maddelerin hiç
değiştirilemeyeceğini ve üzerinde müzakere dahi edilemeyeceğini
ifade etmiştir. Ancak Kongre’nin sahip olduğu üstün yetkilerin
farkında olan Moro İslami Kurtuluş Cephesi Bangsamoro Temel
Kanunu’ndaki bazı bölümler üzerinde değişiklik yapılmasına
kapalı değil. Moro İslami Kurtuluş Cephesi sadece Bangsamoro
Geçiş Dönemi Komisyonu tarafından tasarlanan resmi tasarıya
sadık düzeyde bir Bangsamoro Temel Kanunu’nu kabul edecektir.
Sulandırılmış bir kanunu kabul edemeyiz.

Johaira Wahab: Değiştirilen hükümlere gelirsek bunlar arasında
en önemlileri Bangsamoro’nun doğal kaynaklarının güvenliği
ve Bangsamoro’nun bölgedeki yeraltı kaynakları üzerine sahip
olacağı özel yetkiler hakkında olanlardır. Aslında yapılan en önemli
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değişikliklerbunlara dair. Bu hükümlerde yapılan değişiklikler
Bangsamoro hükümetine verilen yetkileri onun elinden geri alıyor.
Yapılan değişikliklerle özelliklede bu tür yetkilerin korunması
gerektiği açıklanmış, bölgedeki doğal kaynaklara ilişkin yetkiler
mevcut tasarıdan çıkarılmıştır ki bu taleplerin açık bir ihlali
anlamına gelir. Bir diğer değişiklik de, tüm paradigmayla ilişkili
olarak yapılan bir dizi değişikliği içeriyor. Bu değişikliklerle hem
Bangsamoro Çerçeve Antlaşması (FAB) hem de Bangsamoro’ya dair
kapsamlı Antlaşmasının (CAB) önemli bölümlerini şekillendiren
belli başlı prensipleri ortadan kaldırdılar.
Bu değişiklikler arasında Temel kanunda yer alan ve her
iki tarafın birbirlerini denk görmesinin yanı sıra birbirlerinin
yetkinliklerine
saygı göstermesini gerektiren hükümlerin
değiştirilmesi veya kaldırılması da yer alıyor. Ayrıca bazı kelimeler
de kanundan çıkarılmıştır. Mesela alan kelimesi, o alanın egemen
devletin bir parçası olduğu gerekçesiyle metinden çıkarıldı. Bir
diğer değişiklik ise özerk hükümet yerine merkezî hükümete
yapılan vurguya ilişkin. Burada yine karşımıza terminoloji
meselesi çıkıyor. Metinde yer alan bir düzenlemeye göre, bölge
genişleyebilir ve Mindanao’nun mücavir alanları bir referandum
talebinde bulunarak Bangsamoro’ya katılıp katılmayacaklarına
karar verebilirler. Fakat şu anda bu düzenleme Kongrede
görüşülmektedir ve en tartışmalı konulardan biridir. Burada
elbette bütün değişiklileri sayamayacağım ama tasarı vergi teşvikini
de içermektedir. Özek bölge hükümeti, yatırımları teşvik etmek
amacıyla şirketlere vergi teşviki verebilecektir.
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Katılımcı: Çok teşekkürler. Ben Türkiye’deki bir üniversitede
anayasa hukuku profesörü olarak görev yapıyorum. Bangsamoro
Temel Kanunu’nun anayasaya uygunluğu konusu ilgimi çok
çekiyor. Türkiye’ye dönüşümde bu konuyla ilgili daha fazla araştırma
yapacağım. Hukuki konulara ilişkin tartışmalardaki asıl konular
nelerdir? Bu konularda ülkenizdeki anayasa hukukçularından
destek almanız mümkünmüdür? Bangsamoro Temel Kanunu
Senato’da görüşülmeye devam ederken anayasa hukukçularının
kanunu değerlendirmek üzere sürece dahil edilmelerinin bir yararı
olur mu?

Başkan Iqbal: İlk olarak sizlere Bangsamoro Geçiş Dönemi
Komisyonu’nun doğasını anlatmak isterim. Komisyonu’n dört
tane temel fonskiyonu var ve bunlardan biride Bangsamoro
Temel Kanunu’nu hazırlama görevi. Müdahil olduğumuz her
aşamada anayasaya aykırı unsurların olup olmadığından emin
oluruz. Anayasaya uygun bir kanun tasarısı hazırlamamız için her
iki tarafa yardımcı olan çok sayıda hukukçu var. Biz Bangsamoro
halkının yararına gerçek bir özerkliğin kurulabilmesi için anayasada
yapılması gereken değişikliklere dair öneriler yaptık. Bangsamoro
Geçiş Dönemi Komisyonu’nun hükümetle simetrik bir ilişkisi var
ve biz bu sayede Bangsamoro Temel Kanunu’nun onların istediği
şekilde anayasaya uygun olmasını ve bizim istediğimiz şekilde
gerçek bir özerklik talebine yanıt vermesini sağlamaya çalışıyoruz.
Filipinler tam bir hukukçular ülkesi fakat hukukçular arasında
bile farklı görüşler mevcut. Hatta Bangsamoro Geçiş Dönemi
Komisyonu bünyesinde yer alan hukukçular arasında bile görüş
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ayrılıkları var. Filipinler anayasasının özünde toplumsal adaletin
yattığı söylenir ve Bangsamoro Temel Kanunuda Mindanao ile
beraber ülke çapında Moro halkını için toplumsal adaletin yanı
sıra adalete ve özgürlüğe erişime dair bir yasal düzenlemedir.

Johaira Wahab: Değişikliklerin bazıları anayasaya uygunluk
gerekçesiyle yapılmıştır. Yasada yer alan ve bir denetleme kurulu,
bir kamu hizmeti kurulu ile bir seçim kurulunun oluşturulmasını
öngeren düzenlemeler neredeyse tamamen çıkarılmıştır. Denetleme
kurulu meselesinde mesela kurulun fonksiyonu harici iken
değiştirilerek sadece dahili yapılmıştır. Genelde bazı anayasacıların
desteğini alıyoruz ama bazı profesörler farklı görüştedirler.

Katılımcı: Bizimle görüştüğünüz için çok teşekkürler. MILF örgütü
ile Filipinler hükümeti arasında bir antlaşma imzalanmıştır ve
eğer Bangsamoro Temel Kanunu kabul edilirse Bansamoro bölgesi
özerklik statüsü kazanacaktır. Fakat bu bölgede sadece Müslümanlar
yaşamıyor, onların yanı sıra Hıristiyanlar ve diğer etnik gruplar da
yaşıyor. Bangsamoro Temel Kanunu’nda Müslüman olmayanlar
için hangi düzenlemeler var? Onların hakları nasıl güvence altına
alınıyor?

Abdulhamid Benito: Bangsamoro’da üç farklı etnik grup var:
Müslümalar, yerli halklar ve Hıristiyanlar. Bangsamoro Temel
Kanunu çerçevesinde dört farklı hukuk sistemi olacak. Bunlardan
ilki şeriat hukuku olacak ve bu sadece Müslümanlara uygulanacak.
184

Filipinler’e Gerçekleştirilen Karşılaştırmalı Çalışma Ziyareti Raporu

İkincisi ise yerlilerin uyguladığı geleneksel sistemdir ve bu sadece
yerli topluluk mensubu kardeşlerimize uygulanacak. Bunun yanı
sıra herkes tarafından başvurulabilecek yerel mahkemeler de var.
Son olarak anlaşmazlıkları çözmek için devreye soktuğumuz bir
sistemimiz var ve bu sistemde daha çok kabileler ile aileler arasındaki
kan davaları olayları için kullanılacak. Bangsamoro Temel Kanunu
açısından şeriat hukukunun üstünlüğü sadece Müslümalar
için geçerli olacaktır ve bu şeriat hukukunun uygulanmasının
uluslararası insan hakları anlaşmalarıyla uyumlu olduğundan emin
olmamız gerekmektedir. Peki, bir tarafın Müslüman diğer tarafın
gayrımüslim olduğu durumlarda ne olacak diye sorarsanız; eğer
iki taraf kendi aralarında davayı hangi hukuki yapıya götürmeleri
gerektiği konusunda bir karar veremezse o zaman şeriat hukuku
üstün gelir.

Katılımcı: Saygıdeğer Iqbal, size kişisel bir soru sormak isiyorum.
1960’lardan bu yana bu hareketin içindesiniz ve böylesi önemli
bir süreçte çok uzun bir dönem başmüzakereci olarak görev
yaptınız. Tecrübenize dayanarak, bize hangi aşamalardan
geçtiğinizi söyleyebilir misiniz? Partinizin ve müzakere ettiğiniz
mevkidaşlarınızın siyasi geçmişini betimler misiniz? Müzakerelerin
dinamikleri nelerdi?

Başkan Iqbal: Halkımın mücadelesine katılmam Manila’da
yaşadığım dönemlerde başladı. Henüz genç bir insanken halkımın
yaşadığı acılara tanık olan biri olarak birşeyler yapılması gerektiğini
biliyordum. İnsanların ibadethanelerde katledildiği olaylar gözlerimi
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açtı. Manila’da birlikte çalıştığım iş arkadaşlarım kaygılıydılar.
Moro islami Kurtuluş Cephesi (MILF) giderek örgütleniyordu
çünkü pek çok insan Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin (MNLF)
ifade ettiği güce sahip olmadığını düşünüp kaygı yaşıyordu. Askere
alınmış olmama rağmen siyaset bilimi eğitimimi tamamladım.
1972 yılında yüksek lisansımı tamamladıktan sonra Moro Ulusal
Kurtuluş Cephesi’ne (MNLF) katılma kararı aldım ve o zamandan
beri Moro’daki mücadelenin bir parçasıyım. 1977 yılında Moro
İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) örgütü kurulduğunda onlara
katılmaya karar verdim çünkü onların arasında kendimi daha
güvende hissediyordum. MNLF’nin askeri gücüne sıradan bir insan
olarak katılarak mücadeleye başladım. İlk dönem çatışmalarda
yer alan aktif bir savaşçıydım ve daha sonra bana siyasi kanatta
görev verildi. Bir süre sonra ise MNLF’nin İletişim Komitesi’nin
başkanlığına getirildim. Ardından barış sürecinin bir parçası oldum
ve artık muhattaplarımız Filipinler Ordusunun generalleriydi.
Kolaylaştırıcı üçüncü ülke olmadan süreci yürütmek çok zordu
çünkü müzakereleri mümkün kılan onlardı. Bu kesimler ‘topyekün’
savaş yaklaşımının ardından müzakerelerin yeniden başlaması
konusunda bizlere yardımcı oldular.

Katılımcı: Kadınların örgütünüz içerisindeki rolünü merak
ediyorum. Kadınların kendi bölükleri var mı? Ayrıca barış
sürecindeki dönüm noktasının ne olduğunu düşünüyorsunuz? Bu
dönüm noktası üçüncü tarafların katılımımıydı? Bir anlaşmaya
varma noktasında nihai aşamada ne tür dersler çıkardınız?
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Başkan Iqbal: Bizim dördüncü müzakerecimiz bir kadın ve kendisi
karşılaştığım bütün müzakerecilerden çok daha zorlu biri. Kadınlar
doğaları gereği daha titizler ve bu açıdan değinilmedik bir konu
bırakmıyorlar. Beş müzakereciden hiç biri aynı değil veya aynı
yaklaşıma sahip değiller. Her ne kadar partinin emirlerine göre
hareket ediyor olsalar da bu beş müzakereciyle yüzyüze gelmek beş
farklı bireyle karşı karşıya gelmek gibi bir şey. Anlaşmalara kendi
bakış açılarını katıyorlar.
Moro sorununa çözüm bulmanın en medeni ve pratik
yolu barış müzakelerinden geçiyor çünkü bu sürecin sonunda
herkes kazanıyor, fakat savaşın kazananı olmaz. Ben sürecin en zor
kısımlarında yer almadım. Kuala Lumpur’da yapılan ve anlaşmayla
sonuçlanan toplantı en önemli toplantıydı çünkü artık süreç
müzakereyle değil uygulamayla ilgiliydi. Elbette müzakerelerde
uzmanlara ihtiyacımız var ancak onların
müzakereleri
gaspetmelerine de müsaade edemeyiz! İyi bir müzakereci olmak için
duygularınızı kontrol edebilmelisiniz. Bu süreçlerden çıkarılması
gereken o kadar çok ders var ki anlatması neredeyse sonsuza denk
sürer.

Katılımcı: Yasa tasarısı Kongre’de oyalanıyor. Bu bekletme durumu
hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayrıca, bu bekletme durumu
gelecekte de devam ederse ortaya ne tür sonuçlar çıkabilir? Süreç
ertelenirse ne olur?
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Başkan Iqbal: Devrimci prensibe dayalı olarak yanıt vereceğim.
Mevcut durum tam da sizin anlattığınız gibidir. Buna karşılık bizim
yapabileceğimiz bir şey yok. Bu noktada islami bir ilkeyi ifade
edebilirim o da her ne gelirse Allah’tan gelir. MILF’nin Merkez
Komitesi Bangsamoro Temel Kanunu geçmez ise onun yerine
hazırlanacak sulandırılmış bir metni kabul etmeyeceğimizi ve
bunun yanı sıra mücadeleyi ilerletmektende geri durmayacağımızı
ifade etmiştir. Mücadeleyi sürdüreceğiz. MILF üyelerinin bazıları
ise Kongrede daha çok insanımızın olması gerektiği yaklaşımını
taşıyor. Bu yaklaşımı taşıyanlar hiçbir şey elde etmemektense bunu
sağlamanın daha iyi olacağını ifade ediyorlar. Burada önemli
olan Bangsamoro Çerçeve Anlaşması ile Kapsamlı Bangsamoro
Anlaşması’nın Malezya’nın kolaylaştırıcılığında Filpinler Hükümeti
ile MILF örgütü arasında imzalanmış olmasıdır. Uluslararası
toplum Filipinler Hükümetinin bize karşı olan yükümlülüklerini
yerine getirmesi için bizimle işbirliği yapması gerektiğini ifade
ediyor.

Katılımcı: Tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür
ediyoruz. Şahsen ben sizden pek çok şey öğrendim, bu yüzden tekrar
teşekkür etmek istiyorum. Müzakere sürecinden bahsediyoruz.
Umarım Bangsamoro Temel Kanunu (BBL) yasalaşır. Benim sorum
uygulamaya ilişkin Bangsamoro Geçiş Dönemi Komisyonu’nun
uygulamaya dair planları var mı?

188

Filipinler’e Gerçekleştirilen Karşılaştırmalı Çalışma Ziyareti Raporu

Başkan Iqbal: Bangsamoro Temel Kanunu’nun (BBL) uygulama
süreci şöyle; İki antlaşma imzalandığında Bangsamoro Geçiş
Dönemi Komisyonu’nun kurulmasının gerektiği, kurulma
emrinin de Filipinler Cumhuriyeti Devlet Başkanı tarafından
verileceği belirtilmişti. Bangsamoro Temel Kanunu (BBL) tasarısını
hazırlayan Bangsamoro Geçiş Dönemi Komisyonu gerçekten de
sekiz MILF ve yedi Filipinler Hükümeti temsilcisinin katılımıyla
oluşturuldu.Bu oldukça uzun bir süreçti ama daha sonra hazırlanan
Bangsamoro Temel Kanunu (BBL), Bangsamoro Geçiş Dönemi
Komisyonu tarafından imzalandı ve Devlet Başkanının Ofisi’ne
gönderildi. Birkaç görüşmeden bir sonuç elde edemedik ve ilerleme
kaydedemedik. Kongre hala Bangsamoro Temel Kanunu’nu
(BBL) görüşüyor. Eğer kanun yasamanın her iki organından da
geçerse sonrasında onaylanmak üzere halkoylamasına sunulacak.
Yasanın uygulanmasının sorumluluğunu ise 60 üyeden oluşan
Bangsamoro geçiş dönemi idaresi üstlenecek. Ancak Bangsamoro
Temel Kanunu’nun sulandırılması tehlikesi var. İkinci tehlike ise
halkın tasvip etmemesi. Sonuncu tehlike ise Yüksek Mahkemenin
Bangsamoro Temel Kanunu’nu anayasaya aykırı bulması.

Katılımcı: Bangsamoro Geçiş Dönemi Komisyonu’nun yapısını ve
finansmanını anlatır mısınız?

