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So¤uk Savafl sonras› dönemde, Asya’da ‹flbirli¤i ve Güven Artt›r›c› Ön-
lemler Konferans› (CICA/A‹GK) co¤rafyas› So¤uk Savafl y›llar›ndan arta ka-
lan terörizm, uluslarüstü suç, uyuflturucu kaçakç›l›¤›, kitle imha silahlar› edi-
nimi ve bunlar›n teslimi gibi yeni tehditlerle yüzleflmek durumunda kalm›flt›r.
Bu durum elbette farkl› beklentileri ve güvenlik kayg›lar› olan bölge ülkeleri
taraf›ndan endifle ile karfl›lanm›flt›r. Bölge bütününde silahlanmay› kontrol
eden bir mekanizma olmad›¤›ndan CICA co¤rafyas›ndaki ülkeler silahlanma-
ya devam ettiler. Söz konusu durum Asya güvenli¤ini her zamankinden daha
hassas bir hale getirdi. Bütün bunlardan dolay› bu makalede silahlanma ala-
n›nda “Güven Artt›r›c› Önlemler” (CBMs)’in önemine de¤inilecektir. Asya’da
mevcut durumlardan dolay›; ortak güvenlik ilkesine dayal› CICA forumu en
az›ndan “Güvenlik Artt›r›c› Önlemler”’i kullanarak karfl›l›kl› güven ortam›
sa¤layabilir. Buna ek olarak devam eden silahlanmayla oluflabilecek çat›flma-
lar› engelleyebilir. Bunu sa¤layamasa bile bölgenin en çok ihtiyaç duydu¤u
kapsaml› silah kontrol anlaflmalar› haz›rlayabilir. CICA’n›n kuruluflundan bu
yana 8 y›l geçmifltir. Daha önce Almat› Senedi’nde CICA’ya üye ülkeler, lider-
leri ve hükümetleri güvenli¤i sa¤lamlaflt›rmaya yönelik iflbirli¤inin artt›r›lma-
s›n›n önemini belirtmifllerdir1. Bu ba¤lamda; CICA üyesi ülkeler CICA’y› si-
yasal bir diyalog forumuna dönüfltürmek için harekete geçtiler. Söz konusu
üye ülkeler bu flekilde Asya bölgesi için güvenlik ve iflbirli¤i gibi konularda
ortak yaklafl›mlara ulaflabileceklerdi. Böyle bir foruma ihtiyaç duyulmas›n›n
sebebi So¤uk Savafl dönemi sonras›nda de¤iflen güvenlik koflullar›d›r2. Yeni
dönemde CICA ülkeleri sadece So¤uk Savafltan kalan tehditlerle de¤il ayr›ca
yeni yükselmeye bafllayan uluslarüstü tehditlerle de yüzleflme zorunda kald›k-
lar› için bunlarla her ülkenin tek bafl›na mücadele etmesinin mümkün olmad›-
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¤›n› gördüler. Ayr›ca bölge ülkeleri aras›nda iflbirli¤i yapma gereklili¤i çeflitli
alanlarda flu flekilde isimlendirilebilir; siyaset, askeri, bilimsel, istihbarat, eko-
nomik ve sivil toplum aciliyet tafl›yan alanlard›. 

So¤uk Savafl sonras› dönem koflullar›na paralel olarak Asya bölgesi için
CICA kararlar›nda güvenlik konusu kapsaml› ve do¤rudan bir flekilde tan›m-
lanm›flt›r. CICA’ya üye devletler birbirinden ayr›lan ulusal ç›karlar›na ald›r-
maks›z›n; “Güvenlik ‹flbirli¤i” yaklafl›m›n› temel olarak alm›fl ve güvenlik bu
bölgede ortak bir ç›kar olarak alg›lanm›flt›r3. CICA sürecinde yer alan diyalog
kanallar› kullan›larak kapsaml› ve çok tarafl› bir forum mekanizmas› olufltur-
ma amaçlanm›flt›r. Böylece Asya devletleri aras›nda “Biz Duygusu”  oluflturu-
larak uluslarüstü tehditlere karfl› savaflta baflar› sa¤lanabilir. CICA’ya üye olan
ülkeler bu konularda ortak yaklafl›mlar oluflturarak aralar›nda güvensizlik
oluflmas›n› engelleyip problemlerin çözülmesini sa¤layabilirler. Do¤al olarak
bu süreçte CICA üyesi ülkeler aras›nda belirli “Güvenlik Artt›r›c› Önlem-
ler”‘in bafllat›lmas› en çok, acil güvenlik konular›nda karfl›l›kl› güven sa¤lan-
mas› aç›s›ndan önemlidir. Bununla birlikte uzun vadedeki amaç karfl›l›kl› ça-
t›flmalar›n çözümü konusunda önleyici diplomasi ve bar›flç›l çözümün kulla-
n›lmas›d›r. Bu ba¤lamda AG‹T “Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat›” dene-
yimi; So¤uk Savafl y›llar›nda karfl›t ideolojiler aras›nda güven sa¤lam›fl olma-
s› aç›s›ndan Avrupa k›tas›nda baflar›l› ve yararl› bir örnek olarak gösterilebilir.
Avrupal› rakip devletler aras›nda bu karfl›l›kl› güven sa¤land›¤›nda daha önce
görülmemifl bir iflbirli¤i ve anlay›fl prati¤e dökülmüfl; Avrupa’n›n kalbinde ba-
r›fl ve huzurlu bir düzen kurulmufltur. Kuflkusuz bu ba¤lamda AG‹T Avrupa
bölgesel bar›fl›na en büyük katk›y› yapm›flt›r4. 

