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TASAM Baflkan› 

Çok k›ymetli CICA ‹cra Direktörü Say›n Dulat BAK‹fiEV, D›fliflleri Ba-
kanl›¤›m›zdan teflrif eden çok de¤erli büyükelçilerimiz ve heyetleri, Türki-
ye’den temsil edilen çok de¤erli dost ve kardefl ülkelerin Büyükelçileri, han›-
mefendiler, beyefendiler! 

5. Uluslararas› Türk-Asya Kongremize teflrifiniz için teflekkür ediyorum.
Burada CICA üyesi ve Asya ülkesi olan ve olmayan çeflitli ülkelerden düflün-
ce kurulufllar›n›n temsilcilerini, akademisyenleri ve uzmanlar› a¤›rl›yoruz. Bu-
rada biz Türk taraf› olarak sekiz düflünce kuruluflu ile temsil ediliyoruz ve bu
sekiz düflünce kuruluflu özellikle D›fliflleri Bakanl›¤› Stratejik Araflt›rmalar
Merkezi (SAM) de dâhil olmak üzere, tüm misafirlerimize hofl geldiniz de-
mekten büyük onur ve gurur duyuyorum. Burada yaflanabilecek herhangi bir
olumsuzlu¤u bize, art› de¤erleri de di¤er Türk düflünce kurulufllar›m›za yaz-
man›z› da istirham ederim.

Projenin gerçeklefltirilebilmesi için bütün kurumsal ve kiflisel katk›lara
da ayr›ca flükranlar›m› arz etmek istiyorum. D›fliflleri Bakanl›¤›m›z›n sürece
vermifl oldu¤u kurumsal destek için çok teflekkür ediyorum ve özellikle bu ku-
rumsal deste¤i temsil eden üç Bülent beyefendiye de teflekkür etmek istiyo-
rum. CICA Görev Gücü Baflkan› Say›n Büyükelçi Bülent TULUN, D›fliflleri
Bakanl›¤› Stratejik Araflt›rmalar Merkezi yeni Baflkan› Prof. Dr Say›n Bülent
ARAS ve flu an için tayini Viyana’ya ç›kan yeni bir göreve gidecek olan ön-
ceki SAM Baflkan vekili Say›n Bülent KARADEN‹Z’e flükranlar›m›z› arz edi-
yorum. Yine kurum içerisinde projenin baflar›yla gerçekleflmesi için yönetim
kurulumuz baflta olmak üzere direktörümüz Say›n Dr. Engin SELÇUK ve pro-
jenin yöneticisi Say›n Dr. Almagül ‹S‹NA Han›mefendilere de çok teflekkür
ediyorum. fiüphesiz bu teflekkürler çok gerekli. Gelen mesajlar› direktörümüz
özetledi ama ben uluslararas› boyutu oldu¤u için özellikle dört tanesine de¤in-
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mek istiyorum. ‹slam Konferans› Teflkilat› (‹KT) Genel Sekreterli¤i, Avrupa
‹flbirli¤i ve Güvenlik Teflkilat› Yönetimi (AG‹T), Arap Birli¤i Genel Sekreteri
ve Birleflmifl Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin bizzat taraf›ma yaz›lm›fl çok
nazik ve konuyla ilgili hassasiyetlerini belirten mesajlar›n› ald›k. Bu konuda
kendilerine flükranlar›m›z› arz ediyorum.  

fiimdi tabi bu aç›l›fl konuflmas›nda çok k›sa olarak toplant›n›n amac› ile
ilgili bilgi vermenin d›fl›nda da herhangi bir fley konuflmak istemedi¤imi de be-
lirtmek isterim. CICAAsya’da ‹flbirli¤i ve Güven Art›r›c› Önlemler Konferan-
s› dost, kardefl ülke Kazakistan’›n Devlet Baflkan› Say›n Nazarbayev’in vizyon
ve liderli¤inde kurulmufl bir örgüt ve yedi y›l süreyle de Kazakistan bu örgü-
tün dönem baflkanl›¤›n› üstlendi. 7-9 Haziran, yani hemen önümüzdeki hafta
bafl›nda yap›lacak olan Say›n Cumhurbaflkan›m›z›n ev sahipli¤inde devlet ve
hükümet baflkanlar› düzeyli CICA’n›n Üçüncü Zirvesi’nde de Türkiye iki y›l-
l›¤›na CICA’n›n Dönem Baflkanl›¤›n› üstlenmifl olacak.

Burada tabi CICA, Asya gibi 21. yüzy›l›n çok boyutlu rekabet ve payla-
fl›m mücadelelerinin merkezi olan bir k›tada al›nm›fl çok büyük bir inisiyatif-
tir. Avrupa güvenlik temelli sorunlar›n› çözebilmek için hepinizin de bildi¤i
üzere yüzy›llarca u¤raflt›. I. ve II. Dünya Savafllar›’ndan sonra da bütün ku-
rumsal geçmifline ve birikimine ra¤men, belli bir stabilizasyona ulaflt› ki hala
yak›n tarihte çok ciddi büyük güvenlik krizleri yaflad›. 

Asya 21.yüzy›l aç›s›ndan dünyan›n merkezidir. Hem güç dengelerinin
Bat›’dan Do¤u’ya do¤ru kaymas›, hem de buna ba¤l› olarak kurulan çok ku-
tuplu dünya sistemati¤i içerisinde en az›ndan üç büyük küresel güce ev sahip-
li¤i yapmas›, Türkiye baflta olmak üzere yine önemli say›da bölgesel güce ev
sahipli¤i yapmas›, Asya’y› dünya rekabeti aç›s›ndan çok önemli bir merkez
haline getirdi. Önümüzdeki on y›ldan sonra da bu tablo çok daha net tarif edi-
lebilir,  dünyan›n merkezine oturmufl bir tablo oldu¤unu da hep birlikte göre-
bilece¤imizi ümit ediyorum.  

Asya’n›n geçirdi¤i bu de¤iflimle uluslararas› sistemin iflleyiflini etkileye-
ce¤ini BM baflta olmak üzere bütün uluslararas› sistemin buna göre yeniden
yap›lanaca¤›n› öngörüyoruz. Tabi hemen Türkiye’nin Gazze’de çok taze yafla-
d›¤› çok üzücü olaylar da var. Bunun temeline inen ‹srail-Filistin sorunu, Pa-
kistan- Hindistan sorunu, Kuzey Kore- Güney Kore sorunu, zaman zaman Ja-
ponya- Çin sorunu, Çin-Tayvan sorunu gibi küçük ya da büyük yaklafl›k 20
farkl› alanda Asya’da çözülmesi gereken, istikrara kavuflturulmas› gereken
çok ciddi güvenlik sorunlar› var. Dünya’daki 33 çat›flma alan›ndan 20’sine ev
sahipli¤i yapan Asya’n›n bu güvenlik sorunlar›n› çözmeden ekonomik, askeri
ya da politik bir entegrasyona ulaflmas› da mümkün gözükmüyor. 

Bu anlamda CICA’n›n önümüzdeki dönemde Türkiye’nin bugüne kadar
Türkiye olarak üstlenmifl oldu¤u uzlaflt›r›c› çözüm odakl› rolünü CICA’n›n
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uluslararas› kurumsal kimli¤i içerisinde, dönem baflkanl›¤›nda çok daha etkin
sonuçlar üretecek bir mekanizmaya dönüfltürebilece¤i kanaatindeyiz. Çünkü
CICA’n›n hem daimi üyesi hem de gözlemci üyesi, çok önemli ülkeler de var.
Türkiye’nin ortaya koyaca¤› vizyon ile birlikte bu ülkelerin de dahil olarak da-
ha fazla katk› sunabilece¤ini, yeni üyeler kazan›labilece¤ini ve CICA’n›n önü-
müzdeki dönemde mevcut olan birikimi ile kurumsal olarak önemli misyon
üstlenebilece¤ini düflünüyorum. 

Tamamlam›fl oldu¤u bu kurumsal altyap›y› Türkiye’nin dönem baflkanl›-
¤›nda çok daha etkin ve Asya’da hem bölgesel hem küresel bar›fla hizmet ede-
bilecek flekilde kullanabilece¤i, yönlendirebilece¤i kanaatindeyim. fiüphesiz
Avrupa’n›n ya da Avrupa Birli¤i’nin yaflam›fl oldu¤u deneyimleri ac›lar› ve
kurumsal birikimlerin birço¤unu Asya K›tas› kendi içerisinde yaflamad›. Bu
ac›lar›n hepsini de tekrar etmek de çok anlaml› de¤il ama mümkün olan en k›-
sa zamanda temel güvenlik sorunlar›n› çözmüfl olan bir Asya’n›n 21. yüzy›lda
dünyada ekonomik, politik ya da askeri olarak çok önemli bir entegrasyon
merkezi olabilece¤ini öngörmemiz gerekiyor. 

Burada sizlerin Türk düflünce kurulufllar›n›n veya di¤er ülkelerden gelen
düflünce kurulufllar›m›z›n akademisyenlerimizin, uzmanlar›m›z›n, diplomatla-
r›m›z›n görüflleriyle CICA için hem bugün hem gelecekte nas›l bir vizyon orta-
ya koymas› gerekti¤i konusunda da ortaya bu Kongre sonras›nda önemli bir
belge koymay› hedeflemekteyiz. Bunu D›fliflleri Bakanl›¤› Stratejik Araflt›rma-
lar Merkezi ile iflbirli¤i içerisinde haz›rlayaca¤›z ve bu belgeyi de devlet ve hü-
kümet baflkanlar› zirvesine sunmay› hedefliyoruz. Çünkü bunun iki yönü var. 

Birincisi, devlet adamlar›, bürokratlar, diplomatlar›n göremedi¤i birçok
fleyi bizim görebilme flans›m›z var. 

‹kincisi de, resmi kanallar nas›l etkin çal›fl›yorsa sivil kanallar›n da ayn›
etkinlikte çal›flmas› gerekiyor ki bu örgütle ilgili etkinlik veya takip edilmek
istenen politikalar belirli bir zemine otursun uygulanabilir ve yaflayabilir hale
gelsin. Bu anlamda burada üretece¤imiz çal›flmalar›n çok önemli oldu¤unun
alt›n› çizmek istiyorum. Çünkü V. Uluslararas› Türk Asya Kongresi bizim en
zorland›¤›m›z kongre oldu. Bunu flikâyet için söylemiyorum. CICA ile ilgili li-
teratürde çok az çal›flma oldu¤u için ve bu konu bir anlamda güvenlik alan›n-
da çok popüler olmad›¤› için oldukça zorland›k. Ama bu kongre ile birlikte li-
teratüre önemli bir katk› yapaca¤›m›z› hep birlikte de¤erlendiriyorum. Bundan
sonra devam edecek takip edilecek kurumsallaflacak çal›flmalarla CICA ile il-
gili literatürün çok daha zenginleflece¤ini çok daha kurumsallaflaca¤›n› da
ümit ediyorum. Ben tekrar teflrifinizden ötürü ve beni dinledi¤iz için teflekkür
ediyor, sayg›lar sunuyorum.
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