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SUNUŞ 
 

Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından, dostluğu yüzyıllara 

dayanan ve tarih boyunca yakın bir temas içinde olduğumuz Pakistan 

ile ilişkilerimizi irdelemek, iki ülke arasında güvenliğe ve bölgedeki 

sorunlara bakış açılarını ortaya koymak ve bu kapsamda işbirliği 

olanaklarını tartışmak maksadıyla, “Türkiye-Pakistan Bölgesel Güvenlik 

ve İşbirliği” konulu seminer, toplam on iki bildiriden oluşan üç oturum 

halinde icra edilmiştir. 
 

“Soğuk Savaş Sonrasında Uluslararası ve Küresel Güvenlik” 

başlıklı ilk oturumda sunulan bildirilerde güvenlik kavramı, küresel 

güçlerin uyguladığı politikalardan kaynaklanan tehdit algılamaları, bu 

alanda bölgesel güçlerin işbirliği çabaları ve Şanghay, NATO, AGİT gibi 

güvenlik örgütlerinin küresel istikrarın sağlanmasındaki etkileri 

irdelenmiştir. 
 

“Bölgemizde Güvenlik ve İstikrarı Tehdit Eden Gelişmelerin 

Değerlendirilmesi” başlıklı ikinci oturumda sunulan Türkiye ve 

Pakistan’ın içinde yer aldığı bölgenin sorunlarına odaklı bildirilerde, 

terörizm ve kaçakçılık, nükleer tehdit, bölgesel anlaşmazlıklar ve 

çatışmalar, küresel güçlerin uyguladığı stratejiler incelenmiştir.  
 

“Türkiye ve Pakistan’ın Güvenlik Alanında Yapabilecekleri 

İşbirliği Olanakları” başlığını taşıyan üçüncü oturumda, Türkiye ve 

Pakistan’ın eğitim, teknoloji, istihbarat paylaşımı gibi alanlarda 

işbirliğini ve iki ülkenin bölgesel ve küresel alanda dayanışma içinde 

olarak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını vurgulayan bildiriler 

sunulmuştur. 
 

 Seminerde ortaya konulan görüş ve önerilerin, Türkiye ve 

Pakistan ilişkileri ekseninde çalışma yapan araştırmacılara katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

 

Ahmet KÜÇÜKŞAHİN 

P.Kur.Alb. 

SAREN Müdürü 
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BİRİNCİ OTURUM 

 

GÜVENLİK KAVRAMI VE ULUSAL GÜVENLİKTE DEĞİŞEN 

YAKLAŞIMLAR  

 

Zeki Cem KARALI 

 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, özünde tartışmalı bir kavram olan 

güvenliği tanımlamak ve değişen dünya konjonktürüyle beraber 

ulusal güvenlikte değişen yaklaşımları ortaya koymaktır. Bu 

kapsamda güvenlik kavramının temel unsurları tanımlanmaya 

çalışılmış ve günümüzün yeni güvenlik algılaması açıklanmıştır.  

Güvenlik kavramının karışıklığı, onu oluşturan etmenlerin 

farklılıklarından ve bu etmenlerin yeni anlamlar kazanmalarından 

kaynaklanmaktadır. Buradaki farklılaşma, bireylerin kendilerini 

güvende hissetme algılarının farklı seviyelerde olması nedeniyle 

doğal karşılanmalıdır. Sonuç olarak güvenlik kavramı, içerisinde 

farklı tehditler barındırdığından ve her bir tehdidin yöneldiği 

değerler farklı olduğundan ortaya karmaşık bir güvenlik teorisi 

çıkmıştır.  

Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle oluşan yeni dünya 

düzeni ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni güvenlik sorunları, 

eski güvenlik politikalarının değişmesine neden olmuştur. ABD’nin 

başı çektiği çok kutuplu yeni düzende, askerî ve askerî olmayan yeni 

tehditler meydana gelmiştir. Çalışmada yeni tehditler, Soğuk Savaş 

sonrası dönemde eski ve yeni güvenlik anlayışının karşılaştırmalı 

olarak açıklanmasıyla ortaya konmak istenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Güvenlik Kavramı, Soğuk Savaş 

Dönemi ve Güvenlik, Ulusal Güvenlik, Tehdit, Güvenlik Aktörleri, 

Yeni Güvenlik Yaklaşımı. 

 

Abstract 

The aim of this study is to explain the intrinsically 

contradictive concept of security and to introduce the new 

                                                 
 SAREN İstihbarat Yüksek Lisans 1’inci Sınıf Öğrencisi 
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approaches to the national security within the varying world 

conjuncture. Within this context, it is tried to describe the essential 

elements of security concept and tried to explain the new security 

perceptions. 

The complexity of security concept is derived from the 

discrepancy between the factors that established the concept and the 

new meanings of these factors acquired. The discrepancies in this 

situation arise from the differentiation in individual’s perception of 

threat. As a result, because of the concept of security includes 

different type of threats within self and because of each threat related 

to different meanings, the complexity of security concept comes into 

the picture.  

The New World concept which came into the scene just after 

the end of the Cold War period and related to that the new security 

problems that came up to the world scene, caused the old security 

politics to change.  Military or non-military threats occurred in the 

multidimensional new world order in which the US lead the way. In 

this research, the new threats are tried to be explained by comparing 

the new and the old security conception after Cold War Period. 

Key Words: The Concept of Security, Cold War Period and 

Security, National Security, Threat, Security Actors, New Concept 

on Security. 

Güvenlik Kavramı 

Güvenlik kavramı kısaca “varlığını koruma ve sürdürme amacı 

taşıyan her davranış biçiminde karşılaşılan bir olgudur” (Gökbaş, 2009, 

s. 1). Bu tanımdan yola çıkılacağı üzere güvenlik, insanoğlunun var 

olmasıyla ortaya çıkmış ve her dönemde insanların üzerinde hassasiyet 

gösterdiği toplumsal bir konu olmuştur. Bir diğer deyişle güvenlik, 

toplumların olmazsa olmazı olup “toplumsal, hukuksal, siyasal düzeni 

sağlamanın a priori şartı olarak kabul edilmiştir” (Arslan, 2006, s. 123). 

Tablo 1’de görüldüğü gibi güvenlik fiziksel ve psikolojik olmak 

üzere iki grupta incelenir. Fiziksel güvenlik ülke bütünlüğünü, içeride 

ve dışarıda ülkenin bağımsızlığının devamını sağlarken, psikolojik 

güvenlik halkın güven içinde yaşadığını hissetmesini sağlar. 
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Güvenlik 

 

Tablo 1 

Güvenlik Kavramının Temel Unsurları 

Devletlerin güvenlik anlayışı belirli aşamalar sonucunda oluşan 

ve kolay değişmeyen bir süreç sonunda meydana gelir. Tablo 2’de 

görüldüğü üzere, bu aşamaların temelini devletin kendisi oluşturur. 

Burada açıklanmak istenen; her devletin güvenlik anlayışının farklı olma 

zorunluluğudur. Çünkü her devletin ayrı jeopolitik konumu, tarihi, 

bölgesel çıkarları ve menfaatleri ve buna bağlı olarak kendi bölgesel 

tehdit anlayışı vardır. Burada devletin başındaki liderlerin karakterleri, 

düşünce tarzları ve olaylara yaklaşımı da etkin bir özellik olup, 

devletlerin güvenlik politikalarında belirleyici unsurdur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiziksel 

 Doğal kaynaklara 

ulaşım kolaylığı 

 Uluslararası ticaret 

yapma 

 Sınırları ve toprak 

bütünlüğünü koruma 

Psikolojik 

 Fiziksel saldırı yokken 

halkın kendini güvende 

hissetmesi 

Devletin Güvenlik 

Anlayışı 

Tehdit Belirleme Süreci 

Devletin Tehdit Algılaması 

Devletin jeopolitik 

konumu ulusal 

hedefleri, tarihi, 

kültürü, vb. 

Devlet liderlerinin 

tehdit algılamaları bakış 

açıları ve donanımları   
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Güvenlik kavramının cevaplaması gereken bazı temel sorular 

vardır. Bunlar kısaca: 

1) Kimin için güvenlik? 

2) Hangi değerler için güvenlik? 

3) Ne kadar güvenlik? 

4) Hangi tehditlere karşı güvenlik? 

5) Hangi araçlar yoluyla güvenlik? 

6) Hangi zaman periyodunda güvenlik? 

7) Güvenlik maliyeti nedir?  

olarak sıralanabilir. (Kasım ve Bakan, 2004, s. 14–21). Bu sorulara 

verilecek olan cevaplar doğrultusunda etkili bir güvenlik politikası 

belirlemek söz konusudur. Bu hususta önemli olan ilk başta güvenliğin 

kim, hangi toplum veya hangi kuruluş için olduğunu belirlemektir. 

İkinci olarak göze çarpan konu ise güvenlikte değer kavramıdır. 

Güvenliğin kimin için olduğu belirlendikten sonra, çıkan sonuca göre 

değer belirleme prosedürü uygulanır. Örneğin, söz konusu olan ulusal 

güvenlik ise “siyasal bağımsızlık, toprak bütünlüğü” veya kurulu olan 

demokratik-cumhuriyetçi ya da otokratik düzenin müdafaa edilmesi söz 

konusudur (Kasım ve Bakan, 2004, s. 15). Öte yandan söz konusu 

bireysel güvenlik ise “yaşamsal çıkarlar, öz değerler” veya kişilik hakları 

gibi bireyin hayatını devam ettirmesine olanak veren kavramların 

korunması gereklidir.  

Bireysel güvenlik, ortak bir açıklamanın en zor yaratıldığı 

güvenlik çeşididir. Güvenlik kavramını açıklarken insanlardan çok diğer 

varlıklara veya kavramlara ithaf etmek daha kolaydır. Bunun nedeni 

insanların değişken özelliklerinin oluşudur. Her bireyin yaşam, sağlık 

veya varlıklı olma düzeylerinin birbirinden farklı olması, her bireyde 

birbirinden farklı algı seviyelerinin oluşmasına etkendir. Bireylerin 

farklılıkları, etrafında olan varlıkları ve olayları algılamada seçici 

davranmalarını sağlar. Bu nedenle, ortak bireysel güvenlik politikası 

oluşturulması oldukça güçtür. 
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Bireyler ve uluslar güvenlik kavramını her şeyden önde tutmuş 

ve uğruna kendi hak ve özgürlüklerinden vazgeçmiştir. “Mutlak 

güvenliğin” ulaşılmaz olmasıyla beraber, geçmişte birçok defa 

görüldüğü gibi ulusal güvenlik sebebiyle, gerekli görülen yer ve 

zamanda sivil özgürlükler askıya alınmıştır (Kasım ve Bakan, 2004, s. 18, 

Wolfers, s. 485’ten alıntı). Bu durum, ulusal güvenliğin bireysel hak ve 

özgürlükleri ne kadar kısıtlayabileceği tartışmalarını ortaya çıkarmıştır. 

Toplum adına güvenliğin oluşturulması çoğu kişinin aklına 

hemen askerî müdahaleyi getirmektedir. Ancak bunun yanı sıra, etkin 

birçok politik yol ile de güvenlik sorunu ortadan kaldırılabilir. ABD 

örneğinde görüldüğü üzere, askerî müdahaleler madden ve manen 

oldukça masraflı operasyonlardır. Devletin bu gibi operasyonlara çok 

fazla para harcamasından ötürü, halkın bazı kesimleri –her ne kadar 

halkın çoğu buna göz yumsa da- bu durumdan oldukça rahatsızlık 

duymaktadır. Değişen dünya düzeni de göstermektedir ki; güvenlik 

sorunları, yüksek maliyetli askerî operasyonlardan ziyade, daha az 

maliyetli ancak çoğu zaman askerî operasyonlardan daha etkili politik 

yollarla çözümlenmelidir. Bu konu, zaman sorununda da aynı şekilde 

görülmektedir. Uygulanan askerî operasyonlar kısa dönemli güvenlik 

sağlarken, barışçıl yollarla izlenen politikalar tanımlanan bölgede uzun 

vadeli güven ortamı oluşturur. 

Ulusal Güvenlik Kavramı 

Güvenlik, koruma isteğiyle ortaya çıkmış ve korunma 

dürtüsüyle kurumsallaşmıştır (Yılmaz, 2007, s. 210). Güvenliğin hizmet 

verdiği çeşitli alanlar şöyle sıralanabilir: 

1) Stratejik Güvenlik 

2) Taktik Güvenlik 

3) Personel Güvenliği 

4) Sektör Güvenliği 

5) Kamu Güvenliği 

6) Ulusal Güvenlik 



 

 

 12 

Sözü edilen her sektör, ayrı bir güvenlik politikası gerektirir. Bu 

makalede açıklanması amaçlanan kısım ulusal güvenliktir.  

Ulusal güvenlik, “devletin anayasal düzeninin ulusal varlığının 

ve bütünlüğünün uluslararası alanda siyasi, kültürel ve ekonomik dâhil 

bütün çıkarlarının ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı 

korunması ve kollanmasıdır” (Yılmaz, 2007, s. 214). Bir diğer deyişle 

ulusal güvenlik “devletin, siyasi, sosyal, dış politik, ekonomik ve askerî 

çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için stratejik seviyede yapılan 

çalışmalar bütünüdür” (Aklın ve Gürseler, 2004). Bu tanımlardan yola 

çıkarak ulusal güvenlikte ön planda olan üç temel unsuru şu şekilde 

sıralayabiliriz: “ulusal çıkarlar, tehdit ve tehditlere karşı tedbir alma” 

(Yılmaz, 2007, s. 214).  

Ulusal güvenlik, devlet politikasının oluşmasının ve devletin 

ulusal egemenliği sürdürebilmesinin yegâne yoludur. Bundan ötürü, 

ulusal güvenlik sadece ülke çıkarlarının koruması anlamında 

algılanmamalıdır. Ulusal güvenlik, diğer devletler için caydırıcılık 

sağlayacak tehditlerin oluşturulmasını da hedef alır (Yılmaz, 2007, 215). 

Temel Güvenlik Yaklaşımları 

Toplumların güvenlik anlayışı incelenirken, kavramın her farklı 

dönemde farklı anlamlara büründüğü ortaya çıkmaktadır. Güvenlik 

kavramı insanların bir arada yaşamasıyla ortaya çıkmasına rağmen, 

üzerinde en fazla 17’nci yy. itibariyle düşünülmeye başlanmıştır. 

Uluslararası ilişkilerde güvenlik ile ilgili iki temel yaklaşım vardır. 

Bunlardan biri realist yaklaşım, diğeri ise idealist yaklaşımdır. 

Realist yaklaşım, insanın doğal halinin anarşi olduğu fikrinden 

yola çıkmakta ve güvenliğin sağlanabilmesi için anarşinin kontrol altına 

alınması gerektiğini savunmaktadır. Bunu sağlamanın şartı da 

olabildiğince fazla güce sahip olmaktan geçer. Kısacası realist teori, 

askerî güvenlik anlayışının güvenliği sağlama konusunda temel 

yaklaşım olduğunu kabul etmiş ve ülkeleri askerî alanda güçlü olmaya 

sevk etmiştir (Küçükşahin, 2008, s. 14). 

Thomas Hobbes ve Machiavelli gibi düşünürler doğal ortamın 

tanımında toplumsal tehlikenin hâkim olduğu yaşam şartlarından 

bahseder. Böyle bir ortam içerisinde bireyler mutlaka anarşi ve kaos ile 
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karşılaşırlar. Bireyler, bu ortamda özgürlüklerinden güvenlik sebebiyle 

vazgeçmeyi göze alıp bir araya gelerek devleti oluştururlar. Devlet, 

bireyler için toplumsal tehdide karşı tatmin edici güvenlik seviyesini 

sağlayan mekanizma olarak algılanmaya bu dönem itibariyle başlar.  

