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5 Ekim 1992’de gerçeklefltirilen BM Genel Kurulu’nun 47.oturumunda
ilk kez Kazakistan Cumhurbaflkan› Nursultan Nazarbayev’in önerisi do¤rultu-
sunda 4 Haziran 2002’de Almat›’da kurulan Asya’da ‹flbirli¤i ve Güven Art›-
r›c› Önlemler Konferans› (CICA) ile ilgili bu toplant›n›n flimdiye kadarki pek
çok oturumunda CICA özelinde farkl› “güvenlik” tan›mlar› üzerinde duruldu.
Benim de¤inmek istedi¤im konu ise “güvenli¤in bireye indirgenerek yeniden
tan›mlanm›fl” biçiminin CICA ba¤lam›nda ifade etti¤i anlam. 

Konuflma bafll›¤›m “CICA ve ‹nsan Haklar› Boyutu” oldu¤u için öncelik-
le CICA’n›n resmi belgelerinde “insan haklar›” ve “temel hak ve özgürlükler”
gibi kavramlar›n ele al›n›fl biçimini inceledim. Di¤er birçok uluslararas› örgüt-
te oldu¤u gibi CICA’da da “insan boyutu”nun hemen hemen tüm resmi belge-
lerde (Almat› Senedi, CICA’n›n Güven Art›r›c› Önlemler Katalogu gibi) yer
ald›¤› görülüyor. CICA’n›n üzerine temellendi¤i ilkelerden (egemen eflitlik ve
egemenlikten do¤an haklara sayg›, tehdit ve güç kullan›m›ndan kaç›nma, top-
rak bütünlü¤ü, çat›flmalar›n bar›flç›l yollardan çözümü, içifllerine kar›flmama,
silahs›zlanma ve silahlar›n kontrolü, ekonomik, sosyal, kültürel iflbirli¤i, insan
haklar› ve temel özgürlükler) biri de insan haklar› ve temel özgürlükler. 

2002 tarihli Almat› Senedi’nin “Güvenlik ve ‹flbirli¤i” adl› birinci bölü-
münün 5.maddesi CICA’ya üye olan ülkelerin ayn› zamanda taraf olduklar›
BM fiart›’n›n ve pekçok uluslararas› anlaflman›n gerektirdi¤i biçimde insan
haklar› ve temel özgürlüklerin korunmas›n›n Asya’da bar›fl, güvenlik ve istik-
rara katk›da bulunaca¤›na dair inançlar›n› yinelediklerini ortaya koymaktad›r.

Yine CICA ile ilgili yap›lan birçok çal›flmada tüm bireylerin ›rk, cinsiyet,
din ayr›m› gözetmeksizin insan haklar› ve temel özgürlüklerine sayg›l› olun-
mas›, insan hak ve özgürlüklerinin korunmas›n›n uluslararas› bar›fl, istikrar ve
güvenli¤e katk› sa¤layaca¤›, bu flekilde üye ülke halklar› aras›nda da dostça
iliflkilerin, karfl›l›kl› anlay›fl›n geliflmesine zemin haz›rlanabilece¤inin alt› çi-
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zilmektedir. De¤iflik vesilelerle yap›lan CICA toplant›lar›nda da insan haklar›-
n›n evrenselli¤i ve bölünmezli¤i prensibi s›kça dile getirilerek CICA’ya üye
ülkelerin bu konudaki hassasiyeti gözler önüne serilmeye çal›fl›lmaktad›r. 

Öte yandan CICA resmi belgelerinde ve resmi toplat›lar›nda ortaya konu-
lan “insan haklar›na sayg›” konusundaki bu iyi niyetli beyanatlar›n asl›nda
madalyonun sadece bir yüzü oldu¤u aç›kt›r. Zira CICA’n›n üye ülkelerine (Af-
ganistan, Azerbaycan, Bahreyn, Çin, M›s›r, Hindistan, ‹ran, Irak, ‹srail, Ürdün,
Kazakistan, K›rg›zistan, Mogolistan, Pakistan, Filistin, Kore Cumhuriyeti,
Rusya, Tacikistan, Tayland, Türkiye, Birleflik Arap Emirlikleri, Özbekistan ve
Vietnam) bak›ld›¤›nda, bu ülkelerin “insan haklar›” konusundaki sicillerinin
pek parlak olmad›¤› hemen göze çarpmaktad›r. 

CICA çok farkl› siyasal yap›, yönetim biçimi ve rejim tipine sahip olduk-
ça fazla say›daki ülkeyi bünyesinde bar›nd›r›yor. CICA içinde her ne kadar in-
san haklar› ve temel hak ve özgürlüklerin evrensel tan›mlar› kabul ediliyormufl
gibi bir izlenim yarat›l›yorsa da, bu kavramlar›n her üye ülkedeki alg›lan›fl ve
kullan›l›fl biçimi farkl›. ‹flte biz tam da böyle bir ortamda CICA’n›n insan hak-
lar› boyutundan bahsediyor ve CICA içindeki ifllerli¤ini inceliyoruz.