Başkan Iqbal: Bangsamoro Geçiş Dönemi Komisyonu 15 üyeden
oluşuyor. Bunların sekizi Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF)
üyesi, geri kalan yedi tanesi ise Filipinler hükümetinin temsilcileri.
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Ancak biz tek bir organ gibi çalışıyoruz. Her iki tarafı temsil eden
önemli profesyonelleri belirledik ve komisyona dahil ettik ancak
tek bir birim olarak çalışmayı sağlamaya çalışıyoruz. Nihayetinde
üzerinde çalıştığımız şey her iki taraf için de işlerliği olan bir kanun
tasarısı önerisinin hazırlanmasıdır. Komisyonun başkanı benim.
Bunun yanı sıra iki tane başkan vekili ve altı ya da yedi tanede alt
komitemiz var. Bu komiteler şunlardan oluşuyor: siyasi komite,
barış ve özerklik komitesi, adalet sistemi komitesi, adalet ve güvenlik
komitesi, temel hakların korunmasından sorumlu komite ve geçiş
komitesi. Ayrıca, Kongre tarafından verilen tüm kararları inceleyen
bir yasa değişikliği komitesi var ve bunun yanı sıra birde idari kanat
var. Bütün bunların yanı sıra her bir komitenin başkanlarından oluşan
bir koordinasyon komitemiz var. Her bir komite üstlendikleri görev
alanlarıyla ilgili hükümler tasarlamış, bizde bunları elimizden gelen
en iyi şekilde yasa metnine dahil ettik. Ayrıca sosyal ve ekonomik
işler büromuz var ve bu büronun görevleri arasında Bangsamoro
bölgesinde kalkınmaya yardımcı olmak yer alıyor. Örneğin kurum
binaların oluşturulması, kaynakların haritalandırılması, insan
hakları projelerinin uygulanması ve Bangsamoro kalkınma planına
yardımcı olmak bu görevler arasında yeralıyor. Bangsamoro halkı
farklı kabile ve aşiretlerden oluştuğu için herkesi kapsayıcı şekilde
çalışma yürütmeye çabalıyoruz.

Katılımcı: Az öne Müslümanlar için şeriat Kanunu, Hıristiyanlar
için devlet hukuku ve yerli halk için yerli halkın geleneksel
hukukunu uygulayacağınızı ifade ettiniz. Peki namaz kılmak ve baş
örtüsü takmak istemeyen Müslümanlara hangi hukuk uygulanacak?
Onların toplumu nasıl olacak?
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Abdulhamid Benito: Bangsamoro Temel Kanunu çerçevesinde
kurulacak sistem İslami bir sistem olmayacaktır. Bangsamoro Temel
Kanunu tüm insanların eşit olduğu prensibine dayanmaktadır.
Bu açıdan, din özgürlüğü, basın özgürlüğü ve örgütlenme
özgürlüğünün kanun nazarında üstünlükleri olacaktır. Müslüman
Mindanao bölgesini gezerken herkesin kendi dinini veya inanç
sistemini sürdürme hakkını özgürce kullandığına tanık olabilirsiniz
ve umarım bu durum gelecekte de bu şekilde devam eder.

Katılımcı: Öncelikle verdiğiniz bu bilgiler için teşekkür etmek
istiyorum. Ancak kafamda bazı soru işaretleri var. Anayasaya aykırı
olması sebebiyle geçiş dönemi Komisyonu’nun anayasa üzerinde
değişiklik yapılması için teklifte bulunamayacağını ifade ettiniz. Bu
oldukça ironik bir durum. İkinci olarak, anayasanın değiştirilemez
özellikte ki bazı hükümleri söz konusu. Eğer bu maddeler bir engel
haline gelirse bu durumla nasıl baş edeceksiniz?

Katılımcı: Bir araya geldiğimiz konuşmacıların pek çoğuna
sorduğumuz bir soruyu sizede sormak istiyorum. Süreç sizce artık
geri dönülmez bir noktadamıdır? Sizin bu konudaki düşünceleriniz
nelerdir? Eğer Bangsamoro Temel Kanunu yasallaşmazsa çatışmalar
devam edebilir mi? Bunun yanı sıra Bangsamoro Temel Kanunu
tasarısının hazırlanmasında kadınların nasıl bir rol oynadığını
sormak istiyorum? Onların sesi bu süreçte duyuldu mu?
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Başkan Iqbal: Biz anayasayı doğrudan değiştiremiyoruz. Anayasa
üzerinde değişiklik yapmanın iki yolu var. Birincisi, değişiklik
önerisinin tüm Filipinler’den seçilecek anayasa konvansiyonu
delegeleri aracılığıyla teklif edilmesi. İkinci yol ise, her iki
meclisin değişiklik teklifinde bulunmak üzere bir kurucu meclis
oluşturmasıdır. Bu her iki yöntemde nihayetinde halkın onay
vermesine tabi yollardır. Bir de anayasada öngörülen başka
bir yöntem var ki o da halkın bir inisiyatif süreciyle birlikte bir
değişiklik teklifinde bulunmasıdır. Bu yüzden, Bangsamoro Geçiş
Dönemi Komisyonu tarafından yapılan değişiklik önerilerin
toplumun diğer üyeleri tarafından kabul edilmesi gerekir ki anayasa
da değiştirilebilsin. Ancak bunun için destek bulmak çok zor olur.
Sürecin geriye dönülmez bir noktada olup olmadığına dair
sorunuza yanıt vermem gerekirse, açıkçası bizim hem umudumuz
hem de amacımız bu yöndedir. Bu yüzden geçen hafta bir
merasimde yaptığım konuşmada ‘barış istiyorsanız barış için hazır
olmalısınız’ dedim. Eğer kendimizi hazırlamamış olsaydık bugün
bu noktada olamazdık. En önemli belgeler çoktan imzalandı ama
aralarında senatörlerin ve başpiskopozların da olduğu bazı insanlar
hala barışı istemiyor. Ama inanıyoruz ki barış nihayetinde gelecek.
Kadınların Bangsamoro Temel Kanunu içindeki yerine dair
sorunuza gelirsem, Bangsamoro Geçiş Dönemi Komisyonu’nun
15 üyesinden sadece 4 tanesi kadın. Moro toplumunda kadının
vazgeçilmez bir yeri vardır çünkü onlar nüfusun yarısını teşkil
ederler. Kadınlara karşı oldukça korumacıyız. Biliyorsunuz İslam’da
kadın ve erkeğin birbirini tamamlayan unsurlar olduğuna dair bir
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yaklaşım vardır. Kadınlar dışında sürece katılımcılığı gösteren bir
diğer işaret de Müslüman olmayan kesimlere ilişkindir. Tasarıdaki
en önemli düzenlemelerden biri de yerli halkların haklarının
kabulüdür. Hem komitelerimizde, hem parlamentomuzda hem
de yeni Bangsamoro hükümetinde yerli halklar için ayrılmış
kontenjanlar vardır. Toplumsal cinsiyet dengesini korumak için de
bu kontenjanlar işletilmektedir. Bangsamoro Temel Kanunu’nda
kadınlara ilişkin 10 bölüm vardır. Öncelikle kadınların parlamenter
hayata katılımı, kabine ile beraber diğer özel organlarda yer almasını
garanti altına almaya çalışıyoruz. Ayrıca kalkınma projelerinin
sağlık ile ilgili düzenlemelerinde kadınların dikkate alınmasını
sağlamaya çalışıyoruz.

Katılımcı: Öncelikle bilgeliğinizi bu sabah bizimle paylaştığınız
için çok teşekkür ediyorum. Bangsamoro Temel Kanunu’nun
hükümleriyle ilgili olarak açıklığa kavuşturulması gereken bir
konu daha var. Bangsamoro Geçiş Dönemi Komisyonu çalışmaları
dışında kadınlar bu sürece nasıl dahil oldu?

Başkan Iqbal: MILF örgütünün müzakere delegasyonunda resmi
görevle atanmış olan ve yürütülen müzakerelere düzenli olarak
katılan 3 tane kadın vardı. Kadınlar ayrıca müzakere ekibinin
dışında da sivil toplumun parçası olarak önemli roller oynadılar.

Katılımcı: Teknik bir sorum var. Ben bir hukukçuyum. Kürtlerin
durumunu değerlendirmek üzere Türkiye’nin Güneydoğusuna
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gönderilen Akil İnsanlar Heyeti’nin bir üyesi olarakta görev yaptım.
Madem özerklik meselesinden bahsediyoruz, kendinizi böylesi
bir temel kanunla kısıtlamaktansa anayasanın temel hükümlerini
değiştirmeyi hiç denediniz mi? Bir sonraki Başkan barış yanlısı
olmayabilir veya güçsüz olabilir bu yüzden anayasal bir kabul
anayasal bağlayıcılık açısından daha iyi olmaz mıydı?

Başkan Iqbal: Moro halkına özerklik verilmesi en önemli şeydir
ancak bunun için Filipinler Hükümetiyle birlikte çalışmamız
gerekmekte. Bu işbirliği dört aşamadan oluşmakta. Birinci aşama
silah bırakmadan oluşuyor ve hükümet bunun gereklerini yerine
getirdikten sonra silah bırakmanın ikinci aşamasına geçilecek
ancak bu Bangsamoro Temel Kanunu’nun onaylanmasından sonra
gerçekleşecek. Şu anda Bangsamoro Temel Kanunu hala Kongrede
bekliyor. Halk onay verdikten sonra silah bırakacağız (silahlarımızın
ve birliklerimizin yüzde 35’i bırakılıp terhis edilecek). Eğer
Filipinler polisi devreye sokulursa MILF bunu yapmayacaktır.
Bu biraz karşılıklı güven ve saygı meselesi. Her iki taraf da silah
bırakmadan önce anlaşmanın gereklerini yerine getirecek.

Katılımcı: Eğer tüm bu olumsuz senaryolar gerçekleştiği takdirde,
üçüncü taraf gruplarının varlığı ve uluslararası gözlemcilerin
müdahil olması size güven veriyor mu?

Başkan Iqbal: Uluslararası toplum birçok açıdan çok yardımcı
oluyor ama en önemlisi bizim buradaki kendi halkımız. MILF
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örgütünün kendi içerisindeki örgütlenmesi dışardaki kurumlardan
daha önemli çünkü barışı yönetmek çok zor bir iş. Ortada hiç
bir güvence yoktur ve uluslararası toplum barışı güvence altına
alamaz. Bu yüzden bizim açımızdan en önemli şey doğabilecek
sorunlara karşı bizim kendi örgütlenmemizi güçlendirmektir.
Fakat, uluslararası toplum olmadan devam edemezdik ve onlar
olmadan barış sürecinde var olamazdık ama yine de en önemli şey
örgütümüzün dahili gücüdür.
Oturuma son vermeden önce, bizi yani Bangsamaro Geçiş
Dönemi Komisyonu Ofisi’ni hatırlamaları için siz kardeşlerimize
birer küçük hediye vereceğiz. Bizimle olmak ve deneyimlerimizi
dinlemek için bunca yolu geldiğiniz için tekrar çok teşekkürler.

Başkan Iqbal, DPI Direktörü Kerim Yıldız’a
bir geleneksel hediye verirken
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Katılımcılar Bangsamaro Geçiş Dönemi Komisyonu ile yapılan
yuvarlak masa toplantısı sonrası toplu halde
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Moro İslamî Kurtuluş Cephesi Lideri ile Yuvarlak Masa
Toplantısı
Yer: Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) Örgüt Kampı
Tarih: 25 Haziran 2015, Perşembe
Katılımcı: Başkan Al Haj Murad Ebrahim, Moro İslami Kurtuluş
Cephesi Lideri

Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) Başkanı Al Haj Murad Ebrahim
katılımcılara hitap ederken

Kerim Yıldız: Öncelikle bizleri burada kabul eden Başkan Murad’a
çok teşekkür etmek istiyorum. Kampın normalde ziyaretçilere
kapalı olduğunun farkındayız. Bu sebeple bize bu fırsatı verdiğiniz
için ayrıca teşekkür ediyoruz. Manila’da yaptığımız görüşmelerde
Filipinler Hükümeti ile bir araya geldik ve onlarınn görüşlerini
dinledik. Burada yani Mindanao’da bir başka bakış açısını daha
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görmek bizim için son derece faydalı oldu. MILF örgütünün
yeni bir silah bırakma teamülü başlatmış olması ve şiddet dışı
yöntemlerle barışı sağlamaya çalışması gerçekten çok önemli.
Çalışma ziyaretimizin katılımcıları arasında Türkiye’deki siyasi
partilerden (hükümet, ana muhalefet ve Kürt yanlısı parti)
katılımcılar var. Bu toplantıda süreç devam ederken yaptığınız
hataları öğrenmek isteriz mesela. Biz de şu dönem çok önemli ve
kritik bir aşamadayız. Türkiye’deki hükümet son 10 yıldır uzun
yıllardır süregelen çatışmayı çözmeye çalışıyor. Bu noktada daha
kat edilmesi gereken uzun bir yol var ve DPI başka bölgelerdeki
tecrübelerden faydalanmak üzere şimdiye kadar başta Kuzey
İrlanda, Britanya ve Güney Afrika gibi ülkeler olmak üzere çeşitli
ülkeleri ziyaret etti.