Bilindi¤i üzere, özellikle askeri alanda “Güvenlik Artt›r›c› Önlemle-
rin”’in yoklu¤unda CICA co¤rafyas› içinde yer alan devletler aras›nda bir
“Güven Kültürü”’nün oluflturulmas› ve bunun korunmas› en önemli ilgi konu-
su haline gelmifltir. Bu durum bir süre içinde, yeni yükselmeye bafllayan asi-
metrik tehditler karfl›s›nda; uluslar ötesi suç, uyuflturucu kaçakç›l›¤›, kitlesel
imha silahlar› edinimi vb. Asya bölgesinde de güvenlik ve istikrara karfl› en
büyük ve en önemli tehdidi oluflturmaktad›r. Söz konusu durum CICA co¤raf-
yas›nda bölgesel düzeni sa¤lamak için çat›flmadan çok iflbirli¤i yap›lmas›n›
zorlaflt›rm›flt›r. Bütün bunlardan en önemlisi; bu yeni güvenlik riskleri ve so-
runlar› (devlet yetersizli¤i, uluslararas› terörizm, kaçakç›l›k gibi) güvenlik ç›k-
mazlar› ve komflu devletlere olan güvensizlik durumu ile birlikte bölgesel ve
küresel istikrar ve güvene negatif yönde etki yapabilecek kapasiteye sahiptir.
Özellikle CICA bölgesi ülkeleri aç›s›ndan küresel manada güvenlik iflbirli¤i
oluflturulmas› ve karfl›l›kl› güven sa¤lanmas› aç›s›ndan Asya’da güven inflas›-
n›n baflar›l› ya da baflar›s›z olmas› bir test olarak görülebilir. 
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Bu yüzden bölgedeki baz› devletler göreceli olarak istikrarl› gibi görün-
seler de, So¤uk Savafl sonras› dönemin getirdi¤i yeni koflullar alt›nda de¤iflen
güç dengelerinden dolay› bu devletler dengesiz bir konumda geldiler. Dolay›-
s›yla bölge devletlerinin birço¤u Asya’da güven inflas›n› ve istikrar›n› güçlen-
dirmek için iflbirli¤i yapmak zorunda hissediyorlar. CICA bölgesindeki çat›fl-
malar ve sorunlar flu flekilde s›ralanabilir: Kore yar›madas›, Güney Asya, Kaf-
kaslar ve Orta Do¤u vb. Asya güvenli¤i konusunda istikrars›zl›¤›n as›l sebep-
leri bunlard›r. Her fleyi hesaba katarsak, bölgenin önceki problemleri 21.yüz-
y›lda yükselen asimetrik tehditlerle bafllad›. Dolay›s› ile silahlanma alan›nda
güvensizli¤e dayanan bir h›zlanma belirdi5. Bu ba¤lamda; CICA bölgesi için-
de bütün bunlar›n en önemlisi olan nükleer silahlanma konusu ve getirdi¤i tep-
kiler; hakl› olarak baz› CICA devletlerinin silah kontrolü ve silahs›zlanma ko-
nusunda tarafs›z kalmas›na büyük bir önem kazand›r›yor. Kimyasal Silah
Konvansiyonu, Biyolojik Silah Konvansiyonu ve NPT (Nükleer Silahs›zlan-
ma Antlaflmas›). Bu durum kuflkusuz CICA bölgesindeki güç dengesizlikleri-
ni daha ileri götürür; yeni tehditlere karfl› savaflta fleffafl›¤› ve iflbirli¤ini sa¤-
lamaya yönelik çabalar› ve ayr›ca bar›fl›n ve güvenli¤in sa¤lanmas›na çal›flan
küresel çabalar› zor bir hale getirir6. 