Uluslararası alanda realizm kavramı ise Soğuk Savaş döneminde 

altın çağını yaşamıştır (Eralp, 1996, s. 83). Soğuk Savaş dönenimde her 

iki kutupta da en güçlü olma adına mücadele yürütülmüştür. Ulus 

devlet, bu dönemde güvenliğini askerî ve politik alanda güçlü olmaktan 

geçtiğini görmüş ve kendinden güçlü süper güçlerin altında 

gerçekleştirdiği ittifaklarla güvenliğini garantilemeye çalışmıştır. İki 

kutuplu dönemin sona ermesine yakın dönemde, ortaya neorealist 

düşünce akımı çıkmış ve uluslararası ilişkilerde devleti tek aktör 

olmaktan çıkarıp, uluslararası örgütleri de bu güç mücadelesi içine dâhil 

etmiştir.  

İkinci yaklaşım olan idealist yaklaşımda ise, J. J. Rousseau gibi 

düşünürler insanın doğal halinin barışçıl olduğu ve bu durumun 

korunması sonucunda güven ortamının kendiliğinden oluşacağını 

belirtmişlerdir. Bu yaklaşımla beraber, birey kavramı ön plana çıkmış ve 

bireysel hak ve özgürlükler tartışılmaya başlanmıştır. Günümüz 

düşünürlerinden Robert Nozick, devletin birey ile olan ilişkilerinde 

minimal güce sahip olmasını ve doğal ortama geri dönülmesini 

önermiştir (Nozick, 2000). 

Soğuk Savaş Dönemi Güvenlik Yaklaşımları 

II. Dünya Savaşı ile başlayan Soğuk Savaş döneminde devletler 

güvenliklerini caydırıcılık esasına dayandırarak sağlamaya 

çalışmışlardı. Burada caydırıcı güç olarak askerî güç benimsenmiş ve 

nükleer yapılanma ön plana çıkmıştı. Oluşan bu düzende, “her hangi bir 

devlet revizyonist amaçlarla hareket edip sistemi baştan şekillendirmeye 

çalıştığında, diğer güçler, ‘güçler dengesi’ prensibi gereği, bir araya 

gelip karşı bir dengeleyici blok oluşturmaktaydılar” (Oğuzlu, 2007,s. 12).  

Soğuk Savaş döneminde güvenliğin ilk şartı devletlerin istikrarlı 

olma durumuydu. İki kutuplu blok arasında devletlerin mevkii, şartları 

ve düşmanları belliydi. Daha öncede belirtildiği gibi devlet güvenliği 
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toplumsal güvenliği de sağladığından, toplum bireysel özgürlükten çok 

güvenliğe önem veriyordu.  

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Değişen Güvenlik Yaklaşımları 

Soğuk Savaş döneminin son bulmasıyla beraber, 20’nci yy.ın iki 

kutuplu blok mantığına göre oluşturulmuş güvenlik algılaması büyük 

bir değişime uğramıştır. Değişen uluslararası konjonktür sonucu, 

devletler kendi tehdit ve güvenlik kavramlarını yeniden gözden 

geçirmişlerdir (Küçükşahin, 2008, s. 11). Devletlerin güvenlik 

kavramlarının güncelleşmesine neden olan iki temel baskı grubu vardır. 

Bunlardan birincisi artık eskiye oranla daha az görülen “askerî odaklı 

güvenlik sorunlarıdır”. İkinci baskı grubu ise “birey odaklı güvenlik 

sorunlarıdır”. 

Soğuk Savaş dönemi bitimiyle uluslararası alanda hâkim olan 

liberal rüzgâr, I. Dünya Savaşı sonrasında egemen olan idealist 

yaklaşıma benzemektedir. Soğuk Savaş döneminin güçler dengesi 

politikasının ortadan kalkması ile birlikte etnik milliyetçilik yükselmiş 

ve bu kapsamda ulus-devlet düşüncesi tartışılmaya başlanmıştır. 

Dönemin sona ermesiyle beraber, “yeni tehditler, dengeler ve stratejiler 

ortaya çıkmış ve dünya tek kutuplu bir düzene girmiştir” (Ünal, 2005). 

İçinde bulunulan yeni dünya döneminde, Amerika, kendisinin egemen 

olduğu tek kutuplu dünya düzenine ulaşma çabası sarf etmiştir. Ancak, 

bu amaç uğruna “Avrasya’da kendisine meydan okuyabilecek 

muhtemel güç merkezleri ile başa çıkmak ve dünya ile işbirliği yapmak 

zorundadır” (Dumanlı, 2007, s. 17). Ve tek süper güç ABD’nin kabul 

edildiği sistem, liberal düşüncenin yaygınlaşmasında yeterli 

görülmediği için çok kutuplu yeni düzen tartışmasını başlatmıştır. 

Değişen dünya düzeni içinde, insanların tehdit algılamaları da 

değişmiştir. Günümüzde tehdit olarak kabul edilen unsurlar, askerî 

saldırılardan çok, günlük hayata daha yakın ve insanların hayatının her 

anında etkili olan sorunlardır. 

Peki, yeni dünya düzeni ile birlikte ortaya çıkan küreselleşme 

kavramı nasıl tanımlanmalıdır? Yeni dünya düzeninde küreselleşme: 

Soğuk Savaşın sona ermesinden sonra mal, hizmet, sermaye ve gelir 

hareketlerinin serbest ve hızlı dolaşımı sebebiyle, ekonomik, siyasi, 
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sosyal ve kültürel alanlarda bazı ortak değerlerin, yerel ve ulusal 

sınırları aşarak dünya çapında yayılmasını ifade eden bir süreç olarak 

tanımlanmaktadır. 

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Yeni Tehdit Algılamaları 

Soğuk Savaş dönemi ve öncesinde ulusların karşılaştığı iki temel 

güvenlik sorunu vardı. Bunlardan biri komünizm tehlikesi, diğeri ise tek 

kutuplu dünya düzeniydi. Bu dönem içerisinde oturmuş bir dünya 

sistemi vardı (Dumanlı, 2007, s. 17). Ülkeler iki blok (ABD ve SSCB) 

arasında seçimlerini yapmış, saflarını belirlemişlerdi. “Her iki kutbun 

dünyadaki de facto etki alanları oldukça açık bir şekilde belirlenmişti” 

(Dumanlı, 2007, s. 17). Dolayısıyla, ülkelerin güvenlik ve dış siyaset 

politikaları bağlı olduğu bloğunkilerle birçok alanda aynıydı. Dönemin 

sona ermesiyle birlikte yeni tehditler ortaya çıkmaya başlayınca kurulu 

düzen tamamen değişmek zorunda kaldı. 

“Güvenlik alanında yaşanan en önemli değişim, güvenlik 

politikalarının oluşturulmasında temel varsayım olan tehdit kavramında 

yaşanmaktadır” (Dumanlı, 2007, s. 18). Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla beraber oluşan belirsizlik ortamında, 

ulusların karşısına yeni tehditler ortaya çıktı. İçinde bulunulan 

küreselleşme olgusuyla beraber, simetrik risk ve tehditler ortadan 

kalkmış ve terörizm devletler için en önemli tehditlerden biri halini 

almıştır. Terörizmin küreselleşmesiyle beraber, devletler yeni güvenlik 

stratejilerini oluştururken coğrafi sınırlara dayalı olmayan politika 

izlemeli ve küresel düşünüp ulusal davranmak zorundadır (Başbuğ, 

2006 ve 2009). 

Günümüzde değişen tehdit algılamaları sonucu, bir ülke için 

tehdit olan konu diğer ülke için tehdit kabul edilmemektedir. Örneğin, 

ülkemizin birlik ve bütünlüğüne karşı en önemli tehdit unsurlarından 

biri olan PKK terörünü, bağımsızlık mücadelesi veren bir kuruluş gibi 

görmek isteyen ve örgütün elebaşlarına yataklık yapan ülkeler vardır. 

Türkiye, bu savaşta çoğu zaman yalnız bırakılmıştır. Bunun yanında 

ABD ve AB kendileri için tehdit gördükleri unsurları tüm dünya için 

tehdit olarak göstermeye çalışmış ve bu savaşta asla yalnız 

yürümemiştir. Bu da yeni dünya düzeninin çelişkisini oluşturmuştur. 
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Sonuç  

Güvenlik kavramı insanların giderilmesi gereken en temel 

ihtiyaçlarından biridir. İnsanların bir arada yaşama eğilimlerinin 

temelini oluşturan güvenlik ihtiyacı, zamanla gelişerek farklı boyutlarda 

ele alınmaya başlanmıştır. Değişen dünya yapısı ve değerler, yeni 

güvenlik ihtiyaçlarına sebebiyet vermiş ve bu konudaki ciddi eğilimler 

17’nci yy.da dile getirilmiştir. Ardından ortaya atılan yeni görüşler 

ışığında 21’inci yy.a kadar gelinmiş, fakat hala güvenlik sorunu tam 

anlamıyla ortadan kalkmamıştır. Bu da bizlere göstermiştir ki, güvenlik 

politikaları her ne kadar değişmeyen fiziksel unsurlar üzerinde kurulsa 

da, değişen değerler kavramı yüzünden sürekli güncelleşme ihtiyacı 

içindedir. Bu değişimlerin en önemlisi güvenlik kavramında ortaya 

çıkan yeni yaklaşımlardır. Bir yanda tek kutuplu dünyaya karşı değişik 

kutup arayışı, diğer yanda küreselleşmenin getirdiği tehditler, güvenlik 

politikalarının yeniden inşa edilmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. 
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KÜRESEL GÜÇLERİN UYGULADIĞI POLİTİKALARDAN 

KAYNAKLANAN TEHDİT ALGILAMALARI 

 

 J.Yzb.Fatih DEDEMEN  

 

Öz 

Soğuk Savaş döneminin iki kutuplu düzeninden, tek kutuplu 

düzene geçilmesiyle beraber, Doğu ve Batı Blokları arasındaki 

karşılıklı tehdit algılaması, yerini bölgesel tehdit algılamalarına 

bırakmış ve sorunların çözülmesi daha zor bir hal almıştır. 11 Eylül 

sonrasında tehdit ve düşman tanımında köklü değişiklikler meydana 

gelmiştir. İki kutuplu dönemin aktörlerine ilaveten, dünya sahnesine 

yeni aktörler ve onların politikaları eklenmiştir. Bu aktörlerin 

uyguladıkları politikalar ve küreselleşmenin de etkisiyle tehdit ve 

güvenlik kavramları da değişmeye başlamıştır. Küreselleşmenin 

etkisiyle beraber suç örgütlerinin faaliyet alanları genişlemiş ve 

uluslararası terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, aşırı milliyetçilik 

akımları, radikal dini akımlar, kıt enerji kaynakları üzerindeki 

anlaşmazlıklar gibi meseleler, tüm ulusları tehdit eder hale gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Tehdit Algısı, Soğuk Savaş 

Dönemi, Yeni Dünya Düzeni, 11 Eylül Sonrası Dönem, Küresel 

Aktörler, Terörizm, Kitle İmha Silahları. 

 

Abstract 

With the layout to unipolar scheme from bipolar order of the 

Cold War, mutual threat perception between East and West Block 

left its place to regional threat perception and security problems have 

become more difficult to solve. Radical changes have occurred in the 

definition of enemy and the threat after 9/11. In addition to the 

actors of the bipolar period, new actors and their policies have been 

added on the stage of the world. The concepts of threats and security 

also began to change including as a result of the actor’s policies and 

impact of globalization. The globalization has expanded the scope of 
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criminal also the issues such as: international terrorism, drug 

smuggling, ultra nationalist movements, radical religious elements 

and conflicts over scarce energy resources have become a threat for 

all nations. 

Key Words: Security, Perception of Threat, Cold War Era, 

New World Order, After September 11 Period, Global Actors, 

Terrorism, Weapons of Mass Destruction.  

Giriş 

20’nci yüzyılın sonlarına doğru bilgisayar ve bilgi çağının 

başlamasıyla beraber teknolojinin baş döndürücü artan hızı ve 

küreselleşmeyle mesafeler önemini yitirmiş, dünya küçülmüş, zaman 

algısı kaybolmuştur. Bu da yeniçağ ile beraber devletleri ortak akıl ve 

gayretleri birleştirerek hareket etmeye yöneltmiştir. Küresel aktörlerin 

ve güç dengelerinin değişiminde Sovyetler Birliği’nin dağılması önemli 

bir miladdır. Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya’da yeni 

bağımsız devletler ortaya çıkmış, Rusya “süper güç” vasfını 

kaybederken, Amerika Birleşik Devletleri yeni süper güç olarak 

görülmeye başlanmıştır. 

 İki kutuplu düzenden tek kutuplu düzene geçilmesiyle beraber 

doğu ve batı blokları arasındaki karşılıklı tehdit algılaması yerini 

bölgesel tehdit algılamalarına bırakmış ve çözülmesi daha zor bir hal 

almıştır. Belirsizliklerin öne çıkması ve tehdidin kaynağının tam olarak 

bilinememesi nedeniyle kesin sonuç verecek stratejiler üretmekte zorluk 

çekilmeye başlanmıştır. (Ünal,2005,s.1) 

Uluslararası ilişkilere devlet dışı sivil aktörlerin de katıldığı ve 

oyuncu kimliklerinin güçlendiği günümüzde, iki kutuplu dengelere 

kilitli kalan algı dünyamızda artık eskisi kadar kolaycı ve indirgemeci 

analizler yapılamamakta, sebeplerin çoğalmasına koşut olarak 

sonuçların da çeşitlenmesini ve bu çeşitlenmelerdeki farklılıkları 

özümsemekte güçlük çekilmektedir. Yakın geçmişte güvenlik açısından 

tehdit ve tehlike olarak öngörmediğimiz için algı sınırlarımızın dışında 

kalan pek çok yeni olgunun ufuk hattının önüne düşmeye başlaması ile 

yeni kaygılara ve bu kaygıların yönlendirdiği yeni güvenlik kavram ve 

konseptleri oluşturulmaktadır. (Çitlioğlu,2009,s.1) 
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Güç, Küresel Güç Tanımı Ve Küresel Gücün Belirlenmesi  

Uluslararası ilişkilerde güç, bir devletin başka bir devlete karşı 

uyguladığı ve normal şartlar altında o devletin yapmak istemeyeceği bir 

şeyi yapmasını sağlamaya yönelik etkidir (Tezkan, 2005, s.137). Bir 

devletin uluslararası ilişkilerde uyguladığı politikanın yegâne vasıtası 

güçtür. Bu vasıtaya sahip olmak devletin amaçlarından biridir. Siyasetin 

bir vasıtası olarak kullanılmayan veya kullanılma becerisi gösterilmeyen 

yeteneğin güç olma niteliği yoktur. Kısaca güç ancak kullanılabilirse 

güç’tür. (Bayat, 1982, s.7) 

Küresel gücün özellikleri ile ilgili ise bazı genel belirlemeler 

yapılmıştır; para biriminin uluslararası alanda geçerli olması, dünyanın 

her yerinde üsler ve müttefikler bulundurması, bölgesel kriz ve 

çatışmalara liderlik etmesi, nükleer silahlara sahip olması, diğer ülkeler 

üzerinde ikna gücünün olması, kültürel olarak kendi yaşam biçimini ve 

değerlerini tüm dünyaya yayarak konumunu meşrulaştırması gibi 

(Uzgel, 2003, s. 31).  

Gücün tanımlanması esnasında sert güç ve yumuşak güç 

kavramları ortaya çıkmaktadır. Buna göre: 

Sert Güç 

Ülke güvenliğinin temel dayanağı Silahlı Kuvvetlerdir. Silahlı 

Kuvvetler varlığı ile barış döneminde ülkenin güvenliği ve daha geniş 

kapsamda çıkarlarını korumak için rakip ülkeler üzerinde caydırıcılık 

sağlar. Gerektiğinde sınırlı savaştan topyekûn savaşa kadar bir seri 

askerî operasyon içerisinde belirlenen hedefleri ele geçirmek veya yok 

etmek üzere kullanılarak rakip ülkeye boyun eğdirilir. Bu yüzden 

barıştan itibaren güçlü ve kullanılmaya hazır bir Silahlı Kuvvetlere sahip 

olmak bütün ülke yöneticilerinin öncelikli görevidir. Bir devletin ulusal 

güvenlik çıkarlarının zorunlu kıldığı hallerde kuvvete başvurmaktan 

çekinmeyeceğini inandırıcı biçimde ortaya koyması çoğu zaman etkili 

olur. Tabi bunun için o ülkenin yeterli güce ve gücü kullanacak siyasi 

idareye sahip olması gerekmektedir (Öymen, 2003, s.165).  