Başkan Murad: Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) merkez
komitesi ve Bangsamoro adına hepinize hoş geldiniz demek
istiyorum. Uzak diyarlardan gelen siz kardeşlerimizin dünyanın bu
tarafımda yürüttüğümüz mücadeleye giderek artan bir ilgilerinin
olmasından memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim.
Bangsamoro mücadelesinin dünyanın en uzun
mücadelelerinden olduğunu biliyoruz çünkü sömürgecilik
dönemine kadar gidecek olursak, İspanyollar bu takım adaları
fethetmeye geldiklerinde bizim atalarımız Müslümanlar olarak
İspanyollara karşı savaştı ve onurlarını korudular. İslam buraya
Hristiyanlıktan çok daha önce geldi ve Osmalı İmparatorluğu
döneminde bizim bölgemizde büyük bir güç kazandı. İspanyollar
buraya geldiğinde biz çoktan Müslüman olmuştuk. Burada bu
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kadar çok sayıda Hıristiyan olmasının nedenide bu insanların din
değiştirmiş olmalarıdır. Moro terimininde İspanyollar tarafından
türetildiğini ifade etmek isterim çünkü İspanyollar buraya
geldiklerinde Müslüman Mağripliler yani Morokkolular/Faslılar
ile savaş halindeydiler. Bu mücadele uzun bir mücadeleydi. Bu
uzun soluklu mücadelemiz İspanyollar takım adaları Amerikalılara
devrettikten sonra da devam etti. Daha sonra Amerikalılar
Filipinler’e bağımsızlığını teslim edince biz de hükümetin bir
parçası yapıldık ve Manila hukukuna tabi olduk. Bu durum
Kuzeydeki halkın Mindanao gibi orta kesimlere göç etmesine neden
oldu. Sonrasında kendi anayurdumuzda bile azınlık durumuna
düşürüldük ve binlerce sivil katliamlardan geçirildi.
Bu bizim halkımızı savunma mücadelesiydi. 1970’li
yıllarda Devlet Başkanı Marcos’un yönetimi sırasında aynı zamanda
Bangsamoro halkının mücadelesinin başlangıcına tanıklık etmeye
başladık. Hükümete karşı yürüttüğümüz aralıksız mücadeleye
rağmen diyalog yolunun açılmasının önemli olduğuna karar
verdik ve 1974 yılında müzakerelere başladık. 1976 yılındaTrablus
anlaşması imzalandı ve akabinde İslam İşbirliği Örgütünün
(OIC) sürece müdahalesine şahit olduk. Trablus anlaşmasına
göre bölgeye özerklik verilmesi ve Bangsamoro halkı için özerk
bir hükümetin kurulması konusunda anlaştık. Fakat anlaşmanın
nasıl uygulanacağına ilişkin bir anlaşma söz konusu değildi.
Bunun akabinde Filipinler hükümeti ülkeye dönünce anlaşmayı
tek taraflı uygulamaya çalıştı ve bu durum elbette Moro halkının
yararına olmadı. Akabinde anlaşmaya taraf olan Moro Ulusal
Kurtuluş Cephesi (MNLF) içinde bu yüzden çeşitli sorunlar çıktı
ve kopmalar yaşandı.
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Daha sonra göreve gelen devlet başkanı Corazan Aquino
dönemi ‘devrimci bir hükümet’ dönemi olarak görülmesine
rağmen sorunun çözümünde ne bir ilerleme yaşandı ne de
herhangi bir anlaşma yapıldı. Sonrasında göreve gelen Ramos’un
devlet başkanlığı döneminde ise müzakereler devam etti. Trablus
antlaşmasının nihayi uygulanması belirlemek amacıyla 1996 yılında
başka bir antlaşma imzalandı. Bu süreç yeni devlet başkanı Estrada
döneminede taşındı ancak 2000 yılında gerginlikler yeniden baş
gösterdi ve MILF örgütüne karşı ‘topyekün bir savaş’ başlatıldı.
Müzakerelerin bir sonraki aşaması başladıktan sonra 2001
yılında süreçte kolaylaştırıcı olarak üçüncü bir tarafın yer almasında
ısrar edildi ve böylece bu rolü üstlenmek üzere Malezya sürece davet
edildi. Böylece müzakerelere devam ettik ve Kuala Lumpur’da
yapılan toplantı sonrası Bangsamoro Çerçeve Antlaşması
imzalandı. Anlaşmanın imzalandığı gün öğleden sonra bütün
diplomatik heyetler oradaydı fakat antlaşmanın imzalanmasından
bir gün önce Yüksek Mahkeme hükümeti dizginleyerek anlaşmaya
imza atılmamasını zira antlaşmanın anayasaya aykırı olduğunu
ifade etmişti. Bu karar sonrası herkes neredeyse şoka girdi ve
imzalar atılmadı. 2008 yılında da düşmanlıklar biz kez daha ortaya
çıktı. Aynı dönemde, garantör rolünü üstlenecek bir Uluslararası
Temas Grubu’nun (ICG) kurulmasını talep ettik çünkü geçmişten
aldığımız bir ders vardıysa o da her ne kadar Filipinler hükümeti
anlaşmayı imzalasada antlaşmanın üçüncü bir taraf olmadan
uygulanamayacağıydı. Kolaylaştırıcının yanı sıra antlaşmanın
yapılacağından emin olacak bir Uluslararası Temas Gurubunun
(ICG) kurulması gerektiğine karar verdik. Uluslararası Temas
Grubu (ICG) dört devletten ve dört uluslarası hükümet dışı
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örgütten oluşuyor. Uluslararası Temas Grubu’nun (ICG) üyeleri
müzakerelerde çok önemli bir rol oynuyorlar ve ortaya sorunlar
çıktığında bir köprü görevi görüyorlar. Süreçte her iki taraf
üzerindeki etkilerini kullanarak çok iyi bir iş çıkardılar. Sanırım bu
hem devletler hem de devlet dışı aktörlerden oluşan ilk Uluslararası
Temas Grubudur ve bu birbirinden farklı kesimlerin birbirlerini
gayet iyi tamamladıklarını görüyoruz.
Bunun yanı sıra Düşmanlıkların Sonlandırılması
Koordinasyon Komitesi’ni (CCCH) kurduk. Uluslararası Gözlem
Heyeti (IMT) ise Japonya, Norveç ve AB’nin de aralarında olduğu
bir dizi ülkeden oluşuyor.
Uluslararası
Gözlem
Heyeti
(IMT)
ateşkesin
uygulandığından emin olunmasını sağlarken,
halkın barış
sürecinin devam ettiğini hissetmesi için sahadaki durumun barış
süreci için elverişli olduğundan ve sahada bariz bir kalkınmanın
gerçekleştiğine dair garantiler sağlamaya çalışır. 2003 yılında
kurulan Bangsamoro Kalkınma Ajansı (Bangsamoro Development
Agency - BDA) bölgede kalkınma programları uygulamaya çalışan
STK’larla ortaklaşarak hizmet vermeye çalışmaktadır. Bu çalışma
halkı barış sürecine destek verme konusunda motive etmektedir.
Tokyo’da benimle Filipinler devlet başkanı arasında
gerçekleşen ilk toplantı tam bir dönüm noktasıydı. Öncesinde
müzakereler oldukça yavaş ilerliyor ama somut bir mesafe
alamıyordu. 2011 yılında gerçekleşen görüşmemizin ardından
süreç hız kazanmaya, taraflar arasında güven ve inanç gelişmeye
başladı. Bizim tarafımızdan barış sürecinde ilerleme kaydetmek
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konusunda güçlü bir siyasi irade mevcuttu. Öte yandan karşı
tarafa sorunun çözümü konusunda samimiyetimizi göstermeye
çalışıyorduk. Bu görüşme ilerleme sağlama konusunda tarihi bir an
oldu ve ardından gelen süreçle birlikte şu an elimizdeki anlaşmanın
yol haritası oluşmaya başladı.
Şu anda uygulama sürecinde bulunuyoruz ve bu süreçte
Moro İslami Kurtuluş Cephesi ile Filipinler hükümetine düşen
bazı sorumluluklar var. Filipinler hükümeti Bangsamoro Çerçeve
Anlaşması ile Bangsamoro Kapsamlı Anlaşmasında öngörülen
bazı hususları uygulamakla yükümlü. Aynı şekilde Moro İslami
Kurtuluş Cephesi’de her iki anlaşmadan doğan yükümlülüklerini
yerine getirmekten sorumlu. Antlaşmayı bir kanun tasarısına
dönüştürdük ancak süreç hala pek çok zorluk ve bozgunculuk
girişimiyle karşı karşıya kalmakta. Tasarının yasallaşmasını
engellemek amacıyla ellerinden gelen herşeyi yapıyorlar. Daha iki
gün önce Bangsamoro Temel Kanunu’nda üzerinde anlaşılan bir
konuda değişiklik yapıldı. Yaşadığımız sürecin hükümet için ve
aynı zamanda barış arayışı içinde olanlar için önemli olduğunun
farkındayız. Hükümetin yükümlülüklerini yerine getirmesine
yardımcı olmaya hazırız ancak bölgede pek çok sorunla karşı
karşıya kalıyoruz.
Hala mücadelemize devam ediyoruz. Sürdürdüğümüz
mücadelenin yanı sıra silahları bırakma suretiyle göstermiş
olduğumuz samimiyetimizin de bir sonuca varacağını umuyoruz.
Bangsamoro Temel Kanunu’nun hala muğlakta kalması bizim
açımızdan zor bir karar olsa da biz samimiyetimizi göstermeye
devam etmek istiyoruz.
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Umarım bu anlattıklarım mevcut durumumuzu yeterince
açıklamıştır. Buraya kadar geldiğiniz, karargahımızda benimle
görüştüğünüz ve de barış sürecimizin başarıya ulaşmasını arzu
ettiğiniz için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum.

Ali Saleem: Sayın Başkan bize burada sizinle bir araya gelme
ayrıcalığını tanıdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Katılımcıların
soracağı pek çok soru olduğundan eminim. Buradan ayrılmadan
önce sizinle mutlak suretle görüşmemiz gerektiği bize önceden
ifade edilmişti.

Katılımcı: Ben yoğunlukla Kürtlerin desteklediği bir partinin eski
milletvekiliyim. Sizinle mutlaka görüşmemiz gerektiği belirlemesi
gerçekten doğru bir belirleme ve bu bizim için çok önemli bir
gezi oldu. Sayın Başkan, bu barış sürecini sizin bakış açınızdan
öğrenmek isterim. Hiç unutamayacağınız bir tecrübe veya anınız
varmı?

Katılımcı: Moro İslami Kurtuluş Ordusunu diğer gruplara göre
daha özel kılan neydi? Ayrıca, Bangsamoro Temel Kanunu’nda
yeraltı ve yerüstü kaynaklarına ilişkin yapılan değişiklikler,
süreci geçiktirebilir mi? Son olarak, önümüzdeki seçimlere ilişkin
yorumunuzu soracağım. Bu seçimler barış sürecini nasıl etkileyecek?
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Katılımcı: Çok teşekkürler. Şimdiye kadar birçok kişiyi dinledik
ama hikayeyi savaşa bizzat katılmış sizin gibi birinin ağzından
dinlemek gerçekten çok etkileyiciydi. Şiddete ilişkin bir sorum
olacak. Şiddet kullanmanız gerektiği konusunda ne zaman ikna
oldunuz? Ve fikrinizi ne zaman değiştirdiniz?
Son olarak, konuşmanızda üçüncü tarafın etkisine vurgu
yaptınız. Buna kararlılıkla vurgu yaptınız. Bu durum gerçekten
böyle mi? Son olarak üçüncü taraf bir mecburiyetmidir? Eğer
öyleyse neden?

Başkan Murad: Kardeşimizin, barış sürecine dair benim şahsi
tecrübemi sorduğu ilk soru ilginç bir soru. Ben resmi olarak 2001
yılında müzakerelere katıldım ve o zaman Malezya çoktan sürece
müdahil olmuştu. Ben o dönem Askeri Meselelerden sorumlu İkinci
başkan konumundaydım. O sebeple örgüt içerisinde çok tecrübem
var. Örgüt olarak unutamayacağımız bir şey, örgütümüzün
hükümetle bölgedeki tansiyonu düşürmek için bir anlaşma
imzalamak için gece yarılarına kadar tartışmalar yürütmesidir.
Antlaşmayı gece saat 12’de imzaladık ancak saat sabahın 3’ünde
Filipinler Ordusu, kamplarımıza saldırmaya başladı. Bu olay 2000
senesinde oldu ve çatışmaların yeniden başlamasına sebep oldu.
Biz o kadar çaba gösterirken öte yandan ‘topyekün savaş’ın tekrar
başlaması bizim için unutulamaz. Barış sürecinin insanı en çok
hüsrana uğratan kısmıda bu. Öte yandan çok güzel zamanlarda
yaşandı. Mesela Kapsamlı Bangsamoro Antlaşmasını imzalamak
gibi. Bu sayede Tüm Bangsamoro halkına çözümün müjdesini
verebildik.
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İkinci soru ise MILF örgütünü özel kılanın ne olduğuna
dairdi. Daha öncede ifade etitğim üzere biz bir zamanlar Moro
Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin (MNLF) bir parçasıydık. O örgüttende
kendi ayrı örgütümüzü kurma konusunda anlaşarak ayrıldık. Bir
ayrılma olsada MNLF örgütü varolmaya devam etti. Ama biz ayrı
bir örgütü yani şimdiki Moro İslami Kurtluş Cephesi’ni (MILF)
kurduk. MILF örgütünün güçlü bir önderliği vardı ve bu önderlik
sayesinde bünyesindeki bölünmeleri engellerken aynı zamanda
üyeler arasında da örgüte bir bağlılık yarattı. MILF örgütünü daha
iyi kılan bir başka etken de uyguladığımız dört temel noktaya dayalı
programdı. Birinci nokta ‘İslamlaşma’ idi çünkü üyelerimizin
çoğu Müslümandır ve bizim Müslümanlar olarak onların İslamın
gereklerini yerine getirdiklerinden emin olmamız gerekir. İkinci
nokta örgütün güçlendirilmesiydi.
Örgütümüzü Merkez komiteden, bölgesel komitelere ve
hatta örgütün en alt kademe yapılanması olan köy komitelerine
kadar bir bütün olarak güçlendirmeye çalışıyoruz. Bunu
yapmamızın amacı halkımızın sorunlarıyla her düzeyde ilgilenmek.
Şu anda halkımıza yardımcı olmak üzere kurulmuş olan başta
eğitim komitesi ve güvenlik komitesi gibi çok sayıda komitemiz
var. Üçüncü nokta ise güçlü bir ordu. Askeri güçümüzü geliştirmeye
devam ediyoruz ve aynı zamanda bu yapılaşmayı gençlik grupları
üzerinden devam ettirmek için eğitim çalışmalarına devam
ediyoruz. Çok güçlü bir ordumuz var ve aynı zamanda da halkımızı
örgütlüyoruz. 100,000’den fazla savaşçı eğitmeye çalışıyoruz.
Sonuncu nokta ise özgüven. Bunu aklımızdan çıkarmıyor,
herkesinde bu konsepti kabul ettiğinden emin olmak istiyoruz. Bu
sayede kişi kendi başına çalışacak ve diğerlerinin yardımına ihtiyacı
205

Filipinler’e Gerçekleştirilen Karşılaştırmalı Çalışma Ziyareti Raporu

olmayacaktır. Bu, bireyler, gruplar, örgütler için de geçerlidir. Bütün
bu unsurların hepsinin birleşimi ve Allah’ın da izniyle örgütümüz
kendisini şimdiye kadar varetti.
Şiddet ile ilgili soruya gelirsek, aslında şiddetin bizim
sorunumuzun esas çözümü olmadığının farkındayız. Aslına
bakarsanız bizim vefat eden başkanımız müzakerelerin esas çözüm
olduğunu unutmamıza hiç bir zaman için izin vermedi. Moro halkı
tarihte sadece vatanını ve dinini savunmak için şiddet kullanmıştır.
Örneğin, halkımıza karşı yürütülen katliamlar sırasında bir olay
yaşandı ki o olayda Filipinler Ordusunun desteklediği Hristiyan
milisler bir camide yüzlerce kadın ve erkeği katlettiler. Ordu
tarafından öldürülen pek çok insan vardır. Bunların sonucunda biz
de halkımızı savunmak için öldürmek zorundaydık ama her zaman
için şiddeti son çare olarak gördük. Müzakereler belki ileriye doğru
evrilir. Düşmanlıkların tekrar başladığı dönemlerde dahi MILF
örgütü hiç bir zaman müzakerelerin ilerlemesinde bir duraklama
yaşanmasını arzu etmedi. Biz sadece kendimizi savunuyorduk ve
gerçekte de herşeyin konuşarak çözüleceğinin bilincindeyiz.

Katılımcı: Çatışmaya dair farklı kesimlerden insanlarla konuştuk ve
farklı boyutları öğrendik. Şimdi savaşı kazanmaktan ziyade barışı
kazanmaya doğru bir yaklaşım değişikliği var. Siz zihniyetinizi,
düşmalarınızı öldürmekten müzakereleri istemeye doğru nasıl
değiştirdiniz?

206

Filipinler’e Gerçekleştirilen Karşılaştırmalı Çalışma Ziyareti Raporu

Katılımcı: Filipinler Ordusunu yenmeyi ya da en azından sizin
bölgenizi fethetmelerini nasıl engellediniz? Çatışma sadece
Mindanao bölgesile mi sınırlıydı? Barış sürecinin arkasında yatan
nedenlerden biri savaştı çünkü Bangsamoro halkı artık inancını
kaybetmişti. Sizinde az önce bahsettiğiniz gibi Ordu ile Filipinler
devleti anlaşmanın sağlanması ve sonrasında uygulanması
noktalarında bazı çifte standartlar uyguluyordu. Peki siz şimdi
onlara yani bu yaklaşımı sergileyenlere nasıl güveniyorsunuz? Son
olarak, özgüven ve kendi kendinize yetmeyi tartışırken toplumun
diğer kesimlerinden de destek alıyor musunuz diye sormak
istiyorum?

Katılımcı: Çatışmanın olduğu her yerde, savaştan nemalanan başka
taraflarda söz konusudur. MILF örgütünün Filipinler devletine
karşı yürüttüğü mücadele başladığından buyana savaşın devam
etmesi için uğraşan silah tüccarları veya diğer çıkar grupları ortaya
çıktımı?

Başkan Murad: Savaş sürecinden
siyaset alanına geçmek
tamamiyle bir strateji belirlemekle ilgilidir. Değişim küçük parçalar
halinde olamaz, bir devrim şeklinde olmalıdır ancak her zaman
için ilkelerinize bağlı kalmalısınız. Savaş alanında ve siyasi arenada
aslında aynı prensipleri farklı stratejiler belirleyerek uyguluyorsunuz.
Savaş alanında düşmanla karşı karşıya gelmeye hazır olduğunuzdan
emin olmalısınız ve müzakere masasında da kontrol sizde
olmalıdır. Müzakereler savaş alanlarının bir uzantısıdır. Her iki
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taraf aynı şekilde pazarlık edecektir ama farkı yaratacak olan sizin
tutumunuzdur. Ancak temel ilkelerde bir değişiklik olmaz çünkü
ilkeler müzakere edilemez, onları korumaya devam etmeniz gerekir.
Savaşı kazanmaktan barışı kazanmaya geçme konusuna
gelirsek, onların bununla söylemeye çalıştığı şey en basit haliyle
şudur; 40 yıldır savaşı kazanamadılar çünkü Bangsamoro’nun
güçten düşmediğini gördüler. Biz hala güçlenmeye devam
ediyoruz. Halk sizi desteklemezse mücadeleyi sürdüremezsiniz.
Bizim mücadelemizin hayatta kalmasının sebebi arkamızdaki halk
desteğidir. Bunun elbette olumsuz bir etkisi var zira küçük gruplar
dahi halk arasında buldukları destek sayesinde var olabiliyorlar.
Halk hükümete karşı savaşan herkese destek verecektir. Şunu da
görüyoruz ki hükümet kazanamayacağının farkına varmıştır. Bu
yüzden de müzakere sürecine geçtiler. Sonsuza kadar birbirimizi
öldüremeyiz. Taleplerimizi siyasi yollardan elde edebildiğimiz
oranda sürece çözüme hazırız ve adil bir barış istiyoruz.
Her iki taraftanda savaştan faydalananlar var. Aktörlerinde
bundan çıkar sağladıkları çok açık. Bu kesimler devamında
manüpilasyona girişiyorlar çünkü statükonun bu şekilde devam
etmesini istiyorlar çünkü orada bir çıkarlarının olduğunu
hissediyorlar. İş ve çıkar grupları düzeyinde çatışmadan etkilenen
bölgelerde büyük bir silah sanayisi var. Bizim ordumuzda dahil
olmak üzere bölgedeki belli başlı kişiler belli başlı işleri kontrol
altında tutar. Bu yüzden de bazı kesimler barış sürecinin önüne
çeşitli zorluklar çıkarmaya çalışıyor. Bunların üstesinden gelmek
için kendi tarafımızdan elimizden gelenin en iyisini yapıyor, barışın
en iyi seçenek olduğunu onlara hissettirmek istiyoruz.
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Katılımcı: Birçok konunun açıklığa kavuşturulduğunu görüyorum
bu yüzden teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Fakat bunun
yanı sıra şu an çok tarihi bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum.
Keşfetmek bizim için gerçekten çok önemli bu nedenle aydınlatıcı
olacağını düşündüğüm bir hususu açıklığa kavuşturmanızı rica
ediyorum. Üçüncü taraflar bizim ülkemiz için de çok ilginç ve
önemli bir etken.Barış sürecinde bir güven eksikliği söz konusu
ve hükümet üçüncü tarafları sürece davet etme konusunda
oldukça gönülsüz. Üçüncü tarafların gerekli olduğu konusunda siz
muhattaplarınızı nasıl ikna ettiniz? Bunun için hangi yöntemlere
başvurdunuz?

