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Ben k›saca olarak “CICA co¤rafyas›” diye tabir edebilece¤imiz çok ge-
nifl co¤rafyan›n bir bölümünü Güney Asya-Orta Asya eksenini ve bu eksende
önümüzdeki süreç içerisinde yaflanmas› muhtemel geliflmeleri de¤erlendirme-
ye çal›flaca¤›m. Bildi¤iniz gibi, CICA co¤rafyas› belki de art›k yavafl yavafl
bunu genifl anlamda Asya fleklinde tabir edebilece¤imiz bu co¤rafyay›, “CICA
Co¤rafyas›” olarak da adland›rabiliriz. Söz konusu co¤rafya, dengelerin tam
olarak oturmad›¤›, hala rekabetin ve zaman zaman da çat›flmalar›n devam et-
ti¤i bir co¤rafyad›r ayn› zamanda.

Sovyetler Birli¤i da¤›ld›ktan sonra Do¤u Avrupa’da dengeler yerinden
oynam›flt›, Avrupa’da çat›flmalar yaflanm›flt›. Bugün art›k Avrupa’da çat›flma-
lar›n yaflanmad›¤›, dengelerin oturdu¤u yeni bir dönemdeyiz ve Avrupa’da
bundan sonra da çat›flmalar›n çok kolay yaflanabilece¤i bir dönemi herhalde
hiçbirimiz öngörmüyoruz. Muhakkak ki, dünyan›n her yerinde çat›flma riski
her zaman vard›r, ancak genel öngörü Avrupa’da art›k böyle bir fleyin olmaya-
ca¤› yönündedir. 

Ayn› fleyi Asya için kullanmak söz konusu de¤il. Demek ki, önümüzdeki
20 y›l içerisinde Asya co¤rafyas›nda hem mevcut sorunlar hem potansiyel so-
runlar, hem de beklenmeyen sorunlar sebebiyle oldukça karmafl›k bir co¤raf-
ya karfl›m›za ç›kaca¤›n› bekleyebiliriz. Bahsetti¤imiz co¤rafya, ayn› zamanda
küresel güçlerin hem bölgede bulunmas› sebebiyle, hem de bölge d›fl›ndan o
co¤rafyaya gelmek için büyük bir gayret sarf etti¤i bir aland›r. Rusya’y› k›s-
men bölgesel olmakla beraber hala küresel bir güç olarak sayabiliriz. Çin ke-
za yeni bir küresel güç olarak karfl›m›za ç›k›yor, Hindistan ayn› flekilde bir kü-
resel güç olma yolundad›r. Amerika Birleflik Devletleri ise küresel güç statü-
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sünü kaybetmemek için bu bölgede var olmak u¤runa yeni bir mücadeleye
bafllam›fl durumdad›r. Önceki ABD yönetimi döneminde d›fl politikas›ndaki
ana eksenin Orta Do¤u oldu¤unu biliyoruz. Ancak yeni ABD yönetimi Orta
Do¤u’yu ABD’nin d›fl politikas›n›n ana ekseni olmaktan art›k ç›karm›fl du-
rumdad›r ve yeni ABD yönetimi yeni küresel eksen noktas›n› Orta Asya-Gü-
ney Asya stratejik yay hatt›na do¤ru çekmifl durumdad›r. 

BBuu  nnee  aannllaammaa  ggeelliiyyoorr??  

Orta Asya ve Güney Asya aras›nda bir yay hatt› çekti¤inizde, bunun Çin’i
çevreleyen co¤rafya oldu¤unu görüyoruz. Demek k, bahsetti¤imiz co¤rafya
ayn› zamanda önümüzdeki süreç içerisinde yeni bir rekabetin de ipuçlar›n›
flimdiden vermek üzeredir. Peki, böyle bir bölgede Çin-ABD rekabeti yaflana-
caksa Rusya rekabetin neresinde olacakt›r? Hindistan rekabetin neresinde ola-
cakt›r? ‹ki gündür tart›fl›yoruz, tart›flmalar› izliyoruz, fianghay ‹flbirli¤i Örgü-
tü’nü konufluyoruz, Kolektif Güvenlik Anlaflmas› Örgütü’nü konufluyoruz.
Ancak bunlar›n hiç birisinin bölgenin güvenlik ihtiyac›n› karfl›lamaya yetme-
yece¤i görülmektedir. Demek ki, bölgede yeni bir güvenlik yap›lanmas›na ih-
tiyaç vard›r.  