Bir ülkenin askerî gücünün uluslararası düzeyde etkinliğini 

belirleyen faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:  
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(1) Nükleer silahlara sahip olma, 

(2) Ülke dışındaki çıkar bölgelerinde askerî varlık bulundurma, 

güç projeksiyonu (üsler, denizaşırı varlıklar vb.), stratejik kuvvet 

kaydırma (ulaştırma) ve takviye yeteneği, 

(3) Stratejik ve taktik haberleşme kabiliyetleri, 

(4) Modern teknolojinin keskin uçlarını kullanan, çevik ve etkili 

(isabetli ve tahrip gücü yüksek) ateş desteği ile takviye edilmiş manevra 

kabiliyetleri,  

(5) Küresel ve bölgesel coğrafyalarda süratli, zamanında ve 

emniyetli bir şekilde kuvvetlerinin lojistik desteğini, barınma ve 

idamesini sağlayacak kabiliyetler (Yılmaz, 2007, s.8). 

Yumuşak Güç 

Kavramın yaratıcısı Joseph S. Nye’e göre yumuşak güç, zorlama 

veya paradan ziyade cazibenizle istediğinizi sağlama kabiliyetidir. Sert 

güç, ülkenin askerî ve ekonomik gücünden kaynaklanan zorlama 

kabiliyetiyken yumuşak güç, bir ülkenin kültürü ve politik fikirlerinin 

çekiciliğinden gelir. Eğer diğer ülkeler sizin politikalarınızı meşru 

görüyorsa yumuşak gücünüz fazladır (Nye, 2004, s.256).Çünkü 

yumuşak güç, siyasi gündemi diğer insanların önceliklerini 

şekillendirecek biçimde belirleme kabiliyetine dayanır. Bir ülke kendi 

amaçlarının ve değerlerinin başka ülkeler tarafından benimsenmesini 

sağlayabilirse, askerî güç ve ekonomik gücünün ağırlıkta olduğu sert 

gücünü (hard power) daha az kullanmak zorunda kalır. 

Bilgi çağında yumuşak güce sahip olacak ülkeler aşağıdaki 

hususları sağlamış olmalıdırlar:  

(1) Küresel normlara (liberalizm, çoğulculuk, otonomi) hâkim 

olmaya yakın kültür ve fikirler.  

(2) Etki ve gündem oluşturacak küresel iletişim kanalları.  

(3) Ülke içi ve uluslararası performansı ile küresel saygınlık 

uyandırmak (Nye, 2003, s.30) 

Güç kategorisinin belirlenmesinde Buzan’ın yukarıdan aşağıya; 

süper güç, büyük güç, bölgesel güç sıralaması bugün için geçerli bir 
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yaklaşım sağlamaktadır. Buna göre süper güç, sahip olduğu birinci sınıf 

askerî-politik kabiliyetler ve bunları destekleyen ekonomisi ile 

uluslararası güvenliğin aktif oyuncusu, her istediği bölgede tehdit, 

garantör, müttefik veya müdahaleci konumundadır. Bu yönünün 

dışında uluslararası toplumu kendi yanına çekecek evrensel değerleri 

sahiplenmiştir. Bu bilgiler ışığında ABD, yukarıda açıklanmış olan güç 

kavramlarına uygun bir süper güç olarak ortaya çıkmaktadır.  

Amerikan Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün yaptığı güç 

dengesi araştırmasına göre ABD, tek süper güç olarak yeni düzende güç 

prizmasının en üstünde yerini alırken, onu “büyük güçler (major 

powers)” olarak adlandırılan Rusya Federasyonu, Çin, Japonya ve AB 

izlemektedir. Büyük güçlerin altında ise bölgesel güç olma yarışında 

olan Hindistan, Brezilya ve İran gibi ülkeler başka bir kategoriyi 

oluşturmaktadır. 1990’da Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte iki 

kutuplu dünyadaki ideolojik ve stratejik temel tehditler ortadan 

kalkmıştır. 21’inci yüzyılda da küresel güç olma yolunda ilerleyen 

ülkelerin, dünyanın jeopolitik dengelerini değiştireceği ve bunun 

potansiyel etkilerinin bütün dünyayı etkileyeceği tahmin edilmektedir. 

Küresel Güç Olarak ABD’nin Politikaları 

Orta Doğu Politikası: ABD’nin hayati çıkarları içerisinde Orta 

Doğu önemli bir yer tutmaktadır. Nükleer silahlarla donatılan uzun 

menzilli füze tehdidi ile bağlantılı olarak ABD’nin bölgesel 

bütünlüğünü, sınırlarını ve hava sahasını koruması hayati bir çıkardır. 

Irak Savaşı ve günümüzde devam etmekte olan İran’la ilgili sorunlar 

bunun üzerine kurgu edilmiştir.  

ABD’nin Orta Doğu ile yoğun şekilde ilgilenmeye başlamasına 

paralel olarak ortaya çıkan ve 11 Eylül saldırıları sonucu ABD’nin bütün 

doktrinlerini üzerine kurguladığı “terörizm” tehdidi karşısında 

Amerikan vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamak ABD için 

hayati bir çıkar haline gelmiştir. Nitekim ABD Irak’a 1990 ve 2003’te 

müdahale ederek bu ülkeyi işgal etmiştir 

Yine 11 Eylül saldırılarıyla hat safhaya ulaşan, ABD’nin 19’uncu 

yüzyılda hegemonya kurduğu Batı Yarımküresi’ne yönelik stratejik 

tehditlere karşı Orta Doğu’nun kontrolü hayati bir çıkar konusudur.  
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II. Dünya Savaşı ile birlikte ABD için önemli bir ve stratejik hedef haline 

gelen petrolün arzındaki belirsizlik karşısında, dünyanın petrol 

rezervlerinin üçte ikisine sahip olan Orta Doğu’da bölgesel hâkimiyet 

kurmak ve bu kaynaklara erişimde süreklilik sağlamak ABD için hayati 

çıkar olarak değerlen dirilmektedir. (Amanov, 2007, p.492) 

Orta Asya Politikası: Orta Asya’ya yönelik Amerikan 

politikasında önemli bir eksen, ABD ile ilişkilerin, “terörizm ile 

mücadelede Orta Asya’nın rolü” etrafında yeniden belirlenmesidir. New 

York ve Washington’a düzenlenen terörist saldırılar, bu açıdan dönüm 

noktası niteliğindedir. Özellikle ABD’nin Orta Asya’ya stratejik bakışını 

önemli ölçüde etkileyen bu saldırılar, bölge ülkelerinin terörizm ile 

mücadelesine uluslararası platformda daha fazla destek getirmiştir. 11 

Eylül 2001’deki terörist saldırılardan sonra ABD, Orta Asya’ya yönelik 

politikalarını oldukça hızlı bir biçimde yeniden yapılandırmış, 

Afganistan’daki terörle mücadeleyi amaçlayan askerî operasyon 

şemsiyesi altında ve basta Rusya olmak üzere bölgedeki diğer güçlerin 

tepkisini çekecek şekilde Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’da askerî 

varlığını tesis etmiştir. Yeni dönem Orta Asya bölgesi bağlamındaki dış 

politika öncelikleri, 11 Eylül saldırısından sonra daha da “tutarlı” ve 

“istikrarlı” hale gelmiştir. 11 Eylül saldırısı ve Afganistan’a askerî 

müdahale sonrasında Amerika Birleşik Devletleri, terörizme karsı ittifak 

arayışında kilit ülkeler olarak gördüğü Orta Asya devletleriyle ikili 

işbirliği ilişkileri başlatmıştır.         

Ayrıca Hazar havzasının petrol ve doğal gaz kaynaklarının 

çıkartılması ve dış pazarlara ulaştırılması, ABD’nin öncelikli 

hedeflerinden biri olarak belirlenmiştir. Günümüze kadar Amerikan 

yönetimleri, Rusya ve İran güzergâhlarını saf dışı bırakan boru hatlarına 

ilişkin her türlü projeyi doğrudan veya dolaylı olarak desteklemektedir. 

(Amanov, 2007, s.492) 

Güney Kafkasya Politikası: ABD’nin Orta Asya ve Kafkasya’ya 

yönelik politikasının belirlenmesine belki de en önemli etken ekonomik 

çıkarlarıdır. Petrol, ekonomik boyutta gibi gözükse de, ABD’nin bölgeye 

yönelik dış politikasında en önemli yeri tutmaktadır. ABD bölgenin 

zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarının isletilmesi ve Batı pazarlarına 
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istikrarlı ve güvenli olarak ulaştırılmasına hem ekonomik hem de politik 

açıdan önem vermektedir.(Demir, 2003, s.150-151)  

Günümüzde ABD’nin enerji ihtiyacının %40’ı petrolle 

karşılanmakta, bunun yaklaşık yarısı ise Körfez bölgesi ülkelerinden 

ithal edilmektedir. Büyüyen petrol talebi ile birlikte ABD’nin petrol 

ihraç eden ülkelere olan bağımlılığı artmıştır.(Mert, 2004, s.241) 

ABD yönetimi, Hazar Havzası kaynaklarının işletilmesi ve 

taşınmasında belirleyici olmak istemekte, petrol ve doğal gaz 

kaynaklarının kendisi de önemli bir ihracatçı olan RF’nin tekeline 

girmemesine önem vermektedir. RF’nin Orta Asya ve Kafkasya’nın 

enerji kaynaklarını ve boru hatlarını kontrol altına alıp bölgede 

nüfuzunu arttırmaya çalışmasının, Amerikan çıkarlarına aykırı olduğu 

çok açıktır. 

Hazar enerji kaynaklarının isletilmesi ve taşınması kadar, 

bölgenin stratejik konumu, Orta Asya’ya giriş kapısı niteliğinde olması 

da Güney Kafkasya’yı ABD açısından önemli kılmaktadır. Kafkasya 

kendi içinde, ABD açısından birbiriyle ilintili dört noktada önem arz 

etmektedir: RF’nin geleceği, İran’ın geleceği, enerji kaynakları ve askerî 

üsler.(Ağacan, 2005, s.42) 

Küresel Güç ABD’nin Politikalarından Kaynaklanan Tehdit 

Algılamaları 

Yaşam Hakkına Müdahaleden Kaynaklanan Tehdit 

Algılamaları 

Liberalizmin üç temel özelliği: yaşam hakkı, mülkiyet hakkı ve 

hürriyettir. Liberalizm için bu haklardan mülkiyet hakkı ve yaşam 

hakkı, hürriyetlerden önce gelir. 11 Eylül’den sonra yaşam hakkının 

korunması adı altında hürriyetlerin kısıtlanması gündeme gelmiştir bu 

da liberalizmin sorgulanmasını beraberinde getirmiştir. 

Soğuk Savaş sonrası güvenlik algısının değişiminin ana mimarı 

11 Eylül saldırısı ve Amerika’nın değişen güvenlik stratejisidir. ABD’nin 

ulusal güvenlik anlayışında 11 Eylül 2001 sonrasında nükleer ve 

konvansiyonel tehdidin yanı sıra bu silahları kullanan terör örgütleri 

öncelikli tehdit haline gelmişlerdir. Buna bağlı olarak da bu tarihten 
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sonra toplanan NATO Olağanüstü Zirvesi’nde terör öncelikli tehdit 

algılaması kapsamına girmiştir. 2002 yılındaki Afganistan işgali bu 

çerçevede uluslararası camiada kabul görmüştür. 21’inci yüzyılın en 

önemli tehdidi olan terörle mücadelede kararlı olmak, NATO’nun bu 

yüzyıl için varlığının ve etkinliğinin göstergesi olmaktadır.(Sandıklı, 

2006, s.206) 

11 Eylül olaylarının insan hakları bakımından üç önemli sonucu 

olmuştur: Birincisi, şiddeti esas alan “güvenlik devleti” anlayışı 

küreselleşmenin etkisiyle kısa sürede yayılmış, dünyanın birçok yerinde 

demokratik, demokratik olmayan ve demokrasiye geçmeye çalışan 

ülkeler “terörle mücadele” söylemi altında hak ve özgürlükleri 

tırpanlayacak uygulamaların içine girmişlerdir. İkinci olarak, insan 

hakları, özgürlük ve demokrasi gibi değerleri bağımsız devletlerin işgali 

için gerekçe olarak kullananlar, gerçekte bu değerlerin itibarına 

onarılması uzun yıllar alacak zararlar vermişlerdir. Üçüncüsü, 11 Eylül 

sonrası güvenlik gerekçesiyle yapılan kısıtlamalara halk büyük ölçüde 

destek vermiştir. Siyasal akıl da korku duygularının kuşatması altında 

çalıştığı için, güvenlik gerekçesiyle baskıcı ve despotik uygulamalar 

kolayca haklılaştırılmaktadır.  

Sonuç olarak 11 Eylül sonrası insanlık için gerçek tehdit terör 

olduğu kadar; terörle mücadele teknik ve yöntemleri olarak da 

algılanabilir. 

Yeni Dünya Düzeni ve Modernleşmeden Kaynaklanan Tehdit 

Algılamaları 

Uluslararası Terörizm 

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından terör öncelikli tehdit 

algılaması kapsamına girmiştir. Öte yandan terör, terörizm veya terörist 

guruplar kavramlarının tanımı üzerinde gerek ülkeler arasında, gerekse 

kişi veya kurumlar arasında çok net bir görüş birliği olduğu 

söylenemez. Çünkü ülkeler, kendi ulusal çıkarları çerçevesinde bazı 

gurupları terörist olarak tanımlamakta, bazı gurupları ise rakibine zarar 

veriyorsa bir milliyet ya da bağımsızlık mücadelesi yürüten gurup gibi 

görmektedir. Örneğin: ETA yıllarca Fransa’dan; keza PKK yıllarca 
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sadece Suriye’den, İran veya Irak’tan değil Yunanistan ve başka Avrupa 

ülkelerinden de destek görmüştür.  

Yine küreselleşmeyle birlikte, küresel eşitsizlik Müslüman 

ülkelerin canının yanması sonucu küresel terör İslam dini ile bir bakıma 

özdeşleştirilip “İslami Terör” olarak literatürde yerini almıştır. Bu da bir 

bakıma Müslüman ülkeler tarafından tehdit olarak algılanmakta ve 

medeniyetler çatışması riskini doğurmaktadır.  

Uluslararası terörizmi besleyen bir diğer unsursa, Soğuk Savaş 

sonrası ABD karşısında dengeleyici unsurun ortadan kalkması, 

dolayısıyla ortaya çıkan dengeleyici güç eksikliğidir. Uluslararası sistem 

boşluk kabul etmemektedir. Bu durumun ortaya çıkarttığı tehdit 

algılamasının sonucu olarak uluslararası sistemde devletlerin 

dolduramadığı boşluğu devlet dışı aktörler doldurmaktadır. Bu da 

uluslararası terörizmin güçlenerek artışına sebep olmaktadır. 

Aşırı Milliyetçilik 

Soğuk Savaş sonrası politik-ideolojik bir güç olarak ortaya çıkan 

aşırı milliyetçi hareketler, etnik çatışmalar ve ayrılıkçı hareketler, bu 

konuda incelenmesi gereken unsurların başında yer almaktadır. 

Milliyetçilik ve etnik ayrımcılık gibi kavramların yeni olmamasına 

rağmen, küreselleşme ile birlikte hız kazandığı görülmektedir. Dünyada 

son 100 yılda 150’ye yakın devlet ortaya çıkmıştır. Bunların bir kısmı 

millî bilinçlenmeden kaynaklanırken, bir kısmı da birbirleriyle mücadele 

halindeki devletlerin hasım devletteki ayrılıkçı unsurları tahrik etmesi 

veya oluşuma destek vermesiyle hız kazanmıştır.(Vicki, 1996, s.36). Tabiî 

ki bunların yanında güçlü devletlerin, bölgede ve küresel manada tek 

güç olma çabalarının sonucu ortaya çıkan böl, parçala, yönet taktiği de 

etkili olmuştur. 