Katılımcı: Sayın Başkan, ben hukukçuyum ve yakın dönemde
Türkiye’nin Güneydoğu bölgesinde çalışma yürüten akil insanlar
Heyeti’nde üye olarak görev aldım. Çok önemli bir dönemden
geçtiğinizi biliyoruz çünkü Bangsamoro Temel Kanunu (BBL)
Senato’dan geçtiğinde dünya için eşsiz bir örnek olacaksınız. Bu
soruya içtenlikle cevap vermenizi rica ediyorum. Siz ‘İslamlaşmak’tan
bahsediyorsunuz, biz dün 6. Piyade Alayı ile görüşürken onlar ‘göze
göz dişe diş’ yaklaşımı yerinde eğitimden ve evrensel insan hakları
yaklaşımından bahsediyorlardı. Ordunun, halkın dostu olmasını
istiyorlar ve bu konuda samimi olduklarını düşünüyorum. Sizde
burada aynı şeyleri ifade ediyorsunuz. ‘İslamlaşma’ derken hala
islamı doğru anlamıyla insanlara vermekten mi bahsediyorsunuz
yoksa yeni bir tür İslamı mı kastediyorsunuz?
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Katılımcı: Sayın Başkan çok teşekkürler. Ben Kürdistan Kadın
Meclisinin eşbaşkanıyım. Tokyo’daki toplantıya kadar taraflar
arasında güvenin olmadığını söylediniz. Orada Filipinler devlet
başkanıyla yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiniz ve bu görüşmede
Devlet Başkanının samimi olduğunu düşündünüz. Bu noktada
her iki liderin görüşmesinin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz.
Her iki tarafın liderlerinin görüşmesi gerçekten çok önemli miydi?
Güney Afrika’da ve Kuzey İrlanda’da bunun böyle olduğunu
gördük. Tokyo görüşmelerini biraz açar mısınız?

Katılımcı: Sizin gibi hareketlerin varolmak için iki temel nedeni
vardır. Genelde nedenlerden birisi ekonomiktir. Halk ekonomik
anlamda baskı gördüğü için başkaldırır. Diğer nedense kimlikle
ilgilidir ve bu iki neden birleşmiş de olabilir. Sorum ise hareketinizin
kendisini bu nedenlerin hangisiyle tanımladığına ilişkin?

Başkan Murad: Öncelikle üçüncü tarafların rolüne ilişkin soruya
yanıt vererek başlayayım. Bunun önemini bizde süreç devam
ederken öğrendik. Başladığımızda bunun önemli olduğunu fark
etmedik. O zaman sadece konuşuyorduk ve o haliyle iyi gidiyordu.
1997 yılından 2000 yılına kadar arad üçüncü bir taraf olmadan
sadece hükümetle görüştük.Ateşkes ilan edildiğinde de bir komite
kurduk ve sivil toplumdan ateşkese dair gözlemde bulunmalarını
talep ettik ama yinede resmiyette bir üçüncü taraf yoktu. Fakat,
müzakereler devam ederken herkesin sadece avantaj kazanmak
için birbirini manipüle etmeye çalıştığını ve nihayetinde esaslı bir
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anlaşmaya varamayacağımızı gördük. Hükümetin güç kazanmak
için müzakere etmeye çalıştığını görüyorduk, buna karşılık bizim
de argümanlarımızı güçlendirmek için zamana ihtiyacımız vardı.
Sonuçta her ikimiz de zaman kazanmaya çalışıyorduk ve bu iş
çok uzadı. Bir anlaşmaya varma ihtimali kalmamıştı. Bu yüzden
2000 yılında hükümet ‘topyekün savaş’ konseptiyle kamplarımızı
bombaladı ve bizde bu müzakere odasında bir şey elde
edemeyeceğimizi hissetmiştik. Bir sonraki hükümet bizi yeniden
masaya davet ettiğinde onlara sadece üçüncü bir tarafın olduğu
koşullarda müzakere edeceğimizi söyledik. Hükümet de masaya
geri dönmek istediğinden üçüncü bir tarafın katılımı meselesiyle
ilgilendi ve bir dizi ülkeyle irtibata geçti. Malezya üçüncü taraf
konusuyla ilgileniyor gibi görünüyordu. Malezya Başbakanı bizi
ikna etmek için bize bir mesaj gönderdi. Biz ise elbette masaya
dönmek için pek istekli değildik çünkü hükümet sadece bizi yenmek
istiyordu. Nihayetinde üçüncü taraf şartıyla bizi masaya gelmeye
ikna etmeyi başardılar. Üçüncü taraf bir nevi güven köprüsü görevi
görüyor ama bunu sağlamak için her iki tarafında üçüncü tarafa
güvendiğinden emin olmalısınız. Aksi taktirde etkili olamazlar.
Müzakereler sırasında Filipinler hükümetinin Malezya’yı MILF
örgütünün tarafını tutmakla suçladığı zamanlar oldu ki bu açıdan
tarafsızlık her zaman için çok önemli bir etkendi bu yüzden de bu
sorunun çözülmesi gerekiyordu.
‘İslamlaşma’ meselesi önemli bir konusudur çünkü ortada
islami bir hareket olduğunda Batıdaki insanlar kendi yaşadıkları
tecrübelere dayanarak ortada terörizm olduğunu düşünüyorlardı.
İnsanlar adımızı değiştirmemizi ve örgüt ismindeki İslam
kelimesini çıkarmamızı istediler çünkü İslami bir hareket
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olduğunu söylediğinizde bu sizin terörist damgası yemeniz için
yeterli olabilir.. Bizim buna karşılık argümanımız ise İslam’ı
değiştirmemizin gerekmediği çünkü İslamın güzel bir terim olduğu
yönündeydi. Denildiği gibi İslamın imajı zedelendi ve biz İslam’ın
Batının algıladığı gibi terörizm olmadığını kanıtlamak istiyoruz.
Biz kendi halkımızı ‘İslamlaştırmak’ istiyoruz. Onları terörist
ya da toplumun kötü bir kesimi yapmak istemiyor, tam tersine
dinlerinin kendilerinin dini olduğunu hissetmelerini istiyoruz.
Toplumun iyi bireyleri olarak dinlerini serbestçe yaşayabileceklerini
hissetmelerini istiyoruz. Ayrıca uluslararası alanda kabul görmüş
insan haklarından bahsettiniz. Eğer bu hakların izini sürerseniz
onların islamdan geldiklerini görürsünüz. Bizim dinimiz insan
haklarını korur ve dinimizin ilkeleri Cenevre Konvensiyonunu
tamamlar niteliktedir. Örneğin, yaşama saygı, kadına ve çocuklara
saygı, mülkiyete saygı, bunların hepsi islamın ve uluslararası
sözleşmelerin yaydığı ilkelerdir. Aramızdaki tek bağ dinimizdir.
Hepimiz farklı kabilelerden geliyoruz fakat nihayetinde ortak bir
Müslüman kimliğimiz var.
Güven ve inanma meselesi çok önemlidir çünkü belli bir
seviyede güven olmadıkça hiç bir şey olmaz. Ayrıca diğer tarafa
her zaman için saygı göstermelisiniz. Japonya gerçekten bir dönüm
noktası oldu çünkü orada devlet başkanı gerçekten barış istediğini
anlatırken, biz de Bangsamoro halkının özgür Müslümanlar
olarak yaşamak istediğini ifade ettik. Özgürce yaşadığımız sürece
bağımsızlık istemenin bir gereği yoktur. Bu durum meseleyi çözmek
istediğimizi ve bunun en basit tanımla ayrılık hedefleyen bir savaş
olmadığının anlaşılmasını sağladı. Konuşmama elbette daha fazla
devam edebilirim ancak oldukça geç oldu ve birazdan orucumuzu
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açmamız lazım. Sorularınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün
çok şey tartıştık ve umarım bunların Türkiye’deki hedeflerinize
ulaşma konusunda gösterdiğiniz çabalara bir yardımı olur. Sizleri
burada görmekten şeref duyduğumuzu ifade ederek tekrar teşekkür
etmek istiyorum.

MILF örgütü Başkanı Murad, DPI Direktörü Kerim Yıldız’ı selamlarken
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Katılımcılar Yuvarlak Masa Toplantısı sonrası Moro İslami Kurtuluş Cephesi
Başkanı Al Haj Murad Ebrahim ile toplu halde birarada
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Uluslararası Gözlem Heyeti’nin Barış Sürecindeki Rolü
Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı
Yer: Uluslararası Gözlem Heyeti Genel Merkezi, Cotabato City
Tarih: 25 Haziran 2015 Perşembe
Katılımcılar: Uluslararası Gözlem Heyeti’nden Temsilciler
Tümgeneral Dato Sheikh Mokhsin bin Sheikh Hassan, Uluslararası
Gözlem Heyeti Misyon Başkanı
Albay Mohd Hakimi bin Mohd Anuar, Uluslararası Gözlem Heyeti
Misyonu Özel Kalem Müdürü
William Hovland, Uluslararası Gözlem Heyeti Operasyonlar
Bürosu Sorumlusu

Uluslararası Gözlem Heyeti Başkanı Tümgeneral Dato Sheikh Mokhsin,
katılımcılara Uluslararası Gözlem Heyeti’nin barış sürecindeki rolünü anlatırken
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William Hovland: Sizlerin sorularına geçmeden önce izin verirseniz
size Uluslararası Gözlem Heyeti (IMT) hakkında kısacaca bilgi
vermek istiyorum. Ben Uluslararası Gözlem Heyeti’nde Norveç’i ve
Norveç Dışişleri Bakanlığını temsil ediyorum. Geçmişte de Norveç
ordusunda görev yaptım. Uluslararası Gözlem Heyeti (IMT) 2004
yılında kurulan taraf tutmayan, yansız ve bağımsız bir üçüncü
taraftır. Bizi özel kılan şeyse Birleşmiş Milletler veya Avrupa Birliği
misyonları gibi uluslarüstü bir görev alanımızın olmamasıdır.
Biz sürece taraflarca davet edildik. Çatışmada yer almıyoruz ve
uygulama gücüne de sahip değiliz. Uluslararası Gözlem Heyeti katkı
sunan beş ulustan meydana gelmektedir ve her iki tarafın kurduğu
barış kurullarına karşı sorumludur. Kolaylaştırıcı ülke sıfatıyla
süreçte yer alan Malezya 2004 yılından bu yana yani kuruluşundan
itibaren Uluslararası Gözlem Heyeti’nde yer alarak başkanlık
görevini yürütüyor. Brunei Krallığı ve Japonya 2006, Norveç 2010,
Endonezya ise 2012 yılından bu yana bu oluşumun içinde yer
alıyor. Bu toplantıyı yaptığımız yer bizim Genel Merkezimiz .
Faaliyet alanımız ise Mindanao.
Uluslararası Gözlem Heyeti’nin (IMT) temel sorumluluğu
ateşkes sürecini izlemek ve gözlemlemek. Bildirilen herhangi bir
ihlal olduğunda bunun doğruluğunu araştırmak üzere sahada
teyit çalışması yürütüyoruz. Bu yüzden gündelik olarak Filipinler
Hükümeti ve MILF Örgütü arasında kurulan Ortak Eylem Grubu
(AHJAG), Düşmanlıkların Sonlandırılması Koordinasyon Komitesi
(CCCH) ve Yerel Gözlem Heyetleri (LMTs) ile koordinasyon
içinde olmamız büyük önem taşımaktadır.
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Çalışmalarımızı şu konseptlere ayırmak mümkündür:
Olayların meydana gelmesinin önünü almak üzere önleyici konsep,
çatışmanın kontrol altına alınması ve tırmanmasını önlemeye
çalıştığımız çatışma konsepti ve çatışma sonrası yeniden inşa
konsepti. Sosyo-ekonomik yardım unsuru Japonya tarafından
yürütülüyor ve Japonya’nın bu alandaki rolü ve sorumlulukları
kalkınma planlarının hazırlanması ile bunların uygulanmasında
taraflara yardımcı olmaktan oluşuyor. Sivillerin güvenliğinin
sağlanmasını içeren ve bunun sağlanıp sağlanmadığını teyit etmeye
dayanan bir svil koruma unsuru da mevcut. Bu çalışma ayrıca
zorunlu göçe tabi tutulmuş kişilerin ihtiyaçlarını gözlemlemenin
yanı sıra geniş tabana yayılmış çatışmaların üstesinden gelmek
amacıyla yerel topluluklara destek olmamıza da yardımcı oluyor.
Mindanao’da pek çok aktörün olması bu bölgedeki durumu daha
karmaşık hale sokuyor. Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları
(BIFF) ve Komünist örgüt Ulusal Halk Ordusu (NPA) gibi yaşadışı
grupların varlığı bu gruplar arasında da pek çok çatışmanın
varolduğu anlamına geliyor.

Tümgeneral Dato Sheikh Mokhsin: Sizinde gördüğünüz üzere
bizim buradaki işimiz her ne kadar yöntemlerini tasvip etmesekte
herkese karşı dostcanlısı olmamızı, onlara gitmemizi ve onlara karşı
dostça davranmamızı gerektiyor.

William Hovland: Sizinde gördüğünüz üzere Müslüman Mindanao
Özerk Bölgesi (ARMM) yeni Bangsamoro için bir platformdur.
Eğer beş bölgede yapılacak referandumdan geçerse Bangsamoro
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bölgesi kurulacak. Mindanao’daki diğer vilayetler de isterlerse ilerde
Bangsamoro’nun bir parçası olabilecekler. Son yapılan kamuoyu
yoklamaları Bangsamoro’nun bu vilayetlerin önemli bir bölümünde
çoğunluğa sahip olduğunu göstermektedir. Yani nihayetinde
Bangsamoro’ya pek çok bölge dahil olabilir ama bölgenin gerçek
geleceğini de bahsettiğim referandum belirleyecektir.
Asıl konu, bizim yani Uluslararası Gözlem Heyeti’nin her
iki tarafın güven ve saygısına sahip olmasıdır. Ateşkes yapılanması
hala devam etmektedir ve normalleşme sürecinin başka aşamalarıda
olacaktır. Mevcut güvenlik durumu ateşkes antlaşması çevresinde
evriliyor ancak aileler arasında yaşanan kan davaları ve toprak
anlaşmazlıkları sebebiyle çeşitli suç olaylarının yaşanması söz
konusudur.
2008 yılında hazırlanan Atadan Kalma Topraklara dair
Antlaşma Protokolü anayasaya aykırı bulununca tam bir savaş
patlak verdi. Uluslararası Gözlem Heyeti (IMT) aslında çatışmalar
doruğa ulaştığında geri çekildi fakat 2010 yılından sonra tekrar
aktif hale geldi ve bu sefer çok daha az olay meydana geldi. 2013
yılında sadece iki olay, 2014 ve 2015 yıllarında ise beşer olay
meydana geldi ki bunlar gayrı resmi küçük rakamlardır. Resmi
rakamlar ise çok daha düşüktür ve bu sene Şubat ayında meydana
gelen olaya kadar hiç bir olay görünmemektedir.