Nükleer Silahlanma karfl›t› tart›flmalara ra¤men, bölgedeki muhtelif dev-
letlerin farkl› güvenlik kayg›lar›ndan ötürü, güvenlik açmazlar›n›n oluflmas›
kaç›n›lmazd›r. Bu koflullar alt›nda bölge devletlerinin farkl› güvenlik ve sa-
vunma planlar›ndan ötürü, silah tedari¤i ve depolanmas›, bölgenin bütününde
silahlanma yar›fl›nda bir h›zlanmaya yol açm›flt›r. Günümüz koflullar›nda fark-
l› ulusal güvenlik anlay›fllar›ndan dolay› bütün CICA ülkelerini bir silahs›zlan-
ma flemsiyesi alt›na almak oldukça güçtür. Güvenlik ve savunma anlam›nda
bölgesel olarak bir a¤ yaratmak; belirtilen sebeplerden dolay› çok zor bir hale
gelmifltir. Ancak böyle bir güvenlik a¤›n›n yarat›lmas› her zamankinden daha
önemli bir hale gelmifltir. Çünkü küresel anlamda böyle bir güvenin yarat›lma-
s› silah kontrolünün sa¤lanmas›na olumlu bir hava katmaktad›r. Bu ba¤lamda
daha önceki silah kontrolü ve “Güvenlik Artt›r›c› Önlemler” CBMs giriflimi
daha sonraki CICA çal›flmalar› için incelenip bir model olabilir. Örne¤in: CI-
CA co¤rafyas›nda bölgesel bir silah kontrol sistemi yarat›lmas› için, Nükleer
silahlardan ar›nd›r›lm›fl Orta Asya bölgesi incelenip bu tecrübeden ç›kar›mlar
yap›labilir. 

2003 senesinde Kuzey Kore ile patlak veren nükleer kriz ve 2005’ten be-
ri ‹ran’›n bölgede yaratt›¤› istikrars›zl›k ve güvensizlikten dolay› uluslararas›
toplum 2010 NPT Tenkit konferans›nda NPT’nin gelece¤i ile ilgili endifleleri-
ni belirtmifllerdir. Endiflelerin oda¤›nda dünya genelinde NPT’nin nükleer si-
lahlanmay› tespit etme, cayd›rma ve cesaret k›rmada ne kadar yeterli olup ol-
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mamas› vard›r. Khan’›n yasad›fl› nükleer silahlanma transferlerinin aç›¤a ç›k-
mas› yükselen endiflelerinin bir di¤er kayna¤›d›r. 