PPeekkii,,  CCIICCAA bbuunnuu  kkaarrflfl››llaayyaabbiilleecceekk  ggüüççttee  mmii?? fiimdiki ve bu haliyle el-
bette ki de¤ildir. Ancak bölgede böyle bir fleye ihtiyaç oldu¤u da çok aç›kt›r.
fianghay ‹flbirli¤i Örgütü bir dönem iyiydi, hatta NATO’nun alternatifi olarak
görülüyordu. Adeta Varflova Pakt’›na at›fla “Do¤u Blok’unun NATO’su” ola-
rak görülüyordu. Ancak bugün geldi¤imiz noktada benim flahsi kanaatim,
fianghay ‹flbirli¤i Örgütü’nün art›k hiçbir perspektifi kalmam›flt›r. 

ÖÖnnüümmüüzzddeekkii  ssüürreeçç  iiççeerriissiinnddee  fifiaanngghhaayy  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  ÖÖrrggüüttüü’’nnee  bbaa¤¤ll››  oollaa--
rraakk  hheerrhhaannggii  bbiirr ggüüvveennlliikk  yyaapp››llaannmmaass››  oollmmaayyaaccaa¤¤››  kkaannaaaattiinnddeeyyiizz. Nedeni
gayet basittir. fianghay ‹flbirli¤i Örgütü Rusya’n›n belki de en önemli stratejik
hatas›yd›. fianghay ‹flbirli¤i Örgütü sebebiyle bu örgütün içerisinde yer alan
Çin, Rusya’n›n stratejik noktalar›n› birer ekonomik gücüyle istila etmeye bafl-
lam›flt›r ki özellikle Orta Asya bölgesinde fianghay ‹flbirli¤i Örgütü Çin’in böl-
geye gelmesi için iyi bir zemin oluflturmufltur. 

Peki diyebilirsiniz ki, Rusya ile Çin stratejik müttefik de¤il mi? Evet,
Rusya ile Çin bugün birbirini stratejik müttefik olarak ifade ediyorlar. Ancak
flu kadar›n› ifade edeyim, Rusya’dan da aram›zda misafirimiz var, benim Rus-
ya’da konufltu¤um önemli Çinli uzmanlar ve genel edindi¤im izlenim ve za-
ten co¤rafyaya ve jeopoliti¤e bakt›¤›m›zda geldi¤imiz netice fludur. Bugün
Çin Rusya için ABD’den daha büyük bir tehdit olarak alg›lanmaktad›r ve son
birkaç senedir tekrar etti¤imizi bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 
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Önümüzdeki 20 y›l içerisinde Çin’in yükselen trendine karfl›l›k; ABD,
Rusya, Japonya ve Türkiye beraber hareket etmek durumunda kalacakt›r.  Do-
lay›s›yla e¤er belli parametreler üzerinde bir ortak fikir birli¤ine varabiliyor-
sak bu takdirde yeni oluflturulmaya bafllanan veya yeni dizayn edilen bir böl-
ge ile karfl› karfl›yay›z. Bu çerçevede CICA’n›n da yeniden dizayn edilmesine
ihtiyaç vard›r, CICA’n›n bu yeni parametreler içerisinde dizayn edilmesinde
fayda vard›r. Önümüzdeki süreç içerisinde k›sa vadede ABD’nin Orta Asya-
Güney Asya ekseninde yerleflmesine Rusya karfl› ç›k›yor olabilir ama orta ve
uzun vadede Amerika Birleflik Devletleri’nin Rusya ile iliflkileri bugün tahmin
etti¤inizin çok daha ötesinde farkl› bir anlam kazanacakt›r. Ve elbette flunu da
ifade etmek gerekir. Bugün Rusya dedi¤iniz yer art›k eski bildi¤iniz Rusya de-
¤il. Ve bugün art›k karfl›n›za bir Putin’in Rusya’s› ve bir Medyedev’in Rus-
ya’s› ç›kabilir ve önümüzdeki süreç içerisinde ABD ile Rusya aras›nda ciddi
bir yak›nlaflma bekledi¤imizi de ifade etmek isteriz. E¤er bu genel noktalarda
fikir birli¤ine vard›ysak o zaman flunu sormak laz›m. Söz konusu co¤rafyada
bu yeni yap›lanmay› neyin üzerine infla edebiliriz? 