Tümgeneral. Dato Sheikh Mokhsin: Bu tablo gösteriyor ki
Uluslararası Gözlem Heyeti (IMT) işe yarıyor çünkü onun devrede
olduğu dönemlerde ateşkes ihlalleri düşmüştür.
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William Hovland: Meydana gelen en büyük olay ise sizinde duymuş
olduğunuzu tahmin ettiğim Mamasapano çatışmasıdır. Bunun
dışında kalanlar ise daha çok toprak kavgasıdır. Bu çatışmalar
bir hindistan cevizi ağacının kesilmesi gibi çok basit sebeplerden
dahi başlayabilir. Biz bu olayları, büyüyüp büyümeyeceklerini
tespit etmek için de takip ediyoruz. Her iki taraf arasında yaşanan
çatışmalara ilişkin ateşkes ihlalleri bunlardan ibarettir.
Ayrıca ‘ateşkes dışı’ yaşanan olaylarda vardır ve bunlar
genelde daha çok bombalama ve saldırı şeklinde tek taraflı yapılan
saldırılardır. Her ay bu tür ortalama 15 olay meydana geliyor ve
bunlar yasadışı gruplar tarafından yapılmış olabilir.
Şimdilik Filipinler hükümeti ve MILF örgütünün devam
eden barış sürecini desteklediklerini gözlemliyoruz ancak her ne
kadar burada sürece bir destek varsa isede Manila’da da siyaset
var. Örneğin, eğer devlet başkanına karşıysanız aynı zamanda
barış sürecinde de karşı olabilirsiniz çünkü bu devlet başkanının
arkasında bırakacağı en önemli miras muhtemelen bu barış süreci
olacaktır. Bunun yanı sıra Bangsamoro Temel Kanunu (BBL)
değiştirilip zayıf bir metin haline getirilebilir ve MILF örgütüde
bunu kabul etmeyebilir. Tarafların ateşkes konusunda samimi
olduklarını hissediyoruz fakat Bangsamoro Temel Kanunu (BBL)
başarısız olursa durum değişebilir.
Bölgede bulunan ve ateşkes yapısına bağlı olmayan yasadışı
gruplarla farklı sorunlarımız da var. Bunun dışında Sivil Toplum
Kuruluşları veya kalkınma projeleri mezalimin yaşandığı bizim yetki
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alanımızda olan bölgeleri hedeflemiyorlar. Hatta bu kesimler başka
yaşadışı gruplara haraç ödemek zorunda da kalabiliyorlar. Güney
bölgesindeki adalarda insan kaçırılma olaylarının yaşanması yüksek
bir ihtimaldir. Bu oran önümüzdeki seçimlere doğru artabilir.

Katılımcı: Mamasapano olayıyla ilgili sizin görüşünüz nedir?

William Hovland: Olayı duyduktan sonra her iki tarafıda yanımıza
alarak bölgeye gittik. Bölgeye vardığımızda, her iki tarafla irtibat
kurmaya çalıştık. Polis, bir teröristi yakalamak üzere gece yarısı
bölgeye girmiş. Bu teröristi bulup öldürebilmişler ama olay
MILF örgütünün kontolündeki bölgeye çok yakın bir yerde
meydana geldiğinden polis bölgeye ana taarruz gücüyle girmiş.
MILF örgütününde bölgede bir önleme gücü varmış. Bu tür
çatışmalar bir başladı mı durdurmak zordur zira arkadaşlarınızın
öldürüldüğüne şahit olur duygularınıza yenik düşersiniz ve artık
duygularınız sizi kontrol eder hale gelir. Bu olayda Polis, Filipinler
Hükümeti ve Filipinler Ordusu arasında hiç bir koordinasyon
sağlanmamış. Ateşkes mekanizmasına uyulmuş olsaydı bu tür bir
koordinasyonun mutlaka sağlanması gerekirdi.
Bu olayda ateşkes ihlalleri varmıdır? İlk akla gelen soru
MILF örgütünün bu teröristi barındırıp barındırmadığıydı çünkü
görünen o ki şahıs MILF örgütünün kontrol ettiği bölgeye çok yakın
bir yerde saklanıyor. Akla gelen bir diğer soru MILF örgütünün bu
durumu bilip bilmediğidir. Yasadışı gruplar bazen MILF bölgesine
yakın olan bölgelerde olmayı tercih ediyorlar çünkü hükümet bu
220

Filipinler’e Gerçekleştirilen Karşılaştırmalı Çalışma Ziyareti Raporu

bölgelere giremiyor ve onlar da bunun farkındalar. Biz MILF
örgütünün bu şahsın orada olduğundan haberinin olmadığını
sonucuna vardık fakat bazı üyeler orada olduğunu biliyorlarmış.
Bir diğer mesele ise koordinasyon ve hükümete ait polis
gücünün MILF örgütüne bağlı toplum içinde gerçekleştirdiği
hareketlerdir. Polisin bu yönlü hareketlerinin onlar bölgeye
girmeden önce koordine edilmesi gerekiyor. Bizim anladığımız
kadarıyla bu koordinasyon bilinçli olarak yapılmamış. Ayrıca aşırı
güç kullanılmış olmasıda bir başka sorundur çünkü anladığımız
kadarıyla ilk ateş hükümet güçleri tarafından açılmış ve böylece
ateşkes antlaşması ihlal edilmiştir. Fakat daha sonra MILF
geri çekilip polisin etrafında manevra yaparak onlara arkadan
saldırmıştır ki bu hareket bizim tarafımızdan orantısız ve gereksiz
güç kullanımı olarak görülmüştür.
Son mesele ise polis tehçizatlarının MILF örgütü
tarafından yağmalanmasıdır. Bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla
askeri donanımlara el koymak bir gelenektir. Bu haliyle bu tür
bir el koyma ateşkes ihlali değildir çünkü sadece kişisel eşyaların
yağmalanması ateşkes antlaşmasının ihlali sayılmaktadır.
Yapılan açıklamaya
göre bu operasyon ABD’nin
planladığı ya da en azından yardım ettiği bir operasyonmuş. İlk
başta reddedilse de ABD’nin operasyonun planlamasına yardımcı
olduğunu, operasyon yapacak gruplara tehçizat sağladığını ve
ayrıca bölgenin üstünde ABD’ye ait İnsansız Hava Araçlarının
uçuş yaptığını öğrendik. Filipinler ile ABD arasında bir işbirliği
antlaşması var ve bu hükümetler arasında bir sorundur.
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Katılımcı: Uluslararası Gözlem Heyeti’nin finansmanını kim
sağlıyor?

Tümgeneral Dato Sheikh Mokhsin: Finansmanımız esas olarak
Filipinler Devlet Başkanlığı Makamı Barış Süreci Danışmanlık
Ofisi (OPAPP) ve Filipinler hükümeti tarafından sağlanıyor. Gıda
ve barınma masraflarını karşılıyorlar. Bizim kendi hükümetlerimiz
ise başta seyahat masrafları olmak üzere geri kalan her şeyi finanse
ediyor.
Katılımcı: Bizim gözlemlerimize göre Bangsamoro Temel
Kanunu’nun kabulü süreci başarısız olsa dahi iki taraf arasında
yoğun çatışmalar yaşanmayabilir. Yaptığımız görüşmelerden
edindiğimiz izlenim bu yönde. Siz bu gözlemi doğrulayabilir
misiniz?
Tümgeneral Dato Sheikh Mokhsin: Hem evet hem de hayır.
Her iki tarafın önderlikleri sorun olmayacağını söylüyor, merkez
komiteler de buna katılıyor fakat unutmamak gerekir ki MILF
örgütünde komuta ve kontrol çok zayıftır. O açıdan birçok risk söz
konusu. Ayrıca kötü nam salmış bir kaç liderde var. Ortada başka
kimse yok, bu yüzdende eğer mevcut liderler barış görüşmelerini
ortadan kaldıracak bir şeyler yaparsa bizim Uluslararası Gözlem
Heyeti olarak bu liderleri evlerine dönmemeleri ve barış sürecinden
vazgeçmemeleri konusunda ikna etmek gibi bir görevimiz
doğacaktır. Mücadele etmeye devam etmek bizim stratejilerimizden
birisi ve bunun yanı sıra adaya kalkınmanın getirilmesi de çok
önemli. Kalpleri ve akılları kazanmak zorundayız.
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Katılımcı: Bu kalkınma projelerini biraz daha açar mısınız? Bu
projeler bölgenin ekonomik durumunu iyileştirecek mi?

Tümgeneral Dato Sheikh Mokhsin: Bölgede suyu olmayan okullara
güneş enerjisi sistemiyle elektrik ve su getirmeye çalışıyoruz.
Böylece aileler de sulama sistemleri geliştirebilirler. Buna ek olarak
insanlara modern tarım ve balıkçılığı öğretiyoruz, hindistan cevizi
kurutmayı gösteriyoruz. Bu şekilde onlara geçimlerini sağlama
becerisi kazandırıyoruz.

Katılımcı: Diğer gruplar ve IŞİD’le bağlantıları hakkında ne
düşünüyorsunuz? Bunların gücü ele geçirme şansları nedir?

Tümgeneral Dato Sheikh Mokhsin: Bazı isyancı gruplar var ama
sadece adaların olduğu bölgelerde aktifler. Mindanao’nun merkez
bölgelerinde şimdiye kadar herhangi bir faaliyetleri yok.

Katılımcı: Süreçten sonra hayatın nasıl olacağını göstermek açısında
kalkınmaya odaklanmak çok önemlidir. O sebeple sizi kutluyorum.
Benim sorum ise Bangsamoro Temel Kanunu (BBL) ile ilgili.
Yasa üzerinde yapılacak değişikliklerle bölgenin mali özerkliğini
ortadan kaldıracak bir süreç yaşanabilir. Peki bu yaşanırsa kalkınma
çalışmaları nasıl devam edecek?
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Tümgeneral Dato Sheikh Mokhsin: Bu konuda size tamamen
katılıyorum. Birleşmiş Milletlerin kalkınma planları ve çok güzel
bir yetimhane inşa etmemize yardım eden Türkiye’li bir Sivil
Toplum Kuruluşu olan İnsani Yardım Vakfı (IHH) bu konuda bize
oldukça yardım ettiler. Türkiye Büyükelçisi de geçen ay buradaydı
ve onlarda evlerin tamir edilmesi ile okulların inşa edilmesinde bize
yardımcı oldular.
Bangsamoro bölgesinin kalkınması için 75 Milyon Peso
bütçe verildi ve biz bu paranın iyi bir şekilde değerlendirileceğini
umuyoruz. Biz sadece barış sürecine yönelik olarak çalıştığımız için
bu paranın nasıl kullanılacağını takip edemiyoruz. Sadece bölgedeki
kalkınmanın devam etmesini umut ettiğimizi ifade edebilirim.
Kerim Yıldız: Bu son derece ilgi çekici anlatımlarınız için sizlere çok
teşekkür etmek istiyoruz. Eğer çok geç olmasaydı daha fazlasınıda
duymak isterdik ve keşke daha fazla zamanımız olsaydı. Dışarda
bir fırtına olsa da bu akşamki sıcak misafirperverliğiniz için tekrar
teşekkürler.
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Uluslararası Gözlem Heyeti’nin ev sahipliğinde katılımcılar onuruna verilen
akşam yemeği
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Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi Hükümeti ile
Yuvarlak Masa Toplantısı
Yer: Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi Ofisi
Tarih: 26 Haziran 2015, Cuma
Katılımcılar:
Av. Rasol Mitmug Jr., Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi Ofisi
Özel Kalem Müdürü
Don Mustapha Loong, Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi Ofisi
Halkla İlişkiler Sekreteri

Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi Bölgesel Ofisi Özel Kalem Müdürü
Av. Rasol Mitmug yuvarlak masa toplantısında katılımcılara hitap ederken
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Rasol Mitmug: Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM)
hükümetinin Ofisi’ne hoş geldiniz. Sizleri burada aramızda
görmekten dolayı çok mutluyuz. Sizin için bir power point sunumu
hazırladık ancak başlamadan önce sözü siz delegasyon üyelerine
vermek isterim.

Kerim Yıldız: Bu çalışma gezisine katılan delegasyonumuz farklı
siyasi partilerden milletvekilleri, gazeteciler, akademisyenler,
sivil toplum örgütü temcilcileri ve şimdi ki Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanının geçmiş başbakanlığı döneminde kendisi
tarafından atanan Akil İnsanlar Heyeti üyelerinden oluşmaktadır.
DPI olarak biz genel olarak tartışma tabanının genişletilmesi
meselesi üzerine çalışıyoruz. Bugünkü ziyaretimizde DPI tarafından
gerçekleştirilen Karşılaştırmalı Çalışma Ziyaretleri serisinin bir
parçasıdır. Bu ziyaretler sayesinde dünyanın farklı yerlerinde
yaşanan diğer çatışma deneyimlerinden haberdar oluyoruz.
Bu gezinin düzenlenmesinde İnsani Diyalog Merkezi isimli
uluslararası kurumun Filipinler bürosundan değerli dostumuz Ali
Saleem’in büyük yardımı oldu. Özellikle barışı bir noktadan bir
diğerine taşıma ve silahlı gruplarla nasıl çalıştığınız konularındaki
deneyimlerinizi öğrenmek istiyoruz. Barışa doğru ilerlerken hangi
yolu kullandığınızı öğrenmek istiyoruz. Bunlar bizim için önemli
ve yararlı bilgiler olacaktır. Bunun yanı sıra silahlı gruplarla nasıl
çalıştığınız ve her iki taraftan temsilcilerden oluşan bir hükümet
kurmayı nasıl başardığınızı bizimle paylaşırsanız size minnettar
kalırız.
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Rasol Mitmug: Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. İzin
verirseniz bir geçiş hükümeti olan Müslüman Mindanao Özerk
Bölgesi Hükümeti (ARMM) hakkında bilgi vermek istiyorum. Bize
sizin ziyaretinize ilişkin görüşme talebi yazısı ulaştığında, sizlerin
silahlı bir gruptan siyasi bir harekete geçiş süreci ve daha genel olarak
barış süreci hakkında bilgi edinmek istediğiniz ifade edilmişti.
Bugünkü toplantımızda sizinle paylaşmak üzere pek çok materyal
hazırladık. Barış sürecinin şimdiki durumuna gelirsek Filipinler
hükümeti Bangsamoro Çerçeve Antlaşmasını (FAB) ve Kapsamlı
Bangsamoro Antlaşmasını (CAB) imzaladı. Filipinler Hükümeti ve
MILF örgütü yasama organlarının yeni Bangsamoro’nun ne tür bir
statüsü olduğunu belirleyecek bir kanun teklifini kabul etmesini
bekliyorlar. Bu yasa kabul edildiğinde kurulacak olan yeni oluşum
mevcut özerk bölge yapısının yerini alacaktır.
Sürecin hız kazanması için bize yardımcı olan bazı
insiyatifler vardı. Mevcut Vali Hataman 2011 yılında seçildi. Bölge
valisi işbaşına geldiğinde bütün personel, sekreter ve memurlarını
yönetişim için bir plan geliştirmek üzere bir araya topladı. Ayrıca
göreve başlamasından sonraki bir buçuk yıl boyunca yeni bir
hükümetin kurulması ve bölgede yeni bir yapının oluşturulmasının
ilerleme potansiyelinin ne olduğunu tartışmaya açtı. Görevinin üç
yıl ile sınırlı olduğunu ve devam eden bir barış süreci olduğunun
farkında olmasına rağmen valinin oldukça destekçi biri olduğunu
söyleyebilirim. Herhangi bir anda geçiş sağlanması olasılığına
şimdiden hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Barış sürecinin
durumunu gözlemleyen ve resmi memurlardan oluşan bir geçiş
dönemi ekibimiz var. Bir sonraki hükümete teslim etmek için
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gerekli bütün kılavuz belgeleri hazırlayabilmemiz için elimizdeki
bütün bilgileri derleyip düzenlememiz gerektiğini sürekli Bakanlar
kuruluna hatırlatıyoruz. Geçiş dönemi ekibinin bir diğer görevi
de barış çabalarını teşvik etmek. Medyanın Filipinler hükümeti ve
MILF örgütüne karşı çok önyargılı davrandığı zamanlar oluyor.
Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi hükümetinin sürece destek
olmasının daha faydalı olup olmayacağına dair çeşitli tartışmalar
da yapılmaktadır.
Kamuyounda farkındalık yaratmak ve insanların neler
yaşandığını anlamalarını sağlamak amacıyla oluşturduğumuz
insiyatiflerden biri ‘Barış için imza atıyorum’ adını taşıyor. Bu
inisiyatif sayesinde anayasanın iki özerk bölgeye imkan tanıdığını
ama sadece bir tanesinin yani Müslüman Mİndanao Özerk
Bölgesinin (ARMM) mevcut olduğunu insanlara analatabiliyoruz.
Bu imkandan yoksun kalan vilayetler özerk bir bölge gibi hareket
edemiyorlar. Şu anda Kongre tarafından görüşülen kanun
Bangsamoro özerk bölgesini kuracaktır ve bu yeni yapı bizim
kurumumuzun yerini alacaktır. Bunun yanı sıra yetki devri üzerine
bir değerlendirme yapıyoruz çünkü pek çok kesim Müslüman
Mindanao Özerk Bölgesinin (ARMM) bütün yetkilerini elde
ettiğini düşünüyor ancak biz tüm fonksiyonlarımızın henüz
bize geçmediğini düşünüyoruz. Başka bir değişle bize ait olması
gerekirken hala ulusal hükümet tarafından elde tutulan belirli
yetkiler söz konusu. Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi’ndeki
yetkililerinin çoğu Bangsamoro Temel Kanunu’na
destek
veriyor çünkü özerk bölgenin hangi fonksiyonlarının Bangsmoro
bölgesinde olacağının açıklığa kavuşturulması çok önemlidir. Yetki
devriyle bize verilen bazı fonksiyonların gerçekten de devredilip
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devredilmediği hala net değildir ve bu açıdan bunun açıklığa
kavuşması önemlidir.
Geçiş konusuna gelirsek,
bölgesel hükümet geçişi
kolaylaştıracak pek çok meseleyi henüz halletmedi. Örneğin, bir
veri tabanı oluşturulması konusunda bir eksiklik var. Mesela biz
bütün birimlerden bölgede neler olduğu konusunda tuttukları
kayıt ve gözlemleri bize ulaştırmalarını talep ettik. Bu bir sonraki
hükümete neler yapmak gerektiğini anlama konusunda yardımcı
olacaktır. Müslüman Mindanao Özerk Yönetimini (ARMM) yeni
kurulacak Bangsmoro bölgesine devrettiğimizde onların şimdiye
kadar yapılan çalışmalar ve operasyonlar hakkında net bir bilgileri
olacak ve böylece hükümeti daha iyi bir şekilde kurabilirler.
Diğer kurumlarla ortak yürüttüğümüz inisiyatifler de var. Mesela
bu kurumlardan birisi her iki tarafın müzakere masasındaki
temsilcilerinden oluşan Bangsamaro Geçiş Dönemi Komisyonu
koordinasyon komitesidir.
Geçiş dönemi ile ilgili bazı temel kaygılar var çünkü
Bangsamoro Temel Kanunu’nun mevcut tasarısında yer alan bir
hüküm Müslüman Mindanao Özerk Bölgesinin lağvedilmesini
ve tüm çalışanlarının dağıtılmasını öngörüyor. Bu durum
çalışanlarımız arasında endişeye yol açıyor ama Filipinler Devlet
Başkanlığı Makamı Barış Süreci Danışmnalık Ofisi ve MILF
örgütü ile ayrı ayrı konuştuk ve her iki tarafta toplu bir işten
çıkarma uygulamasının olmayacağı konusunda bize teminat verdi.
Çalışanlarımıza onlar için bir işten ayrılma paketi hazırladığımız
ve yeni idarede kendilerine iş ayarlamaya çalıştığımız konusunda
teminat veriyoruz. Bu konudaki ikinci kaygı ise program ve
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projelerin uygulanmasına dair çünkü geçişin tam olarak ne zaman
gerçekleşeceğinden henüz emin değiliz. Bu geçiş belki bir buçuk yıl
içinde gerçekleşebilir ancak bu belirsizlik yüzünden projelerimizi
hızlandıralım mı yoksa yavaşlatalım mı tam emin olamıyoruz.
Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi çeşitli yerel hükümet
birimlerinden oluşuyor ve Bangsamoro Temel Kanunu’nda yerel
hükümetlerin değiştirilmesine dair bazı bölümler var.