Bütün CICA bölge devletleri uluslararas› toplumla beraber bu olaylara
karfl› ayn› endifleleri duymaktad›r. Ayr›ca bütün bunlara ek olarak nükleer
enerjiye artan ilgiden dolay› 13 Asya ve Ortado¤u ülkesi nükleer reaktör tale-
binde bulundu. Ulusal toplumda oluflan tart›flmalar “Nükleer Rönesans” teri-
minin bat› medyas› ve akademik camiada tekrar tart›fl›lmas›na yol açt›7. Bu du-
rum CICA bölgesinde fikir ayr›l›l›klar›n›n oluflmas›na sebep oldu. Avrupa’yla
k›yaslan›nca bu bölgenin genelinde bir silah kontrolü mekanizmas› olmad›¤›
ya da kontrol mekanizmas›n›n henüz bafllang›ç seviyesinde oldu¤u biliniyor.
Asya’da flimdiki ve gelecekteki istikrar dinamiklerinin güven alt›na al›nmas›n-
da bir an önce “Güvenlik Artt›r›c› Önlemler”’inin devreye sokulmas› en iyi çö-
züm gibi duruyor.  Ayr›ca flu ana kadar bu bölgedeki devletler karfl›laflt›klar›
güvenlik sorunlar›yla alakal› farkl› güvenlik ve silah kontrolü düzenlemeleri
ar›yorlard›. Bu ba¤lamda bölge ülkeleri yasal olarak ba¤lay›c› ve do¤rulanabi-
lir silah kontrolü antlaflmalar› yerine -ki bunlar›n birço¤u s›n›rl› ve resmi de-
¤ildir- daha çok iki tarafl› ve planlanmam›fl “Güvenlik Artt›r›c› Önlemler”
üzerinde duruyorlar. Hâlbuki belirli bir bölgede çat›flan ç›karlar üzerinde kar-
fl›l›kl› güven koflullar›n›n sa¤lanmas›nda “Güvenlik Artt›r›c› Önlemler”’in de-
¤eri hafife al›nmamal›d›r. Avrupa’da herhangi bir silah kontrolünün olmad›¤›
So¤uk Savafl y›llar›nda, AG‹T kriz yönetimi ve çat›flma önleyici öneriler içe-
ren ve k›tadaki problemleri baflar›l› bir flekilde çözen “Güvenlik Artt›r›c› Ön-
lemler”’i harekete geçirmifltir. Bu süreç “Güvenlik Artt›r›c› Önlemler”’in sa-
yesinde 1960’l› y›llar›n sonuna do¤ru güven inflas›n› sa¤lam›fl ve sonuçta ihti-
yaç duyulan silah kontrol anlaflmalar› imzalanm›flt›r. So¤uk Savafl y›llar›nda
ideolojik rakipler aras›nda imzalanan bu anlaflmalar; Karfl›l›kl› ve Dengeli
Kuvvet ‹ndirilmesi (MBFRs), Avrupa Konvansiyonel Silahl› Kuvvetler Ant-
laflmas›(CFE), Aç›k Hava Sahas› Antlaflmas›, Orta ve K›sa Menzilli Nükleer
Kuvvetler Antlaflmas›d›r.

Asl›nda 1970’lerde So¤uk Savafl rakipleri aras›nda silahlanma kontrolü
hakk›nda görüflmeler gecikince; “Güvenlik Artt›r›c› Önlemler”’in silah kon-
trolü antlaflmalar›n›n yerini alabilece¤i öngörülmüfltür. Avrupa’da AG‹T’in
“Güvenlik Artt›r›c› Önlemler”‘i bafllatmadaki esas amac› karfl›l›kl› taraflar
aras›ndaki gerilimlerin sebeplerini yok etme, güven sa¤lama ve istikrara kat-
k›da bulunmakt›r. Ayr›ca yanl›fl anlamlardan kaynaklanabilecek herhangi bir
silahl› çat›flma riskini ortadan kald›rmay› amaçlam›flt›r. Bilindi¤i üzere daha
sonralar› “Güvenlik Artt›r›c› Önlemler”’ler; karfl›l›kl› askeri gözlemci de¤ifl
tokuflu, karfl›t bloklarda bulunan askeri liderler aras›nda karfl›l›kl› dan›flmay›,
mevcut askeri güç yap›s› hakk›nda bilgi de¤ifl tokuflu,  ana silah sistemleri, as-
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keri bütçeler ve aç›k hava sahas› gibi konular› içermeye bafllad›. 1970’lerde
uygulanmaya bafllanan bu karfl›l›kl› güven sa¤lama yöntemleri fleffaf ve öngö-
rülebilir koflullar›n yarat›lmas›nda baflar›l› oldu¤u do¤rudur. Nihayet 1972 se-
nesinde imzalanan Helsinki Nihai Senedi ile birlikte; So¤uk Savafl taraflar›
aras›nda ihtiyaç duyulan ve eksik olan karfl›l›kl› güven ve emniyet konular›n-
da anlaflmaya var›lm›flt›r.