Radikal İslam ve Diğer Aşırı Dini Öğeler 

11 Eylül saldırıları bahane edilerek yapılan Irak ve Afganistan 

işgalleri, Radikal İslam ve Aşırı Dini öğelerin daha da yaygınlaşmasına 

yol açmıştır. 

Radikal İslam’ın gelişmesinde ve günümüzde küresel bir tehdit 

faktörü olmasındaki en önemli faktörlerden birisi şüphesiz küresel 
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güçlerin uyguladıkları tek taraflı ekonomi politikaları ve doğal 

kaynakların paylaşılması ve pazarlanmasında izlenen yanlış tutumlar ve 

sonucunda küresel eşitsizlikten en çok canı yanan ülkelerin başında 

Müslüman ülkelerin gelmesidir. 

Petrol, Doğal Gaz Gibi Kıt Enerji Kaynakları Üzerindeki 

Anlaşmazlıklar 

Günümüzde kıt kaynaklar dünya siyasetinde büyük çekişmelere 

yol açmaktadır. Başta ABD olmak üzere, güç ve bölgesel güç 

düzeyindeki ülkelerin Orta Doğu, Asya, Afrika, son yıllarda da 

Kafkaslar ile Orta Asya bölgesindeki enerji politikaları dünya barışı 

üzerinde tehdit algılarını arttırmaktadır. 

Kıt kaynaklar, elinde bulunduran devlet tarafından stratejik ve 

taktik amaçların icrası amacıyla da kullanılabilmektedir. Özellikle Rusya 

ve İran gibi devletlerin zaman zaman seslerini duyurmak, diğer 

aktörlere gözdağı vermek ve kıt olan doğal gaz kaynaklarını kendi 

bölgelerinde bulunmasının avantajını kullanarak ikili ilişkilerde bu 

kaynakları tehdit unsuru haline getirebilmektedirler. 

Siber Savaş (Sayısal Bilgi Saldırıları) 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgisayarların hayatın her 

alanında kullanılmaya başlanması, kötü niyetli kişi ya da kuruluşların 

amaçları doğrultusunda maliyeti düşük, etkisi asimetrik boyutta 

olağanüstü yüksek olan yeni yöntemler geliştirmesini de yol açmıştır. 

Önceleri daha çok bilgisayar teknolojilerine çok meraklı ve kabiliyetli 

kişilerin genellikle kendini ispatlamaya yönelik, organize olmayan 

amatör kişilerce yapılan saldırıların yerini bugün günümüzde devlet 

tarafından desteklenen, organize gruplar tarafından yapılan saldırılar 

almaktadır.  

Bu tür organize, yoğun ve bir plan içerisinde gerçekleştirilen 

saldırılar çok daha büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Son yıllarda 

yapılan araştırmalar, bilgisayar saldırıları ile terörist faaliyetler ve 

ülkeler arasındaki gerginliklerin arasında çok sıkı bir ilişki olduğunu 

göstermektedir (Yarman, 2005, s.17) 
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Sonuç  

Soğuk Savaşın sona ermesi, 11 Eylül sonrası değişen dünya 

dengeleri ve uluslararası ilişkilerde küresel tehdidin tırmanması tehdit 

algılamalarında da kapsamlı değişimler ve yeni gereksinimlere yol 

açmıştır. Küresel güç ABD stratejik çıkarlarını bölgesel değil, küresel 

düzeyde garanti altına alabilecek birtakım tezler geliştirmeye 

başlamıştır. 11 Eylül saldırıları ise bu tezlerin meşrulaştırılması için bir 

miladdır. 

Küresel aktör düzeyinde kitlesel nefret duygusunun 

geliştirilmesi, ulusal çıkarlara yönelik düşman tespit edilmesi, iç ve dış 

kamuoyunun söz konusu düşmanla mücadeleye ikna edilmesi ve alınan 

kararların meşrulaştırılması oldukça yaygındır.  

Güvenliği tehdit eden bir diğer unsur ise, yine küresel gücün, 

diğer aktörlerin ve bölge ülkelerinin politikalarına etki etme çabalarıdır. 

Bu durum stratejik coğrafyalar ve enerji kaynaklarının bulunduğu 

bölgelerdeki çatışmaların artma riskini doğurmaktadır. 
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BÖLGESEL GÜÇLERİN GÜVENLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ 

ÇABALARI 

 

P.Ütğm.Servet ARSLAN 

 

Öz 

Soğuk Savaş döneminde Batı ve Doğu blogunun arasındaki ana 

oyun alanı Avrupa kıtası olmuş ve iki blok arasındaki denge eski kıtada 

kurulmuştu. Yeni dönemde ise güvenlik siyaseti ve dış politika açısından 

küresel alanda en önemli oyun alanı Orta Asya ve Orta Doğu bölgesi 

olarak ortaya çıkmaktadır. Dünyada ve bu bölgelerde yeni gelişen ortam, 

beraberinde bölgesel güçlerin daha serbest ve etkin oldukları bir dönem 

getirmiştir. Bu dönemde Orta Doğu’da bu güçlerin işbirliği ortamı 

oluşturmaya çalıştıkları görülmektedir. Ancak küresel güçlerin 

müdahaleleri ve bölgenin güvenlik problemleri istenen işbirliği ortamını 

tehdit etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Orta Doğu, Bölgesel Güç, Ulusal 

Güvenlik, Küresel Güç, İşbirliği.  

 

Abstract 

In the Cold War period, the main game area between Western 

and Eastern was European continent and the balance between the two 

blocks was made in the old continent. In the new era, the most important 

game area in terms of security and foreign policy is emerging in the 

region of Central Asia and the Middle East. The recent developments in 

these regions and the world have caused more liberal and active period 

for regional powers. In this period, these powers are seem to create a 

collaborative environment in the Middle East. Nevertheless, global 

powers intervention and the region's security problems threaten 

requested collaborative environment. 

Key Words: The Middle East, Regional Power, National 

Security, Global Power, Cooperation. 
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Giriş 

Soğuk Savaş döneminde ülkeler, ulusal güvenlik ve dış 

politikalarını batı ve doğu bloğuna göre belirlemekteydi. Ülkelerin ait 

oldukları bloğun ortak ve ana politikaları ikili ilişkilerin düzenlenme 

insiyatifini elde bulundurmaktaydı. Soğuk Savaş döneminin sona 

ermesinin ardından ekonomi, dış politika ve güvenlik siyaseti açısından 

giderek çok taraflı çıkarların ve ilişkilerin ağırlık kazandığı bir döneme 

girilmektedir. 

Bu dönemde Orta Doğu ve Orta Asya bölgesinde tarihsel süreç 

içerisinde oluşan güç odakları ile birlikte küresel güçlerin ilişkileri ve bu 

güç odaklarının kendi aralarındaki ilişkiler bölgenin kaderini gittikçe 

daha çok etkilemeye başlamıştır. Bölgenin küresel boyutta önem arz 

etmesi ise ülkelerin bölge politikalarının daha geniş alanlara 

yansımasına neden olmaktadır. Bölgenin tarihine ve şu anki 

konjonktürüne baktığımızda bu politikaların güvenlik ağırlıklı 

olduğunu görmekteyiz. Güvenlik kavramının bölge için kilit nokta 

olduğunu yaşanılan son 60 yıl bize tüm açıklığıyla göstermektedir. 

Bu makalede Orta Doğu bölgesinde oluşan bölgesel güçlerin 

güvenlik alanındaki işbirliği çabaları ile küresel güçlerin bölge 

politikalarının, bölgenin önemli güçlerinden Türkiye ve gün geçtikçe 

bölgenin daha fazla parçası haline gelen Pakistan arasındaki ilişkilere 

yansımaları irdelenecektir. Daha sonra güvenlik alanında yapılabilecek 

işbirlikleri ve ortak güvenlik oluşturma konusunda neler yapılabilir 

sorusuna cevap aranmaya çalışılacaktır. 

0rta Doğu Neresidir? 

Orta Doğu, bilinen tarihin en eski medeniyetlerine ev sahipliği 

yapmış, semavi dinlerin doğduğu ve tarih boyunca da önemini 

muhafaza etmiş stratejik bir bölgedir. Orta Doğu bölgesi ile ilgili bir 

çalışma ya da inceleme yapan herkes öncelikle bu bölgenin sınırlarını 

tasvire çalışmıştır. Bu sınırları da genellikle bölgeye bakış açılarına göre, 

bazen daraltarak bazen de genişleterek çizmişlerdir. Kimileri 

Sumatra'dan Fas’a kadar İslam dininin yayılma alanının bu bölgeyi içine 

aldığını iddia ederken, kimi de Mısır’dan İran'a kadar olan Arap 

dünyasıyla sınırlı tutmuştur.  
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II. Dünya Savaşı’ndan sonra bilimsel çalışmalarda ve uluslararası 

siyasette giderek kullanımı yaygınlaşan "Orta Doğu" kavramını ilk defa 

1902 yılında Amerikan deniz tarihçisi ve stratejisti Alfred Thayer 

Mahan, National Review'de yayınlanan Basra Körfezi'nin önemini ele 

aldığı "The Persian Gulf and International Relations" (Pers Körfezi ve 

Uluslararası İlişkiler) başlıklı yazısında Arabistan ile Hindistan 

arasındaki bölgeyi ifade etmek için kullanmıştır. 1909 yılında Londra'da 

yayınlanan Problems of the Middle East (Orta Doğu Sorunları) adındaki 

kitap ile kavram bilim dünyasına taşınarak Basra Körfezi bölgesinin 

İngiltere'nin uluslararası menfaatleri açısından önemi anlatılmaktaydı. 

Aynı yıllarda Hindistan'da Kral naibi olan Lord Curzon ise, ilk defa 

1911'de Hindistan'a yakın yerleri ifade etmek için resmi konuşma ve 

belgelerde "Orta Doğu" kavramını kullanan kişi olmuştur.  

Bugün Orta Doğu derken farklı sosyo-ekonomik ve siyasi 

kalkınma düzeylerinde bulunan ve ortak bir dini ve kültürel mirasa 

sahip olan ülkelerden müteşekkil çok çeşitli bir bölgeden bahsediyoruz. 

Bu çalışmada Orta Doğu, Mısır'dan Afganistan'a kadar olan bölge 

olarak, her ne kadar Orta Doğu'nun parçası gibi gözükmese de ne yazık 

ki gün geçtikçe Orta Doğulaşan Pakistan'ı da içine alacak şekilde 

incelenecektir. 

Güç ve Bölgesel Güç Kavramı 

Uluslararası ilişkilerde güç, bir devletin başka bir devlete karşı 

uyguladığı zorlayıcı ve davranışın manipüle edilmesine yönelik etkidir 

(Tezkan, 2005, s.137). Ulusal güç bir milletin ulusal hedeflerine ulaşma 

yolunda ulusal çıkarlarını sağlamak maksadıyla sahip olduğu ve 

kullanacağı siyasi, askerî, coğrafi, demografik, bilimsel ve teknolojik, 

psiko-sosyal ve ekonomik kapasitelerinin bir araya gelmesi ile oluşan 

yetenektir. Ulusal güvenlik politikalarının başarılı bir şekilde 

uygulanması ile ülkenin sahip oluğu ulusal güç ve bu gücü etkin olarak 

kullanma kabiliyeti arasında doğrudan bir ilişki vardır. Ulusal gücün 

sürekli geliştirilmesi, devleti yönetenler ile birlikte öncelikle topluma 

düşen ve toplumun bilinçlendirilmesi gereken bir yükümlülüktür. 

Ulusal güç unsurları değişik kaynaklarda farklı şekilde 

sınıflandırılmaktadır. Ulusal gücün unsurları; doğal (coğrafya, nüfus, 
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doğal kaynaklar) ve sosyal (ekonomik, askerî, politik, psikososyal, bilgi) 

etmenler olarak iki başlıkta gruplandırılmaktadır (Yılmaz, 2007, s.7).  

Güç kategorisinin belirlenmesinde ise Buzan’ın yukarıdan 

aşağıya; süper güç – büyük güç – bölgesel güç sıralaması bugün için 

geçerli bir yaklaşım sağlamaktadır. Buzan’a göre süper güç; sahip 

olduğu birinci sınıf askerî-politik kabiliyetler ve bunları destekleyen 

ekonomisi ile uluslararası güvenliğin aktif oyuncusu, her istediği 

bölgede tehdit, garantör, müttefik veya müdahaleci konumundadır. Bu 

yönünün dışında uluslararası toplumu kendi yanına çekecek evrensel 

değerleri sahiplenmiştir. Büyük (great/major) güç ise bütün sektörlerde 

süper güç ile yarışacak kabiliyetlere sahip değildir ve küresel güçle karşı 

karşıya gelme riski olduğunda güç kullanımı ve isteklerinde orantılı 

olmak zorundadır. Bölgesel güçler ise kabiliyetleri ancak belirli bir bölge 

için etkili olan, küresel gelişmelerin pek çoğuna katılamayan güçlerdir. 

Bu güçlerin konumları ve ne istedikleri küresel hesaplamaların dışında 

tutulur. Örneğin Soğuk Savaş döneminin Vietnam, Kore ve Mısır’ı böyle 

bir konuma sahipti (Yılmaz, 2007, s.13).  

Bugün Orta Doğu'da yukarıda bahsedilen ulusal güç unsurları 

irdelendiğinde, bölgesel güç vasfı taşıyabilecek ve politik hareket 

serbestisine en fazla sahip olan ülke İran'dır. İran 20’nci yüzyılın 

başlarına kadar Türk soylu hanedanlar tarafından yönetilen bir ülke 

olmakla birlikte sosyo-kültürel yapısı çok güçlü olan bir ülke olması 

nedeniyle kimlik sorununu en az yaşayan ve bugün bölgede millet olma 

bilincine en fazla sahip olan ülkedir. 

Öncelikle doğal kaynakları zengin bir ülke olan İran, 

Zerdüştlüğün doğuş yeri olarak bugüne kadar Orta Doğu'nun 

hâkimiyeti için Yunanlılar, Romalılar akabinde Bizanslılar ve 

Osmanlılarla mücadele ederek varlığını sürdürmüştür. Büyük 

İskender’in lssus (MÖ 333) Zaferi ve İslam İmparatorluğu ile Nihavend 

Savaşı (642) bu ülkeyi yabancı işgaline bırakmış,  Büyük Selçuklular'dan 

Safeviler'e kadar da ülkenin yönetici kesimi Fars dışı kavimler olmuştur. 

Ancak İran’ın sahip olduğu kültürel yapı İran'ın farklı bir yapıya 

dönüşmesine engel olmuş, aksine İran, üzerinde bulundurduğu 

İmparatorlukları ve yakın çevreyi derinden etkilemiştir. Bunlarla 

beraber Farsçanın uzun bir süre bölgenin edebiyat dili olmasını ve İslam 
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dini üzerinde oluşturduğu etkiyi de düşünecek olursak İran’ın gücünün 

kültürel yapısı olduğuna hükmedebiliriz. 

İran, bölgede farklı bir unsur olma özelliğini hep sürdürmüş, 

bölgenin İslamlaşması ve Araplığın başat olduğu dönemde bile bu 

değişmemiştir. Şiilik mezhebinin en güçlü temsilcisi olarak Orta 

Doğu'da bugün de Arap dünyasının karşısındaki en önemli güçtür. 

20’nci yüzyılda doğal kaynaklarının zenginliği, ideolojik yapısı ve gün 

geçtikçe artan askerî kapasitesiyle birlikte Hizbullah ve Hamas 

örneğinde olduğu gibi bölgede kendine müzahir gruplar oluşturarak 

etkisini ve gücünü tüm bölgeye yayabilme yeteneğine sahiptir. Bu 

yeteneği, Irak'taki Şii grupların etkinliğinin arttığı bir dönemde daha 

fazla anlam ifade etmektedir. 

Bölgede tarihi dinamikleri ve imparatorluk mirasının verdiği 

avantajla birlikte askerî ve ekonomik büyüklüğüyle Türkiye, uzun bir 

süre Orta Doğu'dan uzak kalmaya ve batıyla ilişkilerine göre Orta Doğu 

politikalarını geliştirse de Soğuk Savaşın bitmesiyle artık bu politikadan 

vazgeçtiği görülmektedir. Özellikle İkinci Körfez Harekâtı ve 1 Mart 

Tezkeresi sonrası dönemde Türkiye'nin yürüttüğü aktif politika, 

bununla beraber PKK Terör Örgütü'yle yürüttüğü mücadelede aldığı 

tedbirler kapsamında geliştirdiği ilişkiler bölgedeki ağırlığını artırmıştır. 