Katılımcı: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Müslüman
Mindanao Özerk Bölgesinden Bangsamoro’ya geçiş dönemi sizi
bir özerk bölgeden bir başka özerk bölgeye götürecek bir süreç
olacak. Aralarındaki temel farklar neler olacak? Neler olduğu gibi
kalacak? Aralarındaki farkları belirtebilir misiniz?

Rasol Mitmug: Temelde yapısal değişiklikler olacak. Şu anda
Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM) bir başkanlık
sistemi esasıyla çalışıyor. Bu düzenlemede Vali hem makamın
hem de yasama meclisinin başı. Bangsamoro’da ise parlamenter bir
sistem olacak. Bangsamoro Temel Kanunu (BBL) Bangsamoro’daki
siyasal sistemi güçlendirmeyi hedefliyor. Siyasi partileri daha da
güçlendirecek başka sistemlerin desteklemeside hedefleniyor
çünkü temel düşünce bizim şu anda sahip olduğumuz ve daha
çok bireylere ve kabilelere dayanan siyasetten uzaklaşmaktır.
Bangsamoro daha sektöryel bir oy verme halini devreye sokmak
istiyor. Mevcut durumda Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi
fonlarının artırılması için ulusal hükümete başvurmak zorunda.
Kimileri mali bir özerkliğimiz olmadığı için bu sistemin
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işlemediğini ifade ediyor. Bangsamoro’nun bütçesi ise yerel düzeyde
hazırlanacak ve yönetimin kendi fonlarını programlama konusunda
kaynakları olacak. Analistler bu şekilde Bangsamoro bölgesinde
daha güçlü bir özerklik gelişebileceğini ifade ediyorlar. Ayrıca şu
anda doğal kaynaklarımızı yarı yarıya paylaşıyoruz fakat umuyoruz
ki Bangsamoro’da bu oran % 30’a % 70 alacak. Bir başka değişiklik
de, eğer tabi bu Bangsamoro’da anayasaya aykırı bulunmazsa,
seçimler ve mali denetim konusunda bölgede daha fazla görev
yapacak bir kamu hizmeti komisyonu talep edilmiştir. Bu sayede
yerel hükümetlerin Bangsamoro Temel Kanunu’nun kılavuz
ilkelerine uymalarına yardımcı olunacaktır. Peki Bangsamoro
Temel Kanunu’nda neden bu bölümler var? Çünkü MILF kendi
kendine yetecek yeni bir yapının oluşturulmasını istiyor.

Katılımcı: Türkiye’de bir üniversitede hukuk profesörü olarak görev
yapıyorum. Sorum Müslüman Mindanao Özerk Bölgesinin idari
yapısı ve siyasi ilişkilerine dair. Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi
merkez ile bağları olan bariz özerk bir bölge fakat Bangsamoro özerk
bölgesi de siyasi bir kurum haline gelecek. Konuşmanızda siyasi ve
sosyal çeşitlilikten bahsettiniz. Burada geçirdiğimiz bir kaç gün
içinde bu konuya dair bazı tartışmalara katıldık ve aynı zamanda
çeşitli gözlemlerimiz de oldu. Gözlemlerimizden bir taneside, her
ne kadar büyük bir çeşitliliğe sahip olsada Filipinler’de demokrasi
çok gelişmemiş. Peki bu tablo özerk bölgeye nasıl yansıyacak?
Bunun tehlikeli sonuçları olabilir mi?
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Rasol Mitmug: Özerk bir bölge fikri Filipinler’de 1970’li yıllarda
gelişti. Dönemin Devlet Başkanı Marcos zamanında ülkenin
güneyde oldukça yaygın bir ayrılıkçı hareket vardı. Dönemin Devlet
Başkanı’nın hükümeti Filipinler’in güneyinde özerk bir bölgenin
oluşmasına rıza gösterdi ancak anayasa buna izin vermiyordu.
Devrimci hükümet zamanında ise anayasa uzmanları Filipinler’in
milliyet ve etnisite açısında üniter bir yer olmadığını fark ettiler.
Müslüman Mindanao ile ülkenin kuzeyinde ki Cordilleras gibi
bölgelerde Katoliklik birleştirici bir faktör değildi. Kuzeydeki
yerli halk ile güneydeki Müslümanlar kendi özerk bölgelerini
kurabileceklerdi.
Demokratik ilkelerin burada gelişmemiş olduğu yönünde
bir gözlem son derece doğrudur. Siyasetimizin çoğu kabile temelli
bir siyasal yapıdır. Bangsamoro Temel Kanunu bundan farklı bir
sistem talep ediyor. Partizan siyasetinin gelişmesi sözkonusu olabilir
ancak benim Bangsamoro Temel Kanunu taslağından gördüğüm
siyasal partilerin daha sektöryel olacağı, kadınlar ile temsil edilmeyi
arzu eden diğer toplumsal gruplara da siyasette yer verileceğini
gösteriyor. Parlamentoda etnisite açısından daha karma bir tabloya
sahip olacak. Bu çok önemli çünkü hali hazırda siyasetçilerin çoğu
babadan oğula geçen bir sırayı takip ederek siyasete giriyor. Bu
ARMM’de çok ciddi bir sorun ve çözülmeye çalışılıyor.
Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM) mali
açıdan ulusal hükümete bağlı ve her sene hükümete gidip
bütçemizi savunmamız gerekiyor. Bizim birimimizin fonları da
hükümetten geliyor. Anayasadan kaynaklı özel yetkilerimiz var
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ancak Bangsamoro’ya gerçekte yararlı olacak şey bu yetkilerin
her birinin özerk bölgeye ait olması. Böylece merkezi hükümete
hesap vermek zorunda kalmayacaktır (fakat bu düzenlemenin önce
Senatoda tartışılması gerekiyor).

Ali Saleem: Sizce müzakereler için kurulmuş olan uluslararası
bağımsız kurum benzeri bir kurumun tesis edilmesi iyi bir fikir
mi? Ancak bu sefer bu kurumun görevi Bangsamoro hükümetinin
uygulamaları ve yetkilerini gözlemlemek olacak.
Rasol Mitmug: Bence bunun Müslüman Mindanao Özerk
Bölgesinde uygulanması çok yararlı olacaktır çünkü Müslüman
Mindanao Özerk Bölgesine devredilecek yetkilere ilişkin bir
denetim kurulunun oluşturulması gerekiyordu fakat bu ekip
görevini tamamlayamadı. O açıdan şu anda özel bir yetkiye
sahip değiliz. Böyle bir durumda sahip olmamız gereken yetkiler
konusunu savunmak için mahkemeye başvurmak zorundayız
ve bu süreç genellikle uzun sürüyor. Bazen de bunun için ulusal
hükümete başvurmak zorunda kalıyoruz ancak onlarda kendi
yetkilerinden feragat etmek istemedikleri için buna yanaşmıyorlar.
Bazen yaptığımız kanunlarla ulusal kanunlar arasında çelişki orta
çıkıyor. Bu sebeple biz her ne zaman kanun yapsak bu kanun ulusal
hükümet tarafından çıkarılan kanunlara uygun mu değil mi bunu
kontrol etmemiz gerekiyor. Denetleme anlamında uluslararası
bir bağımsız kurumun devrede olması her iki taraf açısından çok
yararlı olabilir.
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Esra Elmas: Çok basit bir sorum olacak. Tüm bu değişiklikler
gerçekleştirilip Bangsamoro kurulduğunda sıradan insanların
hayatında nasıl bir değişiklik olacak? Bu değişikliklerin onların
hayatı üzerine etkisi ne olacak?

Rasol Mitmug: Bu değişikliklerin kalkınma programlarını daha
rahat geliştirileceğine ve kolaylıkla hayata geçirileceğine inanıyoruz.
Şu anda bu konularla ulusal hükümet ilgileniyor ve bu durum çoğu
zaman bizim gerçekliklerimizle örtüşmüyor. Ulusal hükümet her ne
kadar iklim değişikliği ve toplumsal cinsiyet hakları gibi iyi konular
üzerine yoğunlaşsa da Müslüman Mindanao Özerk Bölgesinin daha
temel kalkınma programlarına ihtiyacı var. Bu açıdan hükümetin
düşündüğü bu büyük ölçekli programlar Müslüman Mindanao
Özerk Bölgesinin daha iyi bir konuma gelmesi için uygun değil.
Özerklik sayesinde bizim ihtiyaçlarımıza doğrudan cevap olacak
programlara sahip olabiliriz. Ayrıca parlamento’da daha çok azınlık
temsilcisinin yeralması onlara daha geniş haklar sağlamamıza katkı
sunacaktır. Bunlar çok basit şeyler ama çok da önemliler. Mesela
yol yapımına ilişkin bütçeyi henüz çok yakın bir zamanda aldık.
Bu sayede halkımız hayatında ilk defa yola kavuştu. Daha önce
1 milyon peso almıştık ancak şu anda yol sistemi için 10 milyon
peso alıyoruz ve bu da hayatımızı daha iyi bir hale getiriyor. Bunu
yapabiliyor olmamızın sebebi
Başkan’ın güvenini kazanmış
olmaktır. O da Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM)’ye
güvendi ve bundan halkımız fayda sağlamış oluyor. Bundan önce
ise sadece hükümetin hedeflerini yerine getirebiliyorduk ve bu
hedefler Mindanao’da halkına herhangi bir yarar sağlamıyordu.
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Katılımcı: Müslüman Mindanao’nun mevcut ekonomik
durumu hakkında daha fazla bilgi almak istiyorum. İşsizlik
oranı, ekonominin hacmi ve Bangsamoro Temel Kanunu (BBL)
uygulandığında beklenen değişimin ne olduğu konusunda biraz
bilgi verebilir misiniz?

Rasol Mitmug: Yoksulluk Müslüman Mindanao Özerk Bölgesinin
en önemli sorunu. İşsizlik oranı konusundaki rakamlardan tam
olarak emin değilim, ancak bir tarım merkezi olduğumuzu,
geçim kaynağımızın çoğunu tarım ve balıkçılıktan sağladığımızı
söyleyebilirim. Burada sadece iki tane endüstri bölgesi mevcut
onlarda barış sayesinde insanların yatırım yapmaya gelmesiyle
oluştu. Kırsal kesimde yatırımcılar var. Muz, ananas, hindistan
cevizi ile kauçuk temel doğal kaynaklarımız. Bölgedeki kilit
meselelerden biri de buradaki kültür. Toprak sahipliği konusunda
yerel düzenlemeler kullanılıyor ve toprak mülkiyeti tapu gibi resmi
belgelere dökülmüyor. Bu durum Mindanao’daki toprak sahipleri
için önemli bir sorun. Bangsamoro Temel Kanunu konusunda bir
başarı sağlanırsa ulusal hükümetle çalışma standartlarını tartışmak
ve iyi uygulamalar gerçekleştirmek zorundayız. Altyapının
geliştirilmesiyle birlikte işsizlik rakamlarında yakın zamanda bir
düşüş yaşandı. Umarız daha fazla yatırım sayesinde daha çok iş
imkanı doğar.

Katılımcı: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Şu anda
kaynakları yarı yarıya paylaştığınızı, ancak Bangsamoro Temel
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Kanunu’nun (BBL) geçmesinden sonra bu oranın % 30’a % 70
olacağını söylediniz. Bence sadece bu yüzde 50’nin kontrolünü
elinize alarak kalkınma yetersizliğinin üstesinden gelebilirsiniz.
Bildiğim kadarıyla kaynakları zengin bir bölgeye sahipsiniz peki
ama bu zenginlik neden insanlar için değerlendirilmiyor. Bu büyük
geri kalmışlık niye?

Rasol Mitmug: Buradaki ana meselelerden biri Müslüman
Mindanao’da çok fazla çatışma bölgesinin olması, bölgenin bir
devrim hareketleri paltformu olması ve Sulu’da küçük ölçekli
ayrılıkçı grupların var olmasıdır. Bunlar vilayetin bazı bölgelerinin
idare edilmesini zorlaştırmaktadır. Yarı yarıya oranının zaten yeterli
olduğu konusunda haklısınız fakat kaynakça zengin bölgelerde
yaşayan insanlar çatışma nedeniyle 1950’li yılların başından
1970’li yıllara kadar bu kaynakları ellerinde tutamadılar. Hükümet
teşvikleri Çin’den gelenlere veya ülkenin Kuzeyindeki insanlara
verildi. Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM) halkının
çoğu bu kaynakları kendi yararına kullanamadı. Bangsamoro
Temel Kanunu’nda yer alan geçiş dönemi hukuku fikri umarız
insanlara haklarını iade edecek. Bunun işe yaramamasının nedeni
Sulu gibi zengin petrol ve gaz rezervlerine sahip olduğu tahmin
edilen bölgelerin çatışma sebebiyle erişime kapalı olmasıdır. Şu
anda, ekonomiyi yürüten hükümettir çünkü özel kesim çatışma
bölgelerine yatırım yapmayı zor bir ihtimal ve girişim olarak
görüyor. Son üç yıl içerisinde hükümet bölgede bazı kalkınma
proleri geliştirmeyi başardı. Ateşkesin sağlanması sayesinde
Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi bu projeler aracılığıyla
hükümetten yardım alabildi.
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Katılımcı: İki sorum olacak. Halklar kimliklerini her zaman dilleri
aracılığıyla edinirler. Bölgede çok farklı dillerin konuşulduğunu
biliyoruz. Sadece bir dili geliştirmek için uygulanan programlar
var mı? İkinci sorum ise şu; Bölgeye geldiğimiz ilk gün 6. Piyade
Alayını ziyaret ettik ve dün de MILF örgütü başkanı ile görüştük.
Siz bunların ikisinin arasında yer alıyorsunuz, peki onlarla
diyaloğunuz nasıl? Ayrıca merkezi hükümet ile aranızda resmi bir
düzenleme var mı onu sormak istiyorum?