Bugün radikal bir flekilde de¤iflen güvenlik koflullar›; karfl›l›kl› güven ek-
sikli¤inin oldu¤u devletleraras›nda siyasal ve askeri alanda çat›flmay› önleme
anlam›nda “Güvenlik Artt›r›c› Önlemler”’i en önemli araç haline getiriyor. CI-
CA’n›n flimdiki durumuyla alakal› olarak farkl› ülkelerin birbirinden farkl› gü-
venlik önceliklerinden dolay›; yasal ve ba¤lay›c› bir silah kontrol idaresinden
günümüzde bahsetmek neredeyse imkâns›z bir hale geldi¤i söylenebilir. Bu
yüzden CICA co¤rafyas›nda günümüz koflullar›nda güven inflas› konusunda
“Güvenlik Artt›r›c› Önlemler”‘ler yayg›n ve çeflitli flekillerde kullan›lmal›d›r.
Mesela, Asya’da “N5” ’ten ayr› olarak nükleer silahlardan ar›nd›r›lm›fl bir sa-
ha yarat›lmas›, bölge için gözetim sistemi kurulmas›, vb… bölge için planla-
n›p bafllat›lmal›d›r. Ayr›ca gelecek CICA toplant›s›nda, bugünkünde oldu¤u gi-
bi devlet uzmanlar› ve sivil uzmanlar aras›nda fikir al›fl verifli silah kontrolü
alan›nda yap›l›p, “Track II” aktivitelerine öncelik verilmelidir. Bu ba¤lamda
baflar›l› örnekler ilerideki projeler için yol gösterici olabilir. Mesela CSCAP
”Asya-Pasifik Güvenlik ve ‹flbirli¤i Konseyi” Asya Pasifik bölgesinde ileri gü-
venlik önlemleri ve fleffafl›k için analistler ve hükümet yetkilileri aras›nda res-
mi olmayan diyalogu teflvik etmifltir. Bir baflka örnek vermek gerekirse “Mon-
terey Silahs›zlanma Çal›flma Enstitüsü Merkezi” birçok atölye çal›flmalar›
yapm›fl, konuyla ilgili çeflitli uzmanlar› konuk etmifl ve yine bu konuyla ilgili
bir a¤ gelifltirerek kitlesel imha silahlar›n›n yay›lmas›na ve bu silahlar›n yay-
g›nlaflt›r›lmas›na karfl› uzman yetifltirilmesine ihtiyaç oldu¤una dikkat çekme-
ye çal›flm›flt›r8. Bahsi geçen uzmanlar CICA forumu alt›nda bölgede bulunan
a¤›r silahla donat›lm›fl ülkeler aras›nda güven ve fleffafl›¤›n yarat›lmas›nda
önemlidir. Bu çabalar belki de 2010 May›s ay›n›n sonunda New York’ta dü-
zenlenecek NPT tenkit konferans›ndan sonra ele al›nacak “2012 Orta Do¤u’da
Kitle ‹mha Silahlar›ndan Ar›n›m” gibi zor bir konunun çözümüne katk›da bu-
lunabilir. Kim bilir bugün artt›r›lmaya çal›fl›lan alt bölgesel “Güvenlik Artt›r›-
c› Önlemeler”’ler belli seviyelere ulafl›rsa bir gün bölge çap›nda kapsaml› an-
laflmalar yap›lmas›n› sa¤lar. CICA Forumu alt›nda bundan dolay› böyle çaba-
lara gereken flans verilmelidir.

AAssyyaa’’ddaa  GGüüvveennlliikk  vvee  SSiillaahhss››zzllaannmmaa 315



NNoottllaarr
1Secretariat of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asaia (CICA),
http://www.s-cica.org/page.php?page_id=116&lang=1, accessed in 1, June  2010.
2 Andrea Ellner, Regional Security in a Global Context: ‘‘A Critical apprasailof European
Approaches to Security’’, in Nursin Atesoglu Guney (ed), A Critical Evaluation for European
Security: Discources, Praxis and Challenges in Europe and Beyond, European Security, Vol.17,
No.1, London, 2008, pp. 9-31
3 Amitav Acharya, ‘‘Collective Identity and Conflict Management in Souteast Asia’’, in Emanuel
Adler and Michael Barnet (eds), Security Communities, Cambridge University Press, 1998,
pp.198-227.
4 Emanual Adler, ‘‘Seeds of Peaceful Change: the OSCE’s Security Community-building Model’’,
in Emanuael Adler and Michael Barnet (eds), Security Communities, Cambridge University Press,
1998, pp. 119-155.
5 Jing-dong Yuan, ‘‘Arms Control Regimesin the Asia-Pasific: Managing Armament and WMD
Proliferation’’, in Amitac Acharya and Evelyn Goh (eds), Reassessing Security Cooperation in
Asia-Pacific: Competion, Conguruence, and Transformation, MIT Press, 2007, pp.177-194.
6 a.g.e
7 Nuclear Program in the Middle East: In the Shadow of Iran, IISS Strategic Dossier, 2008, p.151.
8 Jing-dong Yuan, ‘‘Arms Control Regimes…,’’ ibid.

316 55..  UUlluussllaarraarraass››  TTüürrkk--AAssyyaa  KKoonnggrreessii  //  55tthh IInntteerrnnaattiioonnaall TTuurrkkiisshh--AAssiiaann  CCoonnggrreessss