CICA’y› bir güvenlik örgütü olarak tasarlamak mümkün müdür? Kanaati-
me göre çok zor. CICA’y› bir güvenlik örgütü olarak tasarlamak çok kolay bir
ifl de¤ildir. Öncelikle CICA bölgesi ciddi bir nüfus hacmine sahiptir. Bir mil-
yar›n üzerinde nüfusa sahip iki ülke CICA’n›n üyesidir. Önümüzdeki hafta ‹s-
tanbul’da yap›lacak olan CICA Zirve Toplant›s›na e¤er programda bir de¤iflik-
lik olmad›ysa, bu iki ülkenin de baflbakanlar› ve ya devlet baflkanlar› kat›la-
caklard›r. Dolay›s›yla bu kadar büyük nüfusa, ekonomik güce ve nüfuza sahip
ülkelerin yer ald›¤› bir co¤rafyada tam anlam›yla bir güvenlik örgütü kurma-
n›z elbette mümkün de¤ildir. O takdirde, tam da isminden ifade edildi¤i gibi
güven art›r›c› önlemleri ön plana ç›kararak flimdilik kayd›yla bir güvenlik ya-
p›lanmas›na gidilebilir. 

Bölgede onlarca sorun vard›r. Afganistan-Pakistan sorunu bu sorunlar›n
en bafl›nda gelmektedir. Tabi ki Afganistan – Pakistan sorununu birbirine kar-
fl›l›¤› olarak adland›rm›yorum, ama Afganistan ve Pakistan’daki sorunlardan
tutunuz da Orta Asya’da yeni yeni ortaya ç›kmaya bafllayan sorunlar, Orta As-
ya’da flimdiden ç›kar›lmaya bafllayan sorunlar, örne¤in bir Özbek-K›rg›z çat›fl-
mas›n›n altyap›s›n›n haz›rland›¤›n›n ipuçlar›n› almaya bafll›yoruz. 

Ayn› flekilde Kafkasya’da hala giderilemeyen sorunlar ki, Kafkasya da bu
co¤rafyan›n içerisindedir. Karadeniz’de mevcut dondurulmufl itilaflar ki, bir
k›sm› 2008 y›l›ndaki savaflta çözülmüfltür. Kanaatimce, Abhazya ve Güney
Osetya sorunu art›k çözülmüfl bir sorundur. Biraz afla¤› indi¤inizde Orta Do-
¤u’nun yeniden flekillendirilme çabalar›n›n bize miras b›rakt›¤› Irak baflta ol-
mak üzere birçok sorun, hala çözülemeyen ‹srail-Filistin sorununun oldu¤unu
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görüyoruz. Yani, dünyada ne kadar sorun varsa belki de dünyadaki sorunlar›
alt alta s›ralarsan›z, 100 sorun diye emin olunuz. Ki 70-80 tanesi bu co¤rafya-
dad›r. Peki, bu kadar sorunun oldu¤u bir co¤rafyada Türkiye’nin dönem bafl-
kanl›¤›n› almaya haz›rland›¤› bir kurum acaba ne yapabilir?

Tabi burada bir hususu daha ifade etmek yerinde olacakt›r. Önümüzdeki
süreç içerisinde Türk D›fl Politikas› mevcut duruma göre yeniden yap›land›r›l-
maya bafllanacakt›r. Özellikle Türkiye’nin -e¤er Güney Asya-Orta Asya hatt›-
na yerleflen bir küresel güç varsa-  onun bir koridoru olarak aç›lmaya çal›fl›la-
ca¤› da aflikard›r. Belki de Ermenistan- Türkiye aras›nda ve Ermenistan- Azer-
baycan aras›ndaki sorunlar› çözme gayretlerinin bir de bu çerçeveden izlenme-
si, takip edilmesi gerekti¤ini ve bu co¤rafyada önümüzdeki süreç içerisinde
yeni ve beklenmedik geliflmelere de haz›rl›kl› olmas› gerekti¤ini ifade etmek
isterim.

Sonuç olarak, ABD’de de devam eden Yahudi-Anglo-Sakson rekabetinin
sonucuna paralel çizgide, ABD Ortado¤u’dan ç›karak Orta Asya-Güney Asya
eksenine yerleflmek isteyecektir. Bundan sonra dünya bu minval üzerine flekille-
necektir. Türkiye’nin de bunu görüp ona göre pozisyon almas› gerekmektedir.
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