Rasol Mitmug: Diller sorunuza yanıt vererek başlayayım. Özerk
bölge anayasa uyarınca tarihi bağları, kültürel pratikleri ve kimlikleri
aynı özelliklere sahip olan halklara ortak bir bölge sağlamak
amacıyla kuruldu. Müslüman Mindanao Özerk Bölgesinde pek
çok dil konuşuluyor. Örneğin burada Sulu ve Maguindanao
dilleri konuşuluyor. Toplamda bölgede konuşulan beş dil var ama
biz ortak noktalarımızı tarihimizde ve ailelerimizde buluyoruz.
Örneğin, yerel gelenekler anlamında pek çok benzer yönümüz
var. Bunun yanı sıra hepimizin ortak değer olarak kabul edip saygı
duyduğu kilit şahsiyetler var. Diller arasındaki farklılıkları bir
tarafa koyduğumuzda bölgeler arasında ailelerden doğan bağlar söz
konusu. Dillerimiz arasında farklılıklar olsa da kültürel açıdan çok
sayıda ortak noktamız var. Bu ortak noktaların en önemlisi İslam
dini ve insanların islam dinini nasıl yaşadığı. Bölgede eğitimle biz
ilgileniyoruz. Eğitimde bir dil dayatması yoktu ancak okulların
birçoğu iletişimi geliştirmeye yardımcı olmak için ulusal dili
tercih ediyor yada diğerleri gibi aynı nedenden dolayı İngilizce’yi
tercih ediyor. Asıl mesele dil değil kültürdür. Bangsamoro Temel
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Kanunu’nun bölge için ortak bil dil isteyip istemediğini bilmiyoruz.
Bunu geliştirmeye çalıştıklarını da duymadım.
6. Piyade Alayı ve MILF ile ilgili sorunuza gelirsem,
birçoğumuz bu hükümete katılmadan önce sivil toplumda veya
insan hakları gruplarında görev almaktaydık. Süreçte yer alan pek çok
aktör geçmişte dahil odukları uğraşlar sırasında da Moro halkının
haklarından bahsediyordu. Bu insanlar bundan dolayı yasadışı
olarak tutuklandı ve mağdur edildiler. Buna karşılık, hükümette ki
görevimize gelmeden önce de MILF örgütünden pek çok şahsiyeti
tanıyorduk. İlişkiler şu anda o kadar da farklı değil ama hükümet ile
belli başlı protokoller var. Tutumumuzu belirlemeden önce İnsani
Diyalog Merkezi (Centre for Humanitarian Diyalogue – HD) gibi
uluslararası organizasyonlara gidiyoruz ki önyargılı olmadığımızdan
emin olalım. Birçoğumuzun aile üyeleri MILF örgütü tarafından
yürütülen mücadelede de yer aldı. Bunlar arasında hayatlarını
kaybedenler var. Bazen masanın diğer ucunda arkadaşlarımız ve aile
fertlerimiz oturuyor ama protokolleri biliyoruz ve bu durumlarda
tamamiyle resmi kalmak zorundayız.

Ali Saleem: Böylesi zengin bir tartışmayı aceleye getirerek
sonlandırmak zorunda kaldığımız için çok üzgünüm ama
yetişmemiz gereken bir uçağımız var. Bizi kabul ettiğiniz, burada
bulunduğumuz süre içinde güvenliğimizi sağladığınız ve
Müslüman Mindanao’ya serbestçe geçişimizi ayarladığınız için
sizlere çok teşekkür etmek istiyoruz.
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Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi Hükümeti üyeleriyle
gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısı

Katılımcılar Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi Hükümeti yetkilileriyle
yapılan yuvarlak masa toplantısı sonrası toplu halde
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Katılımcılar Türkiye merkezli İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından
Mindanao’da inşa edilen yetimhaneyi de ziyaret etmişlerdir
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Kapanış Yemeği
Yer: Ilustrado Restoran, Intramuros, Manila
Katılımcılar: DPI tarafından Filipinler’e
Karşılaştırmalı Çalışma Gezisi Katılımcıları

Gerçekleştirilen

Katılımcılar çalışma ziyaretinin tamamlanması sonrasında verilen
kapanış yemeği sırasında sergilenen kültürel etkinliği ilgiyle takip ediyorlar
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Kerim Yıldız: Herkese merhaba. Birbirimizden ayrılmadan önce
bu geziye katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar
bu ziyaretimizde ki son gecemiz olsada böyle güzel bir akşam
için biraraya geldiğimiz için ayrıca teşekkür ederim. Umarım bu
gezi sayesinde Türkiye’deki çözüm sürecine uygulamak üzere bazı
şeyleri beraberinizde götürme imkanı yakalamışsınızdır. Özellikle
Türkiye’de şu anda önemli olayların yaşandığını, sizlerinde çok
yoğun bir gündeminiz olduğunu düşündüğümüzde bu kadar uzun
bir yolu göze alarak gezimize katılım gösterdiğiniz için bir kez daha
hepinize tek tek teşekkür etmek istiyorum. Bu yoğunluk arasında
Filipinler’e gelmiş olmanız ve gezi sırasında göstermiş olduğunuz
ilgi ile sürece bağlı kalma yolunda gösterdiğiniz niyetinizden dolayı
minnettar olduğumuzu tekrar ifade etmek isterim. Hazırlıklarını
bir yıla yakın zamandır sürdürdüğümüz bu çalışma ziyareti
sırasında beraber geçirdiğimiz bu bir kaç günlük zaman büyük bir
resmin sadece küçük bir bölümüdür. Özellikle sevgili Ali Saleem
ile sevgili Mary-Louise Castillo’ya bu geziyi organize etmekteki
yoğun çalışmaları ve sabırlarından dolayı özellikle teşekkür etmek
istiyorum. Bu gezinin düzenlenmesi için çok sıkı çalıştılar ve
zamanlarının büyük bir kısmını bu işe verdiler ki onlara teşekkür
edecek kelime bulamıyorum. Şunu belirtmem çok önemlidir
diye düşünüyorum zira Ali Saleem buradaki sürecin başlamasına
yardımcı olan ilk kişidir ve sürecin durduğu zamanlarda bu süreci
ilerletmeyi başaran bir isimdir. Bütün bunları yaparken büyük bir
enerji harcadı. Geziyi düzenlerken bütün gruplarla iletişim kurdu,
bizim için özel görüşmeler ayarlamak için gerekli tüm hazırlıkları
yaptı. Bu nedenle kendisinin emeği küçümsenemez. Biz DPI
olarak bu gezide onların rehberliğinde çalıştık. Kendileri bu gezinin
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gerçekleşmesi için gerekli herşeyi yaptılar. Bu sebeple her ikisine de
tekrar teşekkür etmek istiyorum.
Ayrıca DPI’ın pimi olan Eleanor Johnson’a da teşekkür
etmek istiyorum. Kendisi Mary-Louise ve Ali ile birlikte çalışarak
bu ziyaretin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağladı. Eleanor
sadece DPI’nın Türkiye programında değil Afrika ve Suriye
programlarında da çalışıyor ve aynı ayna pek çok işi başarıyor.
Ayrıca müstesna çalışmalar yapan Türkiye Ofisi’nden Esra
Elmas’ı unutmamak gerekir. Her ne kadar yoğun olsak da bütün
DPI çalışanlarının bu şekilde buluşması çok önemli. Lafı fazla
uzatmadan şunu söylemek istiyorum DPI’da bir ekip çalışması
var ve bu açıdan Uzmanlar Kurulu da dahil olmak üzere bütün
ekibimizin üyeleri bizim için çok önemli.
Bu takım çalışmasını yürütürken, Türkiye’nin siyasi
gündemine dahil olmama konusunda özen gösteriyoruz zira
amacımız Türkiye’deki çözüm sürecine katkıda bulunmak olduğu
için temel olarak bu sorunlara çözüm bulmalıyız. Gördüğümüz
kadarıyla Türkiye’de bir bilgi eksikliği var ve umuyoruz ki bu tür
karşılaştırmalı çalışma ziyaretleri sayesinde ihtiyaç duyulan bu
bilgiler edinilebilir.

Ali Saleem: Bundan bir sene önce Kerim bana Filipinler üzerine
çalışmak istediğini ifade eden bir e-mail gönderdi ve ondan 10 gün
sonra da ziyaret için gerekli işleri halletmek üzere Filipinler’e geldi.
En başından itibaren bu gezinin geçekleşmesi içinde gerçekten
başı çekti. DPI’ya çok teşekkür etmek istiyorum. Bulunduğumuz
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ülkeler arasında var olan saat farkı çalışma açısından bazı şeyleri
zorlaştırsa da en nihayetinde hepimiz burada ve bir aradayız!
Çalışma hayatım süresince sekiz ya da dokuz tane farklı
barış süreci içinde çalıştım ve bence bu son derece tatmin edici bir
kariyer. Nepal’deki süreç barış antlaşması imzalanıncaya kadar üç
kişi arasında gerçekleşen bir süreçti. Buradaki süreç de gerçekte
MILF Başkanı Murad ile Filipinler Devlet Başkanı Aquino arasında
gerçekleşiyor ve bu yüzden de bizim işimiz onlara yardımcı olmak
ve iyi görünmelerini sağlamak. Bugün burada olan herkesin kendi
ülkesini değiştirme gücüne sahip olduğuna inanıyorum çünkü eğer
bir yapabiliyorsak siz de sahip olduğunuz bilgiyle ve uzmanlıkla
bunu yapabilirsiniz. 1994 yılında Bosna’ya gittim. Kurulan savaş
suçları mahkemesinin bir parçası olarak oradaydım ve oradayken
birisi bana ‘bu ülkeden ayrıldığında ülke şimdiki halinden
daha iyi bir halde olmalı’ dedi. Umarım, siz de ülkenize geri
döndüğünüzde ülkenizi Manila’ya gelirken geride bıraktığınızdan
daha iyi bir hale getirir, ülkenizde bir değişiklik yaratabilirsiniz.
Sizleri burada görmek ve hepinizle tanışmak bizim için bir onurdu.
Harika insanlarsınız ve sizlerle harika bir ilişkimiz var. Ben buna
inanıyorum ve bu ilişkiyi önemsiyorum.

Katılımcı: Ülkemizi değiştirmek konusunda ne yapabiliriz diye
çok düşünüyorum ve eğer hala bir şeyler yapacak zamanınız ve
enerjiniz varsa iyi bir insan olmalı ve bir şeyler yapmalısınız diye
düşünüyorum. Ben aktörüm. Bizim mesleğimizde size senaryolar
gönderilir ve senaryo önünüze geldiğinde, beğenirseniz onun bir
parçası olmak istersiniz. Ben ‘DPI senaryosunu’ çok beğendim.
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Bunun bir parçası olmaya devam etmek ve çalışmalarınıza yardımcı
olmak istiyorum. Sizinle bir araya geldiğim için eleştirilere maruz
kalacağım ama bazıları da bunu yaptığım için Tanrı’ya şükredecek.
Şükürler olsun ki varım ve iyi bir iş yapıyorum. Önemli olan da bu.

Katılımcı: Öncelikle bu akşam için sizlere teşekkür etmek
istiyorum. Çok hoş bir ortam var. Ben de DPI ile birlikte olmaktan
çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Sahip olduğum bilgi
ve tecrübeyi onlarla paylaşmaktan dolayı da çok mutluyum. Benim
gerçek tutkum Türkiye’deki kardeşlerimizle birlikte orada var olan
sorunu çözmek. Buradaki insanlardan çok etkilendim. Umarım
aramızdaki herkes arkalarında yüzyıllar boyunca devam edecek
bir miras bırakabilir. Çok kolay bir süreç olmadığını biliyorum
ama hepimiz barışın teşvik edilmesine yardımcı olabiliriz. Barış
umutlarımızı yitirmemeli ve başarıya ulaşmak için her gün daha
çok çaba harcamalıyız. Bizi bir araya getirdiği için DPI’ya teşekkür
ediyorum. Bu tür ziyaretlerin en sihirli yanı hepimiz siyaseten farklı
düşünen insanlar olmasına rağmen barışın bizim ortak paydamız
olması. Farklı yaklaşımlarımız olabilir ama hepimizin amacı barış.
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DPI Direktörü Kerim Yıldız ile DP Programlar ve Araştırmalar Bölümü
sorumlusu Eleanor Johnson, İnsani Diyalog Merkezi Filipinler Ofisi’nden
Mary-Louise Castillo ve Ali Saleem ile birlikte

Katılımcılar karşılaştırmalı çalışma ziyaretinin kapanış yemeğinde toplu halde
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Ek : Katılımcılar ve Konuşmacılar:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Jerome S. Aba - Suara Bangsamoro isimli sivil toplum
örgütü temsilcisi
Ayla Akat – Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Milletvekili
Mahdie Amella - Mindanao Barış ve Kalkınma Eylemi
temsilcisi (MAPAD)
Col Mohd Hakimi bin Mohd Anuar (Malezya Kraliyet
Hava Kuvvetleri) – Uluslarası Gözlem Heyeti Misyonlar
Bölümü Özel Kalem Müdürü
Aizuddin bin Ariffin – Uluslarası Gözlem Heyeti Sivilleri
Koruma Bölümü Başkanı
Senen Bacani - Filipinler Hükümeti Barış Müzakere
Kurulu Üyesi
Atty. Anna Tarhata s. Basman - Filipinler Hükümet ile
MILF Örgütü arasındaki barış sürecinin Hukuk Danışmanı
Ali Bayramoğlu – Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarı ve
Siyaset Yorumcusu
Feliciano Belmonte - Filipinler Temsilciler Meclisi
Sözcüsü
Hon Abdulhamid Benito - Bangsamoro Geçiş Komisyonu
Komiseri
Eren Buğlalılar - Çevirmen
Büyükelçi Esra Cankorur - Türkiye Cumhuriyeti Filipinler
Büyükelçisi
Angela Casauay - Gazeteci, Rappler Haber Sitesi
Mary Louise “Con” Castillo - İnsani Diyalog Merkezi
Temsilcisi
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General Catapang - Filipinler Ordusu 6. Piyade Alayı
Komutanı
Ces Orena Drilon - Filipinli Gazeteci ve Televizyon
Programcısı
Esra Elmas - Demokratik Gelişim Enstitüsü Başdanışmanı
Yılmaz Ensaroğlu – SETA Vakfı Hukuk ve İnsan Hakları
Birimi Eski Direktörü, İnsan Hakları Ortak Platformu
Yürütme Kurulu Üyesi, İnsan Hakları Gündemi Derneği
(İHGD) üyesi, İnsan Hakları için Diyalog Dergisi Genel
Yayın Yönetmeni.
Brigadier General Carlito G Galvez – Filipinler Hükümeti
Düşmanlıkların Sonlandırılması Koordinasyon Komitesi
Başkanı
Johnathon Christian Garcia – Kanagib Temsilcisi
Nazmi Gür – Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Van
Milletvekili, TBMM Avrupa Birliği Uyum Komsiyonu
Üyesi; Dışilişkiler Komisyonu Üyesi; AB-Türkiye Karma
Komisyonu Üyesi; Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel
Başkan Yardımcısı
Muhammad Habibie – Uluslararası Gözlem Heyeti Üyesi,
Endonezya
Albay Mohd Hakimi - Uluslararası Gözlem Heyeti
Misyonlar Bölümü Başkanı, Endonezya
Maj Gen Dato’ Sheikh Mokhsin bin Sheikh Hassan Uluslararası Gözlem Heyeti Misyonlar Bölümü Başkanı,
Malezya
Kezban Hatemi – Hukukçu ve Akil İnsanlar Heyeti Üyes
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Albay Dickson Hermoso – Filipinler Ordusu 6. Piyade
Alayı Genel Müfettişi
Kadir İnanır – Aktör ve Yönetmen, Akil İnsanlar Heyeti
üyesi
William J. Hovland – Uluslararası Gözlem Heyeti
Operasyonlar Dairesi Başkanı
Hon. Chairman Mohagher Iqbal - Bangsamoro Geçiş
Komisyonu Başkanı ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi
(MILF) Başmüzakerecisi
Eleanor Johnson – Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI)
Programlar ve Araştırmalar Bölümü Sorumlusu
Erol Katırcıoğlu – Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler
Vakfı (TESEV) üyesi, Özgür Gündem Gazetesi Köşeyazarı.
Sayın Yasmin Busran-Lao – Filipinler Hükümeti Barış
Müzakere Kurulu Üyesi ve Kadın Hakları Aktivisti
Don Mustapha Loong – Müslüman Mindanao Özerk
Bölgesi (ARMM) Halkla İlişkiler Sekreteri
Tusoph Lumamba – Barış ve Kalkınma için Birleşik Gençler
(UNYPAD) Örgütü Temsilcisi
Joey Macalunas – Güçlendirme ve Yerel Kalkınma Yoluyla
Sürdürülebilir Sağlığın Geliştirilmesi (SHIELD) Örgütü
Temsilcisi
Datuan Magon - Barış ve Kalkınma için Birleşik Gençler
(UNYPAD) Temsilcisi
Atty. Anwar Malang – İçişleri ve Yerel Yönetimler Birimi
(DILG) Temsilcisi
Sammy al Mansoor – Bangsamoro İslami Ordu Kuvvetleri
(BIAF) Genelkurmay Başkanı
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Duma Mascud - Mindanao İnsan Hakları Eylem Merkezi
(MinHRAC) Temsilcisi
Bejan Matur – Şair ve yazar
Nursuna Memecan – Adalet ve Kalkınma Partisi (AK
Parti) Sivas Milletvekili, Avrupa Parlamenterler Meclisi
Türkiye Grubu Başkanı, AB-Türkiye Karma Parlamento
Komisyonu Üyesi
Av. Rasol Mitmug Jr. – Müslüman Mindanao Özerk
Bölgesi (ARMM) Bölge Direktörlüğü Ofisi Özel Kalem
Müdürü
Major General Dato Sheikh Mokhsin – Uluslararası
Gözlem Heyeti Misyonlar Başkanı, Malezya
Luisito Montalbo – Filipinler Devlet Başkanlığı Makamı
Barış Süreci Danışmanlık Ofisi (OPAPP)Müsteşarı
Charlotte Mulhearn - Asistan, Demokratik Gelişim
Enstitüsü
Chairman Al Haj Murad Ebrahim – Moro İslami Kurtuluş
Cephesi (MILF) Lideri
Wendell P. Orbeso - Filipinler Devlet Başkanlığı Makamı
Barış Süreci Danışmanlık Ofisi (OPAPP) Barış Programı
Direktörü
Davut Ocak – Türkiye Büyükelçiliği Temsilcisi
Melda Onur – CHP Milletvekili ve eski gazeteci
Tuğgeneral Manolito Orense – Filipinler Hükümeti
Ortak Eylem Grubu (AHJAG) Başkanı
Fadime Özkan – Gazeteci, Siyaset Yorumcusu ve Akil
İnsanlar Heyeti Üyesi
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General Edmundo R Pangilinan - Filipinler Ordusu 6.
Piyade Alayı Komutanı
Captain Jo-ann Petinglay - Filipinler Ordusu 6. Piyase
Alayı Halkla İlişkiler Subayı
Thomas Phipps – Birleşik Krallık Manila Büyükelçiliği
Siyasal ve Güvenlik İkinci Sekreteri
Kd. Yzb. Mohd Yusri bin Md Sah (Malezya Kraliyet
Donanması) – Uluslararası Gözlem Heyeti SO Üyesi
Ali Saleem – İnsani Diyalog Merkezi Asya Bölgesel Ofisi
Kıdemli Program Yöneticisi
Supt Azhar bin Sepawi (Malezya Kraliyet Polisi) Uluslararası Gözlem Heyeti Üyesi
Maj Mohd Azmi bin Mohd Taib - Uluslararası Gözlem
Heyeti Üyesi (Brunei Krallığı)
Yudai Ueno – Japonya Büyükelçiliği Temsilcisi
Cynthia Veliko – Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek
Komiserliği Filipinler Temsilcisi
Marites Vitug – Serbest Editör, Rappler Haber Sitesi
Sayın Johaira Wahab – Bangsamoro Geçiş Dönemi
Komisyonu Komiseri ve Grup Başkanı
Kerim Yıldız –Demoratik Gelişim Enstitüsü Direktörü,
Çatışma Çözümü, Uluslararası İnsan Hakları, Barışın
İnşaası ve Azınlık Hakları Uzmanı. Kürt İnsan Hakları
Projesi kurucusu ve Eski Genel Müdürü
Prof. Sevtap Yokuş – Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi, Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku
Uzmanı.
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•
•