Burada “insan haklar›” kavram›n›n iki farkl› yönü olmas›n›n alg›lama ve
uygulama farkl›l›klar› yaratma konusundaki etkinli¤inin de¤erlendirilmesi
önem kazan›yor. ‹nsan haklar› sözkonusu oldu¤unda genelde “insan›n insan
olmaktan kaynaklanan vazgeçilmez haklar›” oldu¤unu kabul eden “ahlaki”
yönü ele al›n›p, “de¤erler mekanizmas› bütünü olarak ülkelerin güvenli¤ini
do¤rudan etkileyebilecek” yönü gözard› edilmektedir. Bu gözard› edifl pek çok
uluslararas› örgüt için de geçerlidir. 

‹nsan haklar› devlet-birey aras›ndaki iliflkiyi tan›mlayan ve devletin mefl-
ruiyetiyle de do¤rudan ilgili bir mekanizma olarak ele al›nd›¤›nda farkl› konu-
lar gündeme gelmektedir. Temel hak ve özgürlüklerin tamamen gözard› edil-
di¤i bir devlet-birey iliflki biçimi devlet-birey aras›nda çat›flma ve gerginlik or-
tam› oluflmas›na sebebiyet vererek devletin meflruiyetinin sorgulanmas›na yol
açabilmektedir. Dolay›s›yla temel hak ve özgürlüklere ve insan haklar›na
önem verildi¤i ölçüde daha güvenli bir ortam oluflmas› varsay›m›yla insan
haklar› ve güvenlik aras›nda pozitif bir iliflkiden söz edilebilmektedir. Öte yan-
dan güvenli¤e özel önem verilen ve güvenlik konular›n›n öncelikli olarak ele
al›nd›¤› ülke ve toplumlarda yani pek çok konunun “güvenliklefltirildi¤i” du-
rumlarda “insan haklar›”n›n da güvenliklefltirmenin bir parças› olarak de¤er-
lendirilerek insan haklar› ve güvenlik aras›nda negatif bir iliflki oldu¤u ileri sü-
rülmektedir. Bu durumda da insan haklar› tart›flmalar›n›n ulusal güvenlik aç›-
s›ndan bir tehdit unsuru olup olmad›¤› konusu gündeme gelmektedir.
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‹nsan haklar›n›n özellikle iflte bu ikinci yönüne iliflkin yap›lan farkl› de-
¤erlendirmeler genelde pek çok baflka uluslararas› örgüt, özelde ise CICA üye
ülkeleri aç›s›ndan da oldukça önemli. Zira günümüzde ulusal güvenlik ve bu-
nun uluslararas› yans›malar›n› konuflurken ço¤unlukla güvenli¤i bireyden bafl-
latm›yor, bireyin güvenli¤i toplumun güvenli¤ini, toplumun güvenli¤i ülkenin
güvenli¤ini, ülkenin güvenli¤i bölgesel güvenli¤i ve bölgelerin güvenli¤i de
uluslararas› sistemin güvenli¤ini etkileyecek biçimde bir domino etkisi yara-
tabilir mi sorusuna cevap arama yoluna gitmiyoruz. Dolay›s›yla burada as›l
sorulmas› gereken soru güvenlik sorununun öncelikle “bireysel” düzeyde mi
çözülmesi gerekti¤idir. Bir ülkede sistematik olarak temel hak ve özgürlükler
ve insan haklar› ihlal ediliyorsa, bu ülke, kendi içinde yaflanabilecek bir istik-
rars›zl›k, çat›flma ve gerginlik ortam›na da zemin haz›rlayarak kendi güvenli-
¤ini de riske atmakta, bu durum önce bölgesel, sonra küresel güvenlik sorun-
lar›na sebep olabilecek biçimde etki yaratabilmektedir. Dolay›s›yla bireysel
düzeyde çözülemeyen güvenlik sorunlar› zaman içinde küresel bir sorun mey-
dana getirebilecek ölçüde anlaml› hale gelmektedir.

Burada üzerinde durulmas› gereken son nokta insan haklar› konusunun
art›k ülkelerin kendi iç meseleleri olarak de¤erlendirilmedi¤i ve herhangi bir
ihlalin beraberinde pek çok sorun (kitlesel göç gibi) ve müdahale biçimini
(uluslararas› aktörlerin müdahalesi gibi) de getirdi¤idir. Art›k baz› konular için
o ülkenin sorunu, bu ülkenin sorunu demek mümkün de¤ildir.

Bütün bunlar gözönüne al›nd›¤›nda da, CICA üyesi ülkelerinin güvenli¤i
genel tan›mlardan kurtararak daha birey odakl› hale getirmesinin ve bireysel
güvenli¤in sa¤lanmas›n› öncellemelerinin uzun vadeli olumlu sonuçlar al›nma-
s› aç›s›ndan oldukça önemli olaca¤›n› söylemek mümkündür. Zira üye ülkele-
rin içlerindeki yönetiflim biçiminde ciddi bir dönüflüm olmamas› durumunda
CICA gibi uluslararas› yap› ve platformlar›n etkinli¤i de k›s›tl› kalmaktad›r.
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