Ekonomik refah ve barış vizyonuyla bölgedeki devletlerle yaptığı ikili 

antlaşmalar ve enerji koridoru olma konusunda gösterdiği kararlılık 

Türkiye'yi bölge gücü haline getirmeye başlamıştır. 

Bölgenin diğer bir gücü olarak bu çalışmada İsrail ele alınacaktır. 

Ulusal güç parametreleri açısından bölgesel güç olmaya yeterli olmasa 

da İsrail, ABD ile geliştirdiği çok özel ikili ilişkilerle Orta Doğu'da 

politik serbestîye en fazla sahip olan ülkelerden biridir. İsrail'in Orta 

Doğu politikaları bölgenin son 60 yılının siyasi iklimini oluşturan ana 

etmenler olmuştur.  

Mısır, Nasır döneminde Arap milliyetçiliğinin en önemli 

temsilcisiyken, Camp David (1978) Antlaşmasıyla yavaş yavaş 

kaybetmeye başlamıştır. Mısır, bugün de önemli bir ülke olmakla 

beraber rejim sıkıntısı çekmesi ve bölgede adeta direnişi simgeleyen 

Hamas ve Hizbullah'a karşı takındığı tavır nedeniyle Soğuk Savaş 

dönemindeki pozisyonunu kaybetmiştir. Bir diğer önemli Arap ülkesi 
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Suudi Arabistan ise her ne kadar Arap sermayesinin en önemli 

temsilcisiyse de bölge gücü olmaktan uzaktır. 

Soğuk Savaş Sonrası Güvenlik ve Orta Doğu: 

SSCB'nin ve sonrasında da Varşova Paktı'nın dağılması ile 

uluslararası ilişkilerde ulusal ve küresel tehditlerin yapılarında ve tehdit 

algılamalarında meydana gelen değişiklikler sonrasında, güvenlik 

anlayışlarında ciddi dönüşümler görülürken, dünya genelinde 

ekonomik ve siyasi dengeler de büyük oranda değişmiştir. İki kutuplu 

ideolojik mücadele dönemi yerini temelde ekonomik çıkar rekabetinin 

egemen olduğu, ilişkilerin ekonomik faktörlerle belirlendiği ve ülkelerin 

dış politikalarında ekonomik unsurların öne çıktığı bir uluslararası 

ilişkiler ortamına bırakmıştır. 

Soğuk Savaş sonrası dönemin yeniden yapılanma süreci devam 

ederken çok kutupluluğa doğru bir gidiş ve uluslararası ortamın gittikçe 

daha kaotik bir hal alması söz konusudur. (Öztürk, 2007, s.30). Bunun 

nedenleri şu şekilde sıralanabilir; (1) Denetleyici ve düzenleyici güçlerin 

etkisiz ve yetersizdir. (2) Küresel ısınma gibi çevre sorunları gittikçe 

felakete yakın konular ile gündeme gelirken; su, petrol ve doğal gaz gibi 

stratejik kaynaklar birer siyasi ve güvenlik sorununa dönüşmektedir. (3) 

Süper ve büyük güç olmanın yolu enerji sorunun çözülmesinden 

geçecektir. (4) Etnik ve kültürel konular, demokrasi, insan hakları, terör 

gibi konular gittikçe daha fazla istismar edilmektedir. (5) Küreselleşme 

ülkeler ve bölgeler arasında dengesizliği beslemektedir. (Yılmaz, 2007, 

s.6) 

Bugün Orta Doğu'daki çatışmalar bu bağlamda ele alındığında 

bölgedeki huzursuzluğun kaynağının, dünyadaki güvenlik kaygısına 

neden olan unsurların etkisinin bu bölgede fazlasıyla görülmesinden 

ileri geldiği görülmektedir. Bütün bunlara bölge ülkelerinin ihtirasları 

ve küresel güçlerin müdahaleleri eklendiğinde durum daha fazla 

ciddiyet arz etmekte, dünyada en fazla askerî operasyon ve siyasi 

hareketliliğin görülmesi de sürpriz olmamaktadır. 
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Bölgesel Güçlerin İşbirliği Çabaları 

Türkiye İsrail Güvenlik İşbirliği 

Türkiye ve İsrail, askerî güçlerinin diğer Orta Doğu ülkelerinden 

çok ileride olması yanında, ekonomik açıdan da bölgenin en dinamik iki 

ülkesidir. Soğuk Savaş dönemi sonunda işbirliği, 1996 askerî 

anlaşmasına ve bunu takip eden stratejik ortaklığa kadar uzanmıştır. 

Stratejik ortaklıkta terörizm ile mücadele temel noktalarından 

birisiydi. İki ülke üst düzey yetkilileri arasındaki temaslar 1993 yılından 

itibaren yoğunlaştı. Bu yıl içerisinde Oslo barış sürecini teyit eden 

anlaşmanın imzalanmış olması Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini 

geliştirmek için daha rahat hareket etmesini sağladı. 

1996 Şubat ayında imzalanan ‘Askerî Eğitim ve İşbirliği 

Anlaşması’na göre; 

-İki ülkenin askerî eğitim alanında işbirliği yapmasını,  

-Profesyonel uzmanlık alanlarında mütekabiliyet esasına göre, 

farklı seviyelerde işbirliğinde bulunmasını, 

- Askerî Akademiler, birlikler ve karargâhlar arasında karşılıklı 

ziyaretler yapılmasını, 

-Karşılıklı olarak eğitim ve tatbikat uygulamalarında 

bulunulmasını, 

-Bilgi ve tecrübe sağlamaya yönelik personel değişimini, 

-Donanmaya dahil gemilerin ve Hava Kuvvetlerine dahil 

uçakların karşılıklı olarak ziyaretler yapmasını, 

Ve bunun gibi Türkiye'nin daha önce başka ülkelerle yaptığı aynı 

nitelikteki anlaşmalara benzer maddelere yer verilmiştir. 

Ancak bu anlaşma metninde geçen 31 Mart 1994 tarihli 'Güvenlik 

Gizlilik Anlaşması'na yapılan atıf, iki ülke arasındaki askerî işbirliğinin 

çok önceleri başladığının göstergesi olmuştur. 

1996 yılının Ağustos ayı içerisinde de 'Savunma Sanayi işbirliği 

Anlaşması' imzalanmış F4 ve F5 uçaklarının modernizasyonu ve 

elektronik ekipmanlar konusunda alımlar yapılmıştır. Popeye-2 ve 
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Rafael Python-4 gibi füze sistemleri yanında M-60 tanklarının 

modernizasyonu ile birlikte son teknoloji insansız Hava Araçları (İHA) 

konusunda da anlaşmalara varılmıştır. En önemlisi de terör örgütleri 

konusunda istihbarat paylaşımına gidilmiş ve Türkiye'nin PKK ile 

mücadelesinde avantajlar sağlanmıştır (Rubin, 2002, s.151). 

İsrail'in Şaron'la başlayan ve İkinci Intifada'ya sebep olan 

politikaları Türkiye İsrail ilişkilerini sıkıntıya sokmuştur.Türkiye'nin 

Suriye ve İsrail arasında Golan tepeleri konusunda başlattığı 

arabuluculuk çabaları da İsrail'in Gazze saldırılarıyla son bulmuştur. Bu 

durum Türkiye'nin tepkisini çekmiş, akabinde Davos'taki o ünlü 'One 

Minute' çıkışıyla tüm dünyada da yankı bulan süreç yaşanmıştır. Bu 

süreç, İsrail'in de aralarında bulunduğu uluslararası hava tatbikatı son 

anda iptal edilerek İsrail'le köprüler atılıyor mu sorularıyla devam 

etmiştir.  

Türkiye-İran Güvenlik İşbirliği 

Türk - Fars ilişkileri tarih boyunca bölgenin belirleyici 

unsurlarından olmuştur. Bizans Sasani çekişmelerinde Göktürk 

Devleti'nin oynadığı rol, bölgede iki İmparatorluk arasında denge 

sağlamıştır. Bölgenin İslamlaşmasından sonra da Şii Büveyhoğulları'nın 

Abbasi Halifesi'ne baskısına karşılık Selçukluların yardımı ve desteği 

aranmıştır. 

Selçukluların İmparatorluk olmasıyla beraber başkentlerini Rey'e 

taşımaları, iki kültürün kaynaşmasına ve iç içe olmasına sebep olmuştur. 

Selçukluların saray dili Türkçe olmasına rağmen yazışma dili Farsça idi. 

Bu dönemde edebiyat dili Farsça olmakla birlikte birçok dini terim de 

Farsçadan Türkçeye geçmiştir. Daha sonra Osmanlı döneminde 

karşılıklı mücadele uzun süren savaşlara neden olmuş, 1639'da Kasr-ı 

Şirin Antlaşması ile bugünkü sınıra yakın sınırlar çizilirken mücadele ve 

çekişme sürmüştür. 

Cumhuriyet Türkiyesi döneminde Atatürk ve Şah Rıza Pehlevi 

arasında geliştirilen ilişkiler İran İslam Devrimi ile yeni bir şekil almaya 

başlamıştır. İki ülkenin Orta Asya'da etkinlik mücadelesi, Hazar'ın 

Statüsü konusunda çıkar çatışmaları, Ermenistan ve Azerbaycan 
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politikaları, işbirliğini güçleştiren ve çıkar çatışmalarına sebep olan 

sorunlar olarak görülmektedir.  

ABD'nin Irak'ı işgal etmesiyle başlayan süreçte iki ülkenin hızla 

yakın işbirliğine girdiği görülüyor. Çatışma yerini işbirliğine bırakmış, 

bu da aslında iki ülkenin bölgeyi şekillendirmede beraber neler 

yapabileceğini göstermiştir. PKK konusunda işbirliği eş zamanlı 

operasyonların yapılmasını sağlamış, Irak ile ilgili politikalarda 

eşgüdüm sağlanmaya çalışılmıştır. Bu güven ve işbirliği ortamı iki ülke 

liderlerinin sıkça görüş alışverişini de beraberinde getirmiş, ilişkilerinin 

ısınmasına yardımcı olmuştur. Türkiye'nin Filistin Sorunu'na 

yaklaşımının da bu ilişkilere çok olumlu katkı sağladığı açıktır. 

İki ülkenin ortak çıkar noktalarından biri de Afganistan'dır. 

Türkiye ISAF bünyesinde Afganistan'ın istikrarına destek vermektedir. 

İran da Taliban gibi aşırı radikal Sünni bir grubun Afganistan'da 

yönetimde olmasını istememektedir (Avrasya Dosyası,1999,Cilt:5,Sayı:3 

s.405). İran'ın batının tepkisini çeken uranyum zenginleştirme 

faaliyetleri konusunda Türkiye'nin yatıştırıcı yaklaşımı ve Türkiye'nin 

Ermenistan'la yaptığı Zurich Protokolü ile birlikte Irak ve Suriye'yle 

yaptığı antlaşmaların getirdiği yeni stratejik vizyon iki ülke arasında 

karşılıklı anlayış ve işbirliğini daha da geliştirmektedir. 

Küresel Güçlerin Bölge Politikaları 

Rusya 

Asırlardır otoriter, totaliter ve emperyalist rejimlerle yönetilmiş 

ve son 20 yıldır büyük değişimlere sahne olmuş olan Rusya, hala 

ABD'nin karşısında bir küresel güç olma iddiasındadır. Putin bu iddiayı 

‘Ya büyük güç oluruz, ya hiç olmayız' sözü ile ifade etmiştir (TUSAM, 

2004, s.7).  

Rusya'nın Orta Doğu'daki güvenlik çıkarı, bölgenin istikrarından 

geçmektedir. Bölgedeki köktencilik ve bu çerçevede yayılan terörizm, 

Rusya için önemli bir tehdittir. Bu sebeple bölgede istikrarın sağlanması, 

Rusya'nın da çıkarınadır. Bu çerçevede Batı ile aynı amaç güdülüyor 

olsa da Rusya'nın bölgede istikrarın sağlanmasına ilişkin metotları, Batılı 

devletlerden farklıdır. 
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Bölgede etkinliğin önemli araçlarından biri olan silah ticaretinde 

Rusya'nın payının azalmasının önlenmesi Rusya’nın bölgedeki 

hedeflerinden biridir. İsrail halen Rusya’nın Orta Doğu'daki en önemli 

ekonomik partneri konumundadır. Bu dönemde İsrail ile Rusya 

arasında önemi giderek artan stratejik-askerî işbirliği göze 

çarpmaktadır. Rusya ve İsrail, Hindistan'a verilmek üzere milyarlarca 

dolarlık savunma projeleri geliştirmekte, silah üretmektedir. Ayrıca, 

Aralık ayında Rus Savunma Bakanlığı, İsrail üretimi casus uçak alınması 

için müzakerelerin sürdürüldüğünü açıklamıştır. İsrail'in ürettiği casus 

uçaklar Ağustos krizi öncesinde Gürcistan tarafından Rus askerî 

hareketliliğini gözlemlemek amacıyla kullanılıyorken, Rusya casus uçak 

teknolojisi üretimi yapmamaktadır. Rusya'nın Gürcistan'la yapılacak 

askerî ticaretin yaptırıma uğrayacağını açıklaması sonrasında İsrail, 

Gürcistan'la askerî işbirliğini durdurmuş ve Rusya'ya casus uçak satma 

taahhüdünde bulunmuştur (ORSAM,2009). 

İsrail’le olan bu sıkı işbirliğine rağmen Rusya'nın Orta Doğu'da 

etkinlik sağlamak için Suriye faktörü üzerine eğildiği görülmektedir. 

Sovyet döneminden kalan ilişkileri ve Tartus limanındaki Rus deniz 

üssü, ABD'nin "şer eksenin" içinde bulunan Suriye'yi "Irak'ı da 

kaybeden" Rusya'nın Orta Doğu politikasında önemli hale 

getirmektedir. ABD baskısı karşısında AB'den de gerekli desteği 

alamayan Beşar Esad'ın yeni bir himayedar bulma amacıyla yaptığı 

Moskova ziyareti sırasında yaklasık 10 milyar dolar borcun Putin 

yönetimi tarafından kolayca silinmesini, ABD'nin itirazına ve Rusya-

İsrail ilişkilerini germesine rağmen Suriye'ye "Igla" ve "İskender-E" 

füzeleri satma girişimini de bu çerçevede değerlendirmek 

gerekmektedir (TÜRKSAM,2009). 

ABD 

Soğuk Savaşın sona ermesi Orta Doğu'da Körfez Krizi ile 

neredeyse eş zamanlı olarak yaşandı. Bu iki gelişmenin bölgedeki siyasi 

gelişmeler açısından önemli etkileri oldu. Bu etkilerden en önemlisi ise 

ABD'nin bölgedeki rolünün ve ilişkilerinin yeniden tanımlanması 

olmuştur. 

Küresel tek süper güç olarak ABD, 11 Eylül'le birlikte bölgede iki 

büyük operasyonla önce Afganistan’ı daha sonra da tüm dünyadan 
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tepki çektiği Irak’ı işgal etti. Irak’ın işgali, bölgedeki ülkeleri harekete 

geçirerek ABD’nin Büyük Orta Doğu Projesi hakkında kuşku ve 

endişeleri artırmıştır. Bu dönemde ABD’nin iki önemli müttefiki, İsrail 

ve Türkiye de gelişmeleri yakından takip ederken İsrail ABD’yi 

desteklemiş, Türkiye’de ise 1 Mart Tezkeresi ile başlayan süreçte 

ABD’ye tepki artmış ve bölge ülkeleri ile güvenlik işbirliği çabalarına 

girişilmiştir. Özellikle İran ve Suriye ile yakınlaşma artmış ve ‘Irak’ın 

Komşuları’ toplantılarıyla istikrarsızlığın yayılması engellenmeye 

çalışılmıştır. 

Ancak son dönemde Obama’nın İslam ülkeleriyle diyalog 

çabaları artarken, İsrail’in Gazze Operasyonları ve Netenyahu 

Hükümeti’nin Doğu Kudüs’te yeni yerleşimlere izin vermesi, ABD’nin 

barış ve istikrar çabalarına gölge düşürmektedir. İsrail’in savaş suçu 

işlediği öne sürülen Goldstone Raporu’nun Birleşmiş Milletler’de ortaya 

konması da göstermektedir ki, Filistin Sorunu’na çözüm bulunmadığı 

takdirde Orta Doğu’ya huzur gelmeyecektir. 

Obama’nın stratejik bakışı, Afganistan’ı merkeze almaktadır. 

Ancak Taliban yeniden güç kazanması ve Karzai Hükümeti’nin 

yolsuzluklara karışması ile birlikte Afganistan’daki halkın hayal 

kırıklığına uğraması, NATO güçlerini güç duruma düşürmüştür. Halen 

bölgede Taliban, ülkenin önemli büyüklükte bölgesine hükmetmekte, 

çatışmalar da NATO birliklerinin zaiyatını artırmaktadır. Bu durum 

Pakistan’ın istikrarını da önemli ölçüde etkilemektedir.      

Türkiye - Pakistan İlişkileri ve İşbirliği Olanakları 

Türkiye’nin belki de en önemli dostu ve müttefiki olan 

Pakistan’la tarihi ilişkilerin temelini, Pakistan henüz Hindistan’ın 

parçası iken Osmanlılarla irtibatını devamlı koruduğunu gördüğümüz 

Babür İmparatorluğu (1526-1858) döneminde görmek mümkündür. 

Kurtuluş Savaşımız esnasında ise, Hindistan Müslümanlarının 

gönderdiği yardımlar iki ülke arasındaki yakınlaşmanın belki de en 

önemli dayanaklarındandır. 

Pakistan, bağımsızlığını kazandığı 1947’den itibaren Hindistan’la 

yaptığı savaşlar, Keşmir Sorunu ve El Kaide Taliban gibi aşırı radikal 

gruplarla mücadeleler nedeniyle siyasi istikrarını korumakta güçlük 
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çeken bir ülkedir. Bu sıkıntılar suikast ve askerî ihtilalleri beraberinde 

getirmiştir. 

Pakistan tüm bu sıkıntılarla uğraşırken ordusunu güçlü tutma 

gereksinimi duymuş ve askerî silah sanayinde önemli ölçüde yol kat 

etmiştir. Pakistan’ın nükleer güce sahip tek Müslüman ülke olduğunu 

unutmamak gerekir. GHAURI-I, II, Ill füzeleriyle 2500km. menzile 

ulaşan füze teknolojisi yanında 4000 km. menzilli TIPU sistemini de 

geliştirmeye devam etmektedir. Pakistan ayrıca Çin ve ABD iIe de 

güvenlik alanında sıkı işbirliği içindedir. Tanklarını Çin’den sağladığı 

teknolojiyle yapmaktadır. Terörle Mücadele kapsamında ABD’den 

sağladığı İHA’larIa sert coğrafyasında özellikle Svat Vadisi'ndeki 

operasyonlarını destekleyebilmektedir (TUSAM, 2004, s.16).                  

Pakistan, Kıbrıs ve PKK konularında Türkiye’ye her zaman tam 

destek sağlamıştır. Türkiye de Hindistan’la ilişkileri bozulması pahasına 

Pakistan’a Keşmir Sorunu’nda destek vermiş, Afganistan’la ilişkilerini 

rayına koymak için arabuluculuk yapmıştır. Pakistan’ın son yaşadığı 

deprem felaketinde de Türkiye en fazla destek ve yardım veren 

ülkelerden biri olmuştur. 

Bu tehdit ortamında iki ülke birikimlerini birbirlerini 

desteklemekte kullanabileceği değerlendirilmektedir. Çünkü Türkiye bir 

NATO ülkesi olması nedeniyle batıyla sahip olduğu askerî işbirliği 

olanaklarıyla savunma alanında son teknoloji ürünleri ve gelişmeleri 

takip etmektedir. Terörle mücadele konusunda da uzun yıllar süren 

tecrübe ve birikime sahiptir. Pakistan ise Çin’le geliştirdiği ilişkiler ve 

sahip olduğu füze teknolojisi ile önemli imkânlara kavuşmuştur. Bu iki 

kardeş ülke birikimlerini ve uluslararası ilişkilerindeki yeteneklerini 

birbirinin eksik yanlarını desteklemekte kullanabilirler. 

İki ülke Afganistan konusunda da İran'ın desteğini alarak 

bölgenin istikrarını sağlamak amacıyla birlikte hareket edebilmeleri ve 

bu imkân ve kabiliyetleriyle Orta Doğu’da ve dünyada daha fazla 

saygınlık kazanmaları mümkündür. 

Küresel terör tehdidi ve kaçakçılık konusunda istihbarat 

paylaşımında bulunarak güvenlik alanında daha fazla imkân ve 
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öngörüye sahip olabilmeleri ve Orta Doğu’nun daha emniyetli bir yer 

olmasını sağlayabilmeleri mümkündür. 

Sonuç 

Orta Doğu, bugünkü sorun ve çıkmazları dışarıdan gelen 

güçlerin dayattığı şekilde çözemez. Bölgesel güç odaklarının işbirliği 

olanakları oldukça geniş ve çok boyutludur. Bölgede çözüm bekleyen 

birçok sorun halen güncelliğini korumaktadır. Elbette tarihin en eski 

düşmanlıklarının yaşandığı bir bölgede tüm sorunların hemen 

çözümlenmesi mümkün değildir. Fakat diyalog ve işbirliği ortamı 

bölgede huzur için bir başlangıç olabilir. Pakistan ve Türkiye tarihi 

ilişkileriyle bu ortamın oluşmasında öncü ve destek olabilecek iki 

ülkedir. 
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KÜRESEL İSTİKRARIN SAĞLAMASINDA GÜVENLİK 

ÖRGÜTLERİNİN ETKİLERİ 

 

J.Ütğm.Hüseyin SÜRÜCÜ  

 

Öz 

Soğuk Savaş sonrasında dünyada yeni tehditler ortaya çıktı. Bu 

tehditlerin, önümüzdeki dönemlerde Doğu Avrupa (Balkanlar), Avrasya 

ve Pasifik’te etkili olabileceği değerlendirilmektedir. Bu bölgelerde var 

olan BM, NATO, AB, AGİT, KEİO, EİT, ŞİÖ gibi önemli güvenlik 

örgütleri bu bölgelerdeki devletler arası problemleri çözmek için aktif bir 

rol üstlenecektir. Ama bu örgütlerin kendi iç sorunları vardır. 

Örgütlerdeki devletler kendi gelecekleri, kendi çıkarları doğrultusunda 

bu örgütleri kullanmaya çalışıyorlar ve ortak konularda anlaşamadıkları 

için kendi etkinliklerini ve güvenirliklerini kaybetme tehlikesiyle karşı 

karşıyalar. Bu problemleri çözdükten sonra yapısal olarak daha kuvvetli 

olurlar ve bunun sonucunda dünya tek kutuplu dünyadan çok kutuplu 

dünyaya geçebilir. Türkiye ve Pakistan bu ortamda kendi çıkarları 

doğrultusunda yeni müttefikler kazanmalı ve bu örgütlere ya katılmalı 

ya da örgütlerdeki devletlerle güçlü ilişkiler kurmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Soğuk Savaş, Tehdit, Güvenlik Örgütleri, 

Çıkarlar, Tek Kutuplu Dünya Düzeni, Çok Kutuplu Dünya Düzeni. 

 

Abstract: 

New threats have emerged after the Cold War. These threats are 

estimated to be active in Eastern Europe (Balkans), Eurasia, and Pacific 

in the next period. Important security organizations in these areas as 

UN, NATO, EU, OSCE, BSEC, ECO and SCO will take active roles to 

resolve issues and problems between states. Unfortunately, these 

organizations have some structural problems resulting from abusing the 

organizations for own interests. And these organizations may lose their 

credits and effects on regional states because of disagreement on common 

interests. When they settle these issues, they will be more powerful 
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structurally and the world may turn into order of multiple polar. In this 

situation, Turkey and Pakistan should gain new allies and join to these 

organizations or cooperate strong relations with them for protecting own 

interests. 

Key Words: Cold War, Threat, Security Organizations, 

Interests, Mono polar Order, Multiple polar Order 

Giriş 

Soğuk Savaş sonrasında, dünyada yeni tehditler ortaya çıktı. Bu 

tehditler klasik özellik taşımazlar. Bunlar; (Çağrı, 2003): 

 Konvansiyonel ve kitle imha silahlarının yayılması 

 Uluslararası terörizm 

 Uluslararası örgütlü suçlar 

 Küresel salgın hastalık tehdidi 

 Etnik ve dinsel temelli çatışmalar 

 Çevresel tehditler 

 Göçler  

Yeni tehditlerle mücadele etmek için aşağıdaki örgütler de 

güvenlik kimliklerini ortaya çıkarmıştır. 

Yeni Tehditler Sonucunda Ortaya Çıkan Uluslararası 

Güvenlik/Savunma Örgütleri 

Birlik/ Örgüt Seviye Kapsam 

BM Evrensel Genel Güvenlik 

NATO Bölgesel Güvenlik ve Savunma 

AB(AGSP) Bölgesel Güvenlik ve Savunma 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 

Teşkilatı  

Bölgesel Güvenlik 

Şangay İşbirliği Örgütü Bölgesel Güvenlik ve Savunma  

Karadeniz Ekonomik İşbirliği 

Organizasyonu 

Bölgesel  Ekonomi  

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bölgesel Ekonomi  
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Birlik/ Örgüt Seviye Kapsam 

Amerika Devletleri Teşkilatı Bölgesel Güvenlik ve Savunma 

Anzus Paktı (ABD, Yeni Zelanda, 

Avustralya) 

Üçlü Güvenlik ve Savunma 

Afrika Birliği Örgütü Bölgesel Güvenlik ve Savunma 

Güney Asya Bölgesel İşbirliği 

Örgütü 

Bölgesel Ekonomi ve Güvenlik 

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği 

Konseyi 

Bölgesel Güvenlik ve Savunma 

Arap Birliği  Bölgesel Güvenlik vd. 

İslam Konferansı Örgütü Bölgesel Güvenlik vd. 

BM İnsan Hakl. Yük. Kom.liği 

Ofisi 

Evrensel  İnsan Hakları 

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Evrensel  Mülteciler  

Uluslararası Göç Örgütü Evrensel  Göçmenler  

BM Kadınları Geliştirme Fonu  Evrensel  Kadın Hakları 

Dünya Doğal Hayatı Koruma 

Vakfı 

Evrensel  Doğal Hayatı Koruma  

Dünya Sağlık Örgütü Evrensel  Sağlığın Korunması 

Avrupa Polis Bürosu Bölgesel  Güvenlik ve İstihbarat 

Uluslararası Kriminal Polis Örgütü Evrensel  Suçla Mücadele 

Avrupa Gıda Güvenliği Örgütü Bölgesel Gıda Güvenliği 

Uluslararası Atom Enerjisi 

Kurumu 

Evrensel  Nükleer Güvenlik 

Greenpeace  Evrensel Çevre Duyarlılığı 

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay 

Örgütleri 

Evrensel Sağlık ve Doğal Afet 

Kaynak: Edit. Şaban H. Çalış, Birol Akgün, Önder Kutlu. Uluslararası Örgütler ve 

Türkiye. Çizgi Kitapevi( Konya,2006)’dan derlenmiştir.  

Türkiye ve Pakistan’ın coğrafyasında bölgenin istikrarında BM, 

NATO, AB, AGİT, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik 

İşbirliği Organizasyonu ve Şangay İşbirliği Örgütü direkt aktör 

konumunda olacaktır. Bu makalede, bu örgütlerin geçmişteki kriz ve 

çatışmalardaki durumuna bakarak önümüzdeki dönemde küresel 

istikrarı sağlamadaki etkileri irdelenecektir. 
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Birleşmiş Milletler (BM): 

25 Nisan 1945’te San Francisco’da toplanan konferansta 

kurulmuştur. ABD, İngiltere, Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya 

Güvenlik Konseyi daimi üyesidirler ve veto hakkına sahiptirler. (Harp 

Akademileri Yayını, 2005, s.96). 

Teşkilatın amacı, antlaşmanın birinci maddesinde 4 paragraf 

halinde sıralanmıştır. Genel olarak teşkilat, milletlerarası hak ve eşitlik 

prensibine göre, barış güvenliğini muhafaza etmek, milletlerarası 

işbirliğini gerçekleştirmek için kurulmuştur (Harp Akademileri Yayını, 

2005, s.97). 

Soğuk Savaş sonrasında Birleşmiş Milletler değişen tehdit 

algılamalarına rağmen tasfiye olmamış fakat yapısı, misyonu ve işlevi 

açısından birçok eleştiriye maruz kalmıştır. En önemli eleştiri konusu 

lider devletlerin, teşkilatı kendi uluslararası çıkarları doğrultusunda 

kullandığı yönündedir. (Emiroğlu, 2006, s.59). 

BM’nin işlevsel ve yapısal yetersizliğinin temel sebebi; BM’yi 

kuranlarının galip devletler olmasıdır. Örneğin, ABD kendi dış politik 

çıkarına aykırı gördüğü Güvenlik Konseyi kararlarını veto ederek 

BM’nin işlevselliğini engelleyebiliyor ve Genel Kurul’un tavsiye 

kararlarını dikkate almayabiliyor. Bu durumun telafisi için BM 

Antlaşmasının tadili gereklidir. Ama veto engeli BM’de köklü bir 

değişiklik yapılmasını engellemektedir (Emiroğlu, 2006, s.76). 

Kuzey Atlantik Paktı (NATO): 

NATO, 12 ülkenin katılımıyla 4 Nisan 1949 tarihinde 

kurulmuştur. Türkiye 5 Mayıs 1955’te üye olmuştur. 2004 yılında üye 

sayısı 26 olmuştur (NATO’s Public Diplomacy Division, 2007, s.12). 

NATO, BM Antlaşması’nın 51’inci maddesi çerçevesinde 

kurulmuş üyelerinin güvenliğinin bölünmezliği temeline dayandırılmış 

olan karşılıklı işbirliğini amaç edinen bir örgüttür (Yılmaz, 2009, s.403). 

Soğuk Savaş sonrası 1991 yılında Roma’da onaylanan Yeni 

NATO Stratejisi’nde toplu savunma yeteneği korundu. Diyalog ve 

işbirliğine bağlı geniş kapsamlı bir güvenlik anlayışı oluşturuldu (Herd 

ve Kriendler, 2008, s.121). 
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Savunma Anlayışındaki Değişiklikler 

Soğuk Savaş 21’inci Yüzyıl 

İki kutuplu Tek kutuplu 

Kara Kuvveti Merkezli Müşterek 

Reaktif Pro-aktif 

Tehdide dayalı/ analitik Kabiliyete dayalı/ etki odaklı 

Emareler/ikaz Alan dışı/mobil 

Kuvvet oluşturma süreci Orta güç 

Politik karar verme  Çeviklik 

Nükleer Caydırıcılık NATO Mukabele Kuvveti 

Johnson, G. Gregory 21’inci YY.’da NATO: Liderlik Sayesinde Krizden Dönüşüme 

s.45. KHO: Uluslararası Liderlik Sempozyumu 15-16 Nisan 2004, Ankara, KHO Basımevi. 

NATO, bugüne kadar üç koruma harekâtında yer almıştır. 

Bunlar: Bosna- Hersek’teki ‘İstikrar Kuvveti’ (SFOR), Kosova’daki 

‘Kosova Kuvveti’ (KFOR) ve Afganistan’da ise ‘Uluslararası Güvenlik ve 

Yardım Kuvveti’(ISAF)dir. Irak‘ta meydana gelen gelişmeler ışığında 

BM ve Koalisyon Güçleri’ni destekleyen girişimlerde bulunmuştur. 11 

Eylül olaylarından sonra NATO ilk kez terör olayını 5’inci madde 

kapsamına alarak ABD’ye destek vermiştir. (Buckley, 2006, s.3) 

NATO, günümüz şartları itibariyle var olan silah gücüyle de 

dünyanın en itibarlı güvenlik örgütüne dönüşmektedir (Spiegeleire ve 

Korteweg, 2006, s.5). 