Çvş. Kamaruddin bin Yusof (Malezya Kraliyet Ordusu) –
Uluslararası Gözlem Heyeti Yakın Koruma Birimi Üyesi
Alaatin Yüksel – CHP Eski İzmir Milletvekili, Girişimci
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Yönetim Kurulu Üyeleri
Kerim Yildiz (İcra Kurulu Başkanı):
Londra merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan
Demokratik Gelişim Enstitüsü’nün kurucusu ve İcra
Kurulu Başkanıdır. Uluslararası insan hakları hukuku,
insancıl hukuk ve azınlık hakları konularında önemli
bir isim olan Yıldız uluslararası insan hakları hukuku
ve insan hakları mekanizmaları üzerine çok sayıda
yazılı esere sahiptir. Kerim Yıldız, 1996 yılında
insan haklarının korunması ve hukuk kurallarının
uygulanması yönündeki çabalarından ötürü İnsan
Hakları İçin Avukatlar Komitesi Ödülü’ne, 2005’te
Sigrid Rausing Trust Vakfının Azınlık Hakları
alanında Liderlik Ödülü’ne ve 2011’de ise Gruber
Vakfı Uluslararası Adalet Ödülü’ne layık görülmüştür.

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

Priscilla Hayner:
Geçiş Dönemi Adaleti için Uluslararası Merkez
(International Center for Transnational Justice)
isimli kurumun kurucularından olan Priscilla
Hayner, Hakikat Komisyonları, Geçiş Dönemi
Adaleti İnsiyatifleri ve Mekanizmaları konularında
dünyanın önde gelen uzman ve yazarlarından
biridir. Geçmişte aralarında Ford Vakfı ve BM İnsan
Hakları Yüksek Komiserliğinin olduğu pek çok
kuruluşa danışmanlık yapmıştır.
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Arild Humlen:
Hukukçu olan Arild Humlen aynı zamanda
Norveç Barosu Hukuk Komitesinin direktörüdür.
Uluslararası medeni hukuk ve insan hakları gibi
yargı alanları üzerine çok sayıda yazısı yayınlanmış,
Norveç’te bir dizi hukuk fakültesinde dersler
vermiştir. Oslo Barosu bünyesinde Sığınmacılık
ve Göçmenlik Hukuku Davaları Çalışma Grubu
başkanı olarak yaptığı çalışmalardan dolayı Oslo
Barosu Onur Ödülü’ne layık görülmüştür.

Jacki Muirhead:
Şu anda Devereux Chambers isimli hukuk
firmasında üst düzey yönetici olarak görev yapan
Jacki Muirhead bu görevi öncesinde Cleveland
Hukuk Firması çalışma direktörü, Counsel’s
Chambers Limited isimli hukukçular odasında
şef katip ve Avukatlar Fakültesi’nde (Faculty of
Advocates) pazarlama müdürü olarak çalışmıştır.
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Prof. David Petrasek:
Kanada’daki Ottowa Üniversitesi’nde Uluslararası
Siyasal İlişkiler alanında öğretim üyesi olarak görev
yapmaktadır.Geçmişte Uluslararası Af Örgütü Eski
Genel Sekreteri’ne başdanışmanlık yapan Prof David
Petrasek, uzun yıllardır İnsan Hakları, İnsancıl
Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü konularında
çalışmalar yürütmektedir. Aynı zamanda bu
çalışma alanları konusunda önde gelen bir uzman
ve yazardır. 1990-1996 yılları arasında Uluslararası
Af Örgütü, 1997-1998 yılları arasında Birleşmiş
Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 19982002 yılları arasında İnsan Hakları Politikası üzerine
Uluslararası Konsey ve 2003-2007 yılları arasında
da İnsani Diyalog Merkezi’nde Politika Bölümü
Direktörü olarak çalışmıştır.
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Antonia Potter:
Antonia Potter Prentice, insancıl faaliyetler, kalkınma,
barış yapma ve barış inşaası gibi konularda sivil
toplum bünyesinde 17 yıllık bir çalışma tecrübesine
sahiptir. Çatışma yaşanan bölgelerde hem çatışma
hemde çatışma sonrası dönemlerde yaşamış, bu
dönemlerde özellikle kadınların güçlendirilmesi
konusu üzerine çalışmalar yürütmüş, Afganistan,
Kamboçya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya,
Endonezya, Burma (Birmanya), Nepal, Filipinler,
Güney Sudan, Doğu Timor ve Yemen gibi ülkelerde
kadınlar ve çatışma çözümü süreçlerinin aktörleriyle
yakından çalışmıştır. Çalışma yürüttüğü alanlarda
çok sayıda yazılı esere sahiptir. Atena Konsorsiyomu
isimli bir kurumun ortak kurucularından biri olan
Antonia Kriz İdaresi İnsiyatifi için Katılımcılık
isimli kurumda Arabuluculuk Destek Kıdemli
Yöneticisi olarak görev yapmakta ayrıca Avrupa
barış Enstitüsüne başdanışmanlık yapmaktadır.
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Uzmanlar Konseyi Üyeleri
Dermot Ahern
Geçmişte İrlanda Parlamentosu Milletvekilliği ve
kabinede bakanlık görevlerinde bulunan Dermot
Ahern, 20 yıldan fazla bir süreyle İrlanda barış
sürecinde anahtar bir rol oynamıştır ve bu süre
içinde Belfast Anlaşması (Hayırlı Cuma Anlaşması)
ve St. Andrews Anlaşması için yapılan müzakerelere
dahil olmuştur. AB Konseyi seviyesinde de önemli
tecrübeleri olan Ahern, AB Anayasası ve Lizbon
Antlaşmaları sürecinde de önemli bir arabulucu ve
imzacı olmuştur. 2005 yılında dönemin Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından BM
Reformu konusunda özel temsilci olarak atanmıştır.

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

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

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

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

Dr. Edel Hughes:
East London Üniversitesi`nde öğretim üyesi olarak
çalışmaktadır. Hukuk alanında ki Yüksek Lisans ve
Doktora eğitimlerini 2003-2009 yılları arasında
İrlanda’nın Galway Üniversitesinin Uluslararası
Hukuk Bölümünde tamamlamıştır. 2006-2011
yılları arasında İrlanda’nın Limerick Üniversitesinde
öğretim üyesi olarak çalışmıştır.
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Prof Dr Ahmet İnsel:
İletişim Yayınları Yayın Kurulu koordinatörlüğünü
yürüten Ahmet İnsel, Galatasaray Üniversitesi ve Paris
1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde öğretim üyesi
olarak görev yapmıştır. Birikim dergisi yayın kolektifi
üyesi ve Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarıdır. Türkçe
ve fransızca dillerinde çok sayıda kitap ve makalesi
bulunmaktadır.
Avila Kilmurray:
Avila Kilmurray Kuzey İrlanda Kadın Koalisyonu
isimli siyasi partinin kurucusudur ve bu siyasi partinin
temsilcilerinden biri olarak Hayırlı Cuma Anlaşması
müzakerelerine katılmıştır. Toplumsal tepki, kadın
hareketi ve çatışmanın dönüşümü gibi konularda
çok sayıda yazılı eseri vardır. Birleşik Krallık ve
İrlanda kurulu bulunan aralarında Conciliation
Resources (Uzlaşma Kaynakları), the Global Fund
for Community Foundations (Toplumsal Vakıflar
için Kürsel Fon), Conflict Resolution Services Ireland
(İrlanda Çatışma Çözümü Hizmetleri) ve the Institute
for British Irish Studies (Britanya ve İrlanda çalışmaları
Enstitüsü) isimli kurumlarda yönetim kurulu üyesi
olarak görev yapmaktadır. 1990-94 yılları arasında
Ulaşım ve Genel İşçiler Sendikasında Kadınlardan
Sorumlu Yönetici olarak çalışmış ve bu görevi yerine
getiren ilk kadın olmuştur. 1994-2014 yılları arasında
Kuzey İrlanda Toplum Vakfı’nın direktörlüğünü
yapmış ve bu görevi sırasında eski siyasi mahkumların
yeniden entegrasyonu ile barışın toplumsal zeminde
yeniden inşaasına dair Avrupa Birliği fonlarının
idaresini yürütmüştür. Avrupa Vakıflar Merkezi
tarafından verilen Yenilikçi Hayırseverler Raymond
Georis Ödülü’nün de sahibidir.
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Joost Lagendijk:
Joost Lagendijk Zaman Gazetesi ve Today’s
Zaman’da köşe yazarlığının yanı sıra Süleyman
Şah Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev
yapmaktadır. Avrupa Birliği sınır meseleleri, Birleşik
Devletler ve Avrupa Birliği dış politika stratejilerine
ilişkin pek çok yayını bulunan Lagendijk, 19982009 arasında Hollanda Yeşiller Partisi üyesi olarak
Avrupa Parlamentosunda görev yapmıştır. Avrupa
Parlamentosu’nda Türkiye Delegasyonu başkanı
ve Balkanlar ve Kosova konusunda raportör olarak
görev yapan Lagendijk, 2009 - 2012 yılları arasında
İstanbul Politikalar Merkezi’nde kıdemli danışman
olarak çalışmıştır.
Prof Salomón Lerner Febres:
Prof. Professor Salomón felsefe alanında ki doktora
eğitimini Belçika’da bulunan Université Catholique
de Louvain’de tamamlamıştır. Peru’da kurulu bulunan
Pontifical Catholic Üniversitesinin onursal rektörü
sıfatını taşıyan Prof. Salomón Lerner Febres aynı
üniversite bünyesinde ki Demokrasi ve İnsan Hakları
Merkezinin de başkanlığını yapmaktadır. Peru Hakikat
ve Uzlaşma Komisyonu eski başkanıdır. Üniversitenin
rolü ve doğası, akademik çalışmalarda karşılaşılan
zorluklar, etik ve kamu kültürü konulu çok sayıda
konuşma yapmış, şiddet ve pasifizm konusunda Peru
başta olmak üzere pek çok ülkede yapılan konferanslara
konuşmacı olarak katılmıştır. Aynı şekilde Peru Hakikat
ve Uzlaşma Komisyonunun çalışmaları ve elde ettiği
sonuçlara ilişkin çok sayıda sempozyom ve çalışma
atölyesinde panelist ve konuşmacı olarak yeralmıştır.
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Prof. Ram Manikkalingam:
Amsterdam Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde
misafir Profesör olarak görev yapmaktadır. Sri Lanka
devlet başkanına barış süreci için en üst düzeyde
danışmanlık yapmıştır. Uzmanlık alanları arasında
çatışma, çokkültürlülük, demokrasi gibi konular
bulunan Prof Ram Manikkalingam, Sri Lanka’da
kurulu bulunan Laksham Kadirgamar Stratejik
Çalışmalar ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün
kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesidir.

Bejan Matur:
Türkiye’nin önde gelen şair ve yazarlarından biridir.
şiir ve gazetecilik alanında yayımlanmış 10 kitabı
bulunmaktadır. 2012 yılının başına kadar yazdığı
düzenli köşe yazılarında Kürt siyaseti, Ermeni
sorunu, gündelik siyaset, azınlık sorunları, cezaevi
yazıları ve kadın sorunu gibi konuları işlemiştir.
Yapıtları 28 değişik dile çevrilen Matur çok sayıda
edebiyat ödülü sahibidir. Diyarbakır Kültür ve Sanat
Vakfı Kurucu Başkanlığı görevinde bulunmuştur.
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Prof Monica McWilliams:
Prof. Monica McWilliams, Ulster Üniversitesi
bünyesinde ki Geçiş Dönemi Adaleti Enstitüsü’ne
bağlı Kadın Çalışmaları Bölümü’nde öğretim üyesidir.
2005- 2011 yılları arasında Kuzey İrlanda İnsan
Hakları Komisyonu Komiseri olarak Kuzey İrlanda
Haklar Beyannamesi için tavsiyeler hazırlamaktan
sorumlu olarak görev yapmıştır. Kuzey İrlanda
Kadın Koalisyonu’nun kurucularından olan prof.
McWilliams 1998 yılında Belfast (Hayırlı Cuma)
Barış Anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanan Çok
Partili Barış Görüşmeleri’nde yer almıştır.
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Mark Muller QC:
Mark Muller Londra merkezli Doughty Street
Chambers Hukuk Bürosu’na ve Edinburg’daki
İskoç Avukatlar Birliği’ne bağlı olarak çalışan
tecrübeli bir hukukçudur. Uluslararası kamu
hukuku ve insan hakları hukuku alanında uzman
olan Muller, Afganistan, Libya, Irak ve Suriye
gibi çeşitli çatışma alanlarında uzun seneler
çatışma çözümü, arabuluculuk, çatışmasızlık ve
iktidar paylaşımı konusunda danışmanlık hizmeti
vermiştir. 2005’den bu yana İnsani Diyalog için
Merkez (Centre for Humanitarian Dialogue),
Çatışma Ötesi (Beyond Borders) ve Inter Mediate
(Arabulucu) isimli kurumlara kıdemli danışmanlık
yapmaktadır. Harvard Hukuk Fakültesi üyesi olan
Muller bir dönem İngiltere ve Galler Barosu İnsan
Hakları Komisyonu başkanlığı ve Barolar Konseyi
Hukukun Üstünlüğü Birimi başkanlığı görevlerini
de yürütmüştür.Kültürel diyalog yoluyla barışı ve
uluslararası anlayışı teşvik etme amacıyla İskoçya’da
kurulmuş olan Sınırlar Ötesi (Beyond Borders)
isimli oluşumun kurucu olan Muller halen BM
Siyasal İlişkiler Birimi bünyesinde ki Arabulucular
Destek Ekibinde Kıdemli Arabuluculuk Uzmanı
olarak görev yapmaktadır.
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Giles Portman:
Giles Portman Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği
bünyesinde faaliyet yürütmüş tecrübeli bir
diplomattır. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı
bünyesinde bakanlığın Brüksel, New York ve Prag
büroları ile Ankara’da ki Büyükelçilik Misyon
ekibinde görev yapmıştır. Avrupa Birliğinin Dış
Faaliyet Servisi Yüksek temsilcisine danışman olarak
hizmet etmiş, daha sonra Avrupa Birliğinin Türkiye
ve Doğu Komşuluk Bölgeleri Birimi başkanlığına
stratejik iletişim konusunda danışmanlık yapmıştır.

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

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

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

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