Avrupa Birliği (AB): 

AB düşüncesi, II. Dünya Savaşı’nda Avrupa Konseyi ile başlamış 

ve Maastricht Anlaşması’yla büyük ölçüde tamamlanmıştır. 
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AB, dünyanın üçüncü büyük nüfusuna sahip olmasına rağmen, 

içerisinde hala siyasi bir bütünlük bulunmamaktadır. Schengen vizesi, 

ortak para, kolektif savunma anlayışı konularında ve özellikle 

Yugoslavya krizi’nde Almanya’nın tutumu (Emiroğlu, 2006, s.679), 2003 

yılındaki Irak Savaşı, Kosova’nın tanınması, Rusya’nın silahlanması ve 

Gürcistan’a müdahalesi buna en iyi örnektir (Marrone, 2009) . 

2003 yılı Aralık ayında kabul edilen ve Yüksek Temsilci Javier 

Solano tarafından hazırlanan AB Strateji Belgesiyle uluslararası 

terörizm, kitle imha silahlarının yayılması, bölgesel çatışmalar, başarısız 

ve kırılgan devletler ve organize suçları tehlike olarak (Schake, 2002 

s.15) belirlenmiştir ve bunlara karşı yaptırımlarda sert güç kullanmak 

yerine yumuşak gücü kullanmayı seçmiştir (Yılmaz, 2009, s.453). 

AB üyeleri, tehlikeleri bertaraf etmek ve AB’nin işleyişi 

standartlaştırmak için AB Anayasası’nı yaptılar. Bu anayasanın 

güvenlikle ilgili olarak verdiği yükümlülüklere göre, üye devletlere 

savunma görevi verilecek ve ortak bir kuvvet oluşturulması gündeme 

gelecekti ama anayasa çoğu devletçe hala onaylanmadı. Bu anayasayı 

onaylamamalarının güvenlikle ilgili sebepleri şunlardır; 

 Avrupa Devletleri’nin askerî kabiliyetlerini geliştirmek, 

istenen askerî reformları yapmak konusundaki isteksizlik (Yılmaz, 2009, 

s.454), 

 AB üyesi devletlerinin çoğunun ordularının 

modernizasyon ihtiyacı (Pilegaard, 2004, s.29), 

 Kamuoylarındaki anti- militarist yaklaşımların kuvvetli 

olmasıdır (Yılmaz, 2009, s.455).   

Sebeplere bakıldığında AB NATO kadar güvenlik alanında söz 

sahibi olması zordur. Kısaca; AB önce kendi değer ve çıkarlarına uygun 

bir dünya rolü belirlemelidir yoksa saygınlığı hep tehlike altında 

olacaktır (Yılmaz, 2009, s.477). 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT): 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, 1975 yılında imzalanan 

Helsinki Nihai Senedi ile başlayan sürecin günümüzde vardığı 

anlaşmadır. Doğu ve Batı blokları arasında diyalog kurulabilmesi 
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amacıyla kurulmuştur. 1990 yılında imzalanan Paris Şartı ile AGİT’e 

dönüşerek daimi bir diyalog platformu haline gelmiştir. Bugün 55 üyesi 

vardır (Çağrı, 2003). 

AGİT, oluşturduğu güvenlik konseptinin merkezine insan 

hakları, temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devletini yerleştirmiştir. 

(Özaşık). 

1992 Helsinki Belgesi’nde en önemli paragraf, Türkiye tarafından 

önerilen ve küçük değişiklikle kabul edilen terörizm paragrafıdır. Bu 

belgede terörizmin sadece güvenliğe, demokrasiye değil insan haklarına 

da bir tehdit oluşturduğu kabul edilmiştir (Özaşık). 

1992 yılında AGİT, güvenlik konsepti merkezinde Azerbaycan ve 

Ermenistan arasındaki anlaşmazlığını ve Dağlık Karabağ anlaşmazlığını 

barış içerisinde çözmek için kendi içinde Minsk Grubunu oluşturdu 

(Azerbaycan Gazetesi, 1998). Ekim 2009 tarihinde Ermenistan’la yapılan 

protokolün imzasında Minsk Grubu’nun eş başkanlarının hazır 

bulunması, Türkiye’nin Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ ve 

Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlıkları için AGİT’i tekrar aktif hale 

getirmiş ve çözüm için büyük bir adım atılmıştır. 

AGİT’in belgelerinde, devamlı işlenen konu işbirliğidir. Ama 

istenilen düzeyde değildir. Üye devletler bölgesel ve uluslararası 

çıkarları doğrultusunda hareket ederek AGİT ruhuna aykırı 

davranışlarda bulunabilmektedir. Herhangi bir caydırıcı gücünün 

bulunmaması örgütün etkinliğini azaltmaktadır (Çağrı, 2003). 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT): 

EİT 1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan tarafından 

kurulmuştur. 1992 yılında Orta Asya cumhuriyetleri, Afganistan ve 

Azerbaycan'ı da kapsayacak şekilde genişlemiştir. Ekonomik İşbirliği 

Teşkilatı, Orta Asya İşbirliği Teşkilatı CACO'nun da devamı 

niteliğindedir. Tarihi köklerinde Sadabat Paktı da vardır (DEİK, 2009). 

Organizasyonun temel amaçları: Üye ülkeler arasında karşılıklı 

ticareti artırmak, bölgede sürdürülebilir gelişme için koşullar yaratmak, 

kültürel dostluk ilişkilerini güçlendirmektir (Kekevi, 2004, s.276). 
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EİT bölgesinin çok zengin enerji kaynaklarının mevcut olması 

günümüzde ortaya çıkan yeni tehdit algılamalarının temel kaynağını 

oluşturmaktadır ve bölgede sağlam bir istikrarın kurulamamasına yol 

açmaktadır. Türkiye’nin konumu ve gelişmişlik düzeyi ve tüm dünya ile 

siyasi ve ekonomik ilişkileri birlikte mütalaa edildiğinde, EİT’e lider 

olabileceği ve bu teşkilatı yönlendirebileceği değerlendirilmektedir. 

(Kekevi, 2004, s.280). 

Bu birlik, etkin kullanıldığında, bölgede meydana gelen terörist 

faaliyetleri sona erdirilebilir ve bölge huzura kavuşabilir.  

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİT): 

KEİT'nin ilk kurucu üyeleri Karadeniz'e kıyısı olan Türkiye, eski 

Sovyetler Birliği, Romanya ve Bulgaristan'dır. Sovyetler Birliği'nin 

dağılması üzerine, Bağımsız Devletler Topluluğu olarak Rusya 

Federasyonu, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova, Gürcistan ve Ermenistan 

kurucu üye sıfatıyla katılmışlardır. Daha sonra Karadeniz'de kıyısı 

olmayan Yunanistan ve Arnavutluk kurucu üye olarak katılmıştır. 

Bugün kurucu üyelere ek olarak; Sırbistan da bu organizasyona üyedir. 

Almanya, ABD, Beyaz Rusya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, İsrail, 

Hırvatistan, Polonya, Slovakya ve Tunus gözlemci üyelerdir (BSEC, 

2009). 

KEİT, Helsinki Nihai Senedi’nde ve onun devamını oluşturan 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği İzleme Konferansları belgesinde yer alan 

prensiplere ve özellikle yeni bir Avrupa için Paris Şartı’nda ortaya 

konan demokrasi, insan hakları, temel özgürlükler, liberal ekonomi 

yoluyla refah ve zenginlik, sosyal adalet gibi ortak değerlere ve bütün 

katılan devletler için eşit güvenlik gibi prensiplere dayanmaktadır 

(Kekevi, 2004, s.265). 

Türkiye, KEİT projesini ortaya atarken iki temel düşünce ile 

hareket etmiştir (Kekevi, 2004, s.268): 

 Karadeniz’in dostluk ve iyi komşuluk esasına dayalı bir 

barış, istikrar ve refah düzeyine dönüştürülmesi,  

 Bölge ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin ve 

işbirliğinin, coğrafi yakınlık ve tarihi bağlardan kaynaklanan 
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avantajların en iyi şekilde değerlendirilmesi suretiyle geliştirilmesi ve 

çeşitlendirilmesi. 

Türkiye iki temel düşüncesinin merkezinde 1 Mart 2004 tarihinde 

Karadeniz’in güvenliğini artırmak amacıyla Karadeniz Uyum 

Harekâtını icra etmiş. 2006 yılında Rusya, 2007 yılında da Ukrayna bu 

harekâta katılmıştır (Genelkurmay Başkanlığı, 2009). 

Karadeniz havzası Boğazlarla birlikte tahayyül edildiğinde, 

Avrasya’nın denizler sahasından açılım noktası olması ve gerek 

Karadeniz havzasında gerekse çevre bölgelerde enerji kaynakları 

bulunması dolayısıyla önemlidir. Ayrıca Türkiye, KEİT sayesinde çekim 

merkezi olmayı hedeflemiştir (Davudoğlu, 2002, s.277). 

KEİT bir Türk projesidir, yani Türkiye’nin çocuğudur. Bu yüzden 

Türkiye bu projeye sıkı sıkıya sarılmalıdır. 

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ): 

26 Nisan 1996 tarihinde Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve 

Tacikistan liderleri Çin’in Şangay şehrinde yaptıkları ilk zirvede “Sınır 

Bölgelerinde Askerî Alanda Güvenliği Güçlendirmeye İlişkin 

Anlaşma”ya imza atarak ŞİÖ’nün temeli olan Şangay Beşlisi’ni 

oluşturdular (Can, 2006). 2001 yılında ise, Özbekistan’ın katılımıyla 

ŞİÖ’ye dönüştü (Eslen, 2007). Moğolistan, Pakistan, Hindistan ve İran 

örgütün gözlemci ülkeleri oldular. 

ŞİÖ, saygın ve etkin bir kuruluş olma yolundadır (Kadaifci, 

2005). Çünkü Rusya ve Çin’in BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olması, 

Rusya’nın G–8 üyesi olması, AB ülkelerinin enerji tedarikçisi olması 

buna en büyük etkendir.  

Her ne kadar bölgesel bir örgüt olsa da aldığı kararlar yönünden 

küresel bir örgüte dönüşme çabası vardır. Bunlar (Çomak, 2009): 

- 1998 Alma-Ata Zirvesinde Rusya ve Çin’deki ayrılıkçı 

hareketler Orta Asya ülkelerindeki dini radikalizm ve tüm ülkelerde 

meydana gelen küresel terörizm tehdit olarak sayılmıştır. 

- 1999 Bişkek Zirvesi’nde uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı göç ve 

silah kaçakçılığıyla mücadele kararı alınmış ve Orta Asya’nın nükleer 

silahlardan arındırılmış bölge girişimlerinin devamına karar verilmiştir. 
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- 2000 Duşanbe Zirvesi’nde 1998 Alma-Ata Zirvesi’ndeki 

kararlara ek olarak Bişkek’te anti- terör merkezi oluşturulmasına karar 

verilmiştir. 

Bütün yaptığı faaliyetlere rağmen, ŞİÖ’nün bölgesel bir blok 

olması için pek çok aşamaya ihtiyacı vardır. Kendi içlerindeki sınır 

problemleri, gözlemci statüsünde olan ve ileride ŞİÖ’ye alınması 

beklenen Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir sorunu, İran’ın 

ABD’nin kara listesindeki durumu, ABD’nin Hindistan’la nükleer enerji 

üretim anlaşması yapması ve Pakistan’a yönelik silah ambargosunu 

kaldırması, Türkmenistan’ın 1995 yılında daimi tarafsızlık statüsü alarak 

hiçbir uluslararası örgütte aktif rol alamaması örgütün geleceğini de 

çizecektir. (Karaca, 2008, s.286). 

Sonuç 

Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan yeni tehditler karşısında 

Türkiye ve Pakistan, barış operasyonlarına katılarak, askerî 

deneyimlerini daha da artırmalı ve kendilerine yeni müttefikler elde 

etmeliler, Pakistan Afganistan’daki operasyonlarda NATO’ya desteğe 

devam etmeli, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı daha aktif kullanılmalıdır. 

21’inci yüzyılın küresel ve bölgesel savunma ve güvenlik 

yapılanmasında, Türkiye, Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile güç birliğine ve 

bölge barışına katkıda bulunabilir. Pakistan gözlemcisi olduğu ŞİÖ’ye 

üye olarak, bölgedeki etkinliğini daha da artırabilir. 
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İKİNCİ OTURUM 

 

TÜRKİYE VE PAKİSTAN ÖZELİNDE BÖLGESEL GÜVENLİĞİ 

TEHDİT EDEN UNSURLAR OLARAK KAÇAKÇILIK VE 

TERÖRİZM 

 

   Seçkin ÇETİN 

 

Öz 

Bu çalışma, kuzey-güney ekseninde Türkiye ve Pakistan’ın 

sınırlarını oluşturduğu bölgede güvenlik ve istikrarı tehdit eden 

gelişmelerin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. İki ülke profilleri 

incelendiğinde, istikrarı tehdit eden en büyük ortak unsurun 

kaçakçılık ve terörizm olduğu ifade edilebilir. Bu nedenle, çalışma 

esnasında bahsi geçen iki unsura, Türkiye ve Pakistan’ın diğer tehdit 

algılamalarından ziyade daha çok yer verilmiştir. Çalışmada veri 

toplama yöntemi olarak literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. 

Makalenin sonunda, söz konusu tehdit unsurlarına yönelik, Türkiye 

ve Pakistan arasında gelinen sürece; bunların yanında yapılması 

yararlı ve olası görünen diğer işbirliklerine de yer verilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Güvenlik, Ortak Tehdit Algılamaları, 

Türkiye-Pakistan İlişkileri, Terörizm, Kaçakçılık. 

 

Abstract: 

The purpose of this article, to analyze the upgrowth that 

threaten security and stability over the area where Turkey and 

Pakistan encircle with their north and south borders. By 

emphasizing the given country profiles, it is thought that the biggest 

common problems threaten the stability, are terrorism and drug 

trafficking. Thence, the said components are coming up more that the 

other security perceptions of Pakistan. The article concludes with the 

progress on the score of common threats; and other possible potential 

cooperation that is very able to form between Pakistan and Turkey.  

                                                 

SAREN İstihbarat Yüksek Lisans 1’inci Sınıf Öğrencisi. 
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Key Words: Security, Common Security Perceptions, The 

Relations between Turkey and Pakistan, Terrorism, Drug-

Trafficking. 

Giriş 

Uluslararası güvenlik, uluslararası sistemdeki birer aktör olarak 

devletlerin ajandalarının bir numaralı gündemini oluşturmaktadır. 

Güvenlik kavramı, insanın var oluşundan kaynaklanan temel 

gereksinimi olarak ifade edilebilir. İşlevsel olarak güvenlik işlevsel bir 

ifadedir ve varlığın korunması, sürdürülmesi iradesini tanımlamaktadır 

(Dedeoğlu, 2008, s.21). Bahsedilen ifade, daha çok devletlere ve 

devletlerarasında ki güç ilişkileri sonucu ortaya çıkan tehdit algılarına 

yönelik politikaları içermektedir. Özellikle I. Dünya Savaşı sonrasında 

ortaya çıkan ve uluslararası ilişkileri açıkladığı kadar etkisi altında da 

bırakan realist akım, uluslararası sistemin yegâne aktörü olarak devleti, 

uluslararası sistemde dengeyi belirleyen en önemli unsurun ise güç 

olduğunu vurgulamaktadır. Bu yaklaşımdan hareketle güvenliğin 

uluslararası ilişkilerdeki tanımı “bir devletin sahip olduğu askerî ya da 

ekonomik gücün neticesinde bir diğer devlete normal şartlarda yapmayacağı bir 

hareketi yaptırma yeteneğine bağlı olarak diğer devletler üzerinde oluşturduğu 

tehdit” çerçevesinde ele alınmıştır. Bu tanım içerisinde, özellikle Soğuk 

Savaşın sona ermesiyle ortaya çıkan ve devletler dışında ki aktörlerin 

ortaya koydukları tehdit göz ardı edilmekte ya da önemi üzerinde 

yeterinde durulmamaktadır (Gürer, 2009) 

Düzenli orduların güçlendirilmesiyle üstün konumda 

olunacağına inanılan ve uluslararası sistemde güç dengesinin bu şekilde 

sağlanabileceği inancına dayalı “sert güç” ve buna bağlı “sert tehdit” 

algılamaları realist bakış açısının vazgeçilmez bir unsurudur. 

Uluslararası güvenliğin geleneksel ve daha çok realist tanımından 

hareketle sadece askerî tehdit unsurlarını bu kapsamda 

değerlendirdiğimizde, özellikle güvenlik paradigmalarını değiştiren 

Soğuk Savaş sonrası dönem ve 11 Eylül Saldırılarının ardından terörizm 

sert güç kullanmayı gerektiren bir unsur haline gelmiştir (Gürer, 2009). 

Bunun yanında günümüzde devletlerin ve uluslararası sistemin 

güvenliğini etkileyen “yumuşak tehdit” unsurları da karşımıza 

çıkmaktadır (Swanstorm, 2007). Bu tür tehdidin en önemli kısmı 
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şüphesiz uyuşturucu madde üretim ve kaçakçılığı ile bundan elde 

edilen gelirin ortaya çıkardığı ya da kullanıldığı diğer suç türleriyle 

kendini göstermektedir.  

Türkiye ve Pakistan, yüzyıllardır birbirini kardeş olarak 

benimsemekten vazgeçmeyen iki kardeş ülkedir. Farklı coğrafyalarda 

bulunmalarına rağmen son yıllarda iki ülkenin çıkarları ve algılamaları 

birçok alanda kesişmiştir. Afganistan, Keşmir, İsrail, nükleer 

silahsızlanma, kaçakçılık, terörizm ve demokrasi gibi konularda 

gerçekleşen gelişmeler iki ülkenin bölgesel politika düzlemini birbirine 

paralel hale getirmiştir. İki ülke arasındaki ilişkiler, yalnız siyasi 

arenayla sınırlı kalmamış, ithalat ve ihracat vasıtasıyla ülke 

ekonomilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Türkiye ve Pakistan 

halkları arasında tarihsel bir dostluk ve kardeşlik bağı bulunmakta ve 

bunun bir yansıması olarak iki ülke önce RCD, sonra ECO bünyesinde 

bölgesel, stratejik bir işbirliği kurmuş ve dış politika önceliklerini 

yakınlaştırmak istemiştir. Pakistan’daki altyapı yatırımlarında Türk 

firmaları oldukça etkindir. Ticari ilişkiler açısından, iki ülkenin de 

tamamlayıcı ekonomiler olmamalarından kaynaklanan nedenlerden 

ötürü, ortak bağların tam bir yansıması henüz ortaya çıkmamıştır. 

Bunun yanında, 2008 yılının ikili ticaret verilerine göre Pakistan ile olan 

dış ticaret hacmi yaklaşık olarak 742 milyon dolara ulaşmıştır.1 

Türkiye ve Pakistan’ın, sahip oldukları dostane kültürel ve 

ekonomik ilişkilerinin yanı sıra, siyasi ilişkilerinin gündemini de kuzey-

güney ekseninde iki ülkenin sınırlarını çizdiği bölgenin istikrarının 

sağlanması konusu meşgul etmektedir. Söz konusu bölgede en önemli 

iki sorun olarak kaçakçılık ve terörizm öne çıkmaktadır. Bu bağlamda 

bahsedilen iki sorunun temelden ele alınması gerekmektedir. 

Kaçakçılık 

Bölgemizde istikrarı bozan bir unsur olarak kaçakçılık kaynak ve 

yöntem bakımından çeşitlilik arz etmektedir. Uyuşturucu, insan, organ, 

petrol kaçakçılıkları bölge devletlerinin ortak birer sorunudur. Söz 

konusu kaçakçılık türleri, konuları gereği derin bir inceleme 

                                                 
1 Dış Ticaret Müsteşarlığı Resmi İnternet Sitesi, İkili ve Çok Taraflı İlişkiler, Pakistan Ülke Profili, 

www.dtm.gov.tr, 01/10/2009 

http://www.dtm.gov.tr/
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gerektirmesi niteliğiyle başka incelemenin konusu olup; burada terörle 

doğrudan bağlantılı olan uyuşturucu kaçakçılığı konusu 

değerlendirilecektir.  

Terörizm, uluslararası güvenlik ajandasının en önemli 

sorunlarından birisi olarak 21’inci yüzyılın başlarında olduğumuz şu 

günlerde var olan tehditkâr özelliğini sürdürmektedir. Terörizmin hiçbir 

zaman bir amaç olmadığını sadece araç olarak kullanılacağını 

düşünecek olursak, uluslararası sistemde yer alan birtakım unsurların 

bundan faydalanmak istemeleri doğal olarak değerlendirilmelidir. 

Terörün varlığı güvensizlik ortamı yaratmakla birlikte bazı unsurlara da 

çıkar sağlamaktadır. Terör örgütleri tek başlarına ayakta duracak 

yeteneğe ve güce sahip olamamaktadırlar. Başlarda hepsi ideolojik bir 

amaç için kurulurken zamanla bu amaçlarından sapma gösteren birçok 

terör örgütü mevcuttur. Hali hazırda illegal olan kimliklerini daha 

yoğun yasadışı faaliyetlerle amacından iyice saptıran örgütler birer çıkar 

unsuru olmaya başlarlar ve kuruluş nedenlerinden uzaklaşırlar. 

İdeolojilerinin giderlerini karşılamaya yeterli olmayacağının 

farkına varan örgütler, bu giderleri karşılamak için kaynak arayışına 

girerler. Bunları temin etmek için destek arayan terör örgütleri ilk olarak 

kendilerini destekleyebilecek devletlerin yardımına başvururlar. 

Sonrasında, ülke içindeki asayişi tehdit edecek eylemlerde bulunarak, 

kriminal faaliyetler ve uyuşturucu ticareti gibi yasadışı yöntemlere 

başvururlar. 

Terör örgütlerinin gelir kaynaklarından en önemlisi uyuşturucu 

kaçakçılığıdır. Uyuşturucu günümüz dünyasında maliyeti ucuz getirisi 

fazla olan illegal bir sektör haline gelmiştir. BM kaynaklarına göre yıllık 

küresel getirisi 500 milyar doları bulan uyuşturucu kaçakçılığı, her suç 

organizasyonu için olduğu gibi, terörist organizasyonlar için de çok 

cazip bir finansman kaynağıdır (Pek, 2008). Söz konusu boşluğu 

değerlendirmek isteyen terör örgütleri elemanlarını kaçak yollarla 

uyuşturucu güzergâhındaki ülkelere sokmakta ve bu ülkelerdeki 

dağıtımları kaçak terör örgütü mensuplarına yaptırmaktadırlar. 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Ahmet Pek, 

Avrupa çapındaki uyuşturucu pazarında ilk sırada yer alan PKK’nın, 

uyuşturucudan kazandığı yıllık gelirinin 300 milyon doları bulduğunu 
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ifade etmektedir. Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar uyuşturucu 

ticaretinin PKK’nın kontrolünde olduğunu vurgulayan Pek, örgütün 

ekonomik kaynağının büyük bölümünü özellikle İngiltere ve Romanya 

üzerinden Avrupa’ya dağıttığı uyuşturucu ve insan kaçakçılığı 

ticaretinden sağladığına dikkat çekmektedir.  

Dünya geneline baktığımızda ise üretilen ve kaçakçılığı yapılan 

afyon ve eroininin %90’ının Afganistan kaynaklı olduğunu görmek 

mümkündür2. Bu üretimin %93’ünün de Hilman bölgesinde yapılması 

ve bu bölgenin Taliban’ın kontrolü altında bulunması önem arz 

etmektedir3. Afganistan da faaliyet gösteren Taliban gruplarının 2000 

yılında uyuşturucu kaçakçılığını vergilendirmeden yıllık 75-100 milyon 

dolarlık gelir elde ederken, 2005 yılından bu yana yine sadece yapılan 

kaçakçılığın vergilendirilmesinden bu rakamın yıllık 90-160 milyon 

dolara ulaştığı tahmin edilmektedir.  

Afganistan’da üretilen eroinin ülkeye ekonomik anlamda 

herhangi bir katkısı bulunmamakla birlikte, başta komşu olan ülkeler 

olmak üzere birçok ülkenin halk sağlığına ve güvenliğine ise önemli bir 

tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle sorunun, kaynak ülke olması 

bakımından Afganistan tarafından çözülmesini beklemek yerine, 

öncelikle hedef ülkelerin bu konuda daha fazla sorumluluk alması 

gerekmektedir. Kaçakçılığın yoğun olarak yaşandığı transit ülkelerin 

uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmesi, bu konuda 

uluslararası polis güçlerinin oluşturulması gerekmektedir. 

Son yıllarda, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Programı 

(UNODC) raporlarında dikkati çeken gelişmelerden biri de, 

Pakistan’dan Batı Avrupa’ya doğrudan hava ve deniz yoluyla yapılan 

eroin maddesi kaçakçılığında yaşanan hareketliliktir4. Pakistan hava 

limanlarında yakalanan ve hedefi Batı Avrupa olan eroin ile Batı Avrupa 

hava limanlarında yakalanan Pakistan orijinli eroin bunu net olarak 

göstermektedir. Bu rotanın ortaya çıkışında Afgan ve Pakistanlı 

                                                 
2
 Ayrıntılı için bkz. ‘’Af- Pak Denklemi’’, Bahçeşehir Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar 

Merkezi, İstanbul, 2009 
3 A.g.m.: s. 35 
4 Ayrıntılı için bkz. ‘’World Drug Report’’, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), 

2009 
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kaçakçıların uyuşturucu pazarındaki paylarını, uyuşturucuyu doğrudan 

Avrupa`ya göndermek suretiyle arttırma istekleri önemli bir sebeptir. 

Bu rotanın gelecek yıllarda daha aktif duruma geleceği 

öngörülmektedir.  

Dünyada kaçakçılığı yapılan eroinin sadece beşte biri 

yakalanabilmektedir. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi 

(UNODC)’un, Afganistan’da yetiştirilen afyon bitkisi ve burada üretilen 

afyon türevi maddeler ile eroinin oluşturduğu uluslararası tehdit 

hakkında yayınladığı kapsamlı raporda toplam yakalamaların 

dağılımını yaklaşık değerlerle; %28 İran (25,580 ton), %15’i Pakistan 

(13,863 ton), %15 Türkiye (13,397 ton), %11 Afganistan (10,057 ton), %5 

Çin (4759 ton) şeklinde ifade etmiştir. Bununla birlikte Afganistan’da 

yakalanan miktar üretilenin sadece %2’sine, İran da yapılan yakalamalar 

ise İran’dan yapılan kaçakçılığın %20’sine karşılık gelmektedir. 

Hedef ülkelere doğru ilerledikçe yakalama oranlarında düşüş 

gözlenmektedir. Gelir düzeyi yüksek ülkelerin kanun uygulama 

birimlerine ayıracakları ödeneğin daha fazla olacağı varsayımından 

hareketle söz konusu ülkelerde daha fazla yakalama oranı beklenir. 

Ancak durum bunun tam tersidir. İran topraklarından geçtiği 

düşünülen eroinin %20’sini, Pakistan %17’sini, Türkiye %9’unu Orta 

Asya ülkeleri %5’ini, Rusya %4’ünü yakalamaktadır. Bu rakam Doğu ve 

Güney Avrupa ülkelerinin (Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, 

Romanya, Sırbistan, Makedonya, Bosna, Hırvatistan ve Karadağ) 

tamamında %2, Batı Avrupa ülkelerinin tamamında ise %9 oranındadır. 

Terörizme kaynak olan uyuşturucu kaçakçılığından olumsuz 

etkilenen bütün ülkeler, konuya bölgede nüfuz elde etme yarışı ve ulusal 

çıkar takibi perspektifinin ardında, ulusal sonuçları olan uluslararası tehdit 

olarak yaklaşmalı ve ilgili ülkelerle ortak çıkar doğrultusunda işbirliği 

politikaları benimsenmelidir. Bu süreçte PKK kaynaklı narko-terörizmi 

ortadan kaldırma amacında olan Ankara’nın bu alanda sahip olduğu 

tecrübe ve birikim nedeniyle önemli bir rol alabileceği 

değerlendirilmektedir. Özelikle narkotik üretim ve kaçakçılığının 

yerinde tespiti ve yakalanabilmesi için Türk narkotik görevlileri 

Pakistanlı meslektaşlarıyla olan teknik ve eğitim işbirliğini en üst 

düzeye çıkarmalıdırlar.  
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Son olarak, bölge kaynaklı eroin kaçakçılığı sadece bölgesel ve 

tek taraflı bir tehdit olarak algılanmamalıdır. UNODC raporunda da 

ayrıntılı olarak ele alındığı üzere konu birçok boyutuyla birden fazla 

devleti ilgilendiren uluslararası bir güvenlik sorunu haline gelmiştir ve 

uluslararası toplumun ortak çalışmasıyla çözüme kavuşturulması 

gerekmektedir. Bölgede bilinen önemi ve kapasitesi itibariyle 

Türkiye’nin bu konuda oldukça önemli bir etkisinin olabileceği mutlaka 

göz önünde bulundurulmalıdır. 

Terörizm 

Dünya tarihinin en büyük terörist saldırısı olarak nitelendirilen 

11 Eylül Terör Olayları’nı takiben, Amerika Birleşik Devletleri’nin 

Afganistan’a müdahalesi, Asya-Pasifik bölgesini ve dolaylı olarak Orta 

Doğu’daki istikrarı olumsuz yönde etkilemiştir. Bu güçlenme, Orta 

Doğu’da bir dalga etkisi yaratarak bölgeyi ciddi ölçüde tehdit eder hale 

gelmiştir. İran’da meydana gelen terör saldırıları yoğun bir şekilde 

Shiraz, Sarayan, Kermansah ve Zehadan’da görülürken; Irak’ta da 

Diyala, Ninava ve Tuz Khumatu bölgelerinde yoğun bir şekilde 

karışımıza çıkmaktadır5. Mezkur bölgede ayrılıkçı terör gruplarının 

yoğun bir şekilde faaliyet göstermesi, bölge ülkelerinin toprak 

bütünlüğünü tehdit etmektedir.  

Pakistan’da terör faaliyetleri deyince akla ilk olarak, şüphesiz, 

Taliban gelmektedir. Diğer adıyla Tehrik-i Taliban Pakistan, 

çoğunluğunu Peştun’ların oluşturduğu Radikal İslami gruplardan 

biridir. Temellerini Pakistan’daki medreselerde eğitim görmüş, Peştun 

mülteciler oluşturur. İlk olarak 2002 yılında, Pakistan ordusunun sınırı 

aşan yabancı militanlarla mücadelesiyle anılmaya başlanmıştır. 

Anlaşılacağı üzere örgüt elemanlarının büyük bir kısmı Afganistan’da 

savaşan Taliban militanlarındandır. Sözü edilen grubun Pakistan’daki 

faaliyetleri çok önemlidir.  

 

                                                 
5 http://www.caginpolisi.com.tr/93/23.htm#_ftn1 
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Tablo 01: Pakistan’da Etnik Dağılım 

 

 Kaynak: Kolombiya Üniversitesi İnternet Sitesi 

2009 Ekim’inde, Pakistan Ordusu’nun, Güney Veziristan’da 

Taliban’a karşı başlattığı operasyon ile birlikte ülkede intihar 

eylemlerinin sayısı artmıştır. Sadece 2009 yılının Kasım ayında, 

Pakistan’daki terör saldırıları yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 

171 iken yaralıların mevcudu ise 175’tir6. Pakistan Ordusu, adı geçen 

bölgede birçok köyün kontrolünü sağlamışken, Taliban’ın doğrudan 

çatışmaktan kaçınması ve gerilla taktikleri uygulaması terör olaylarının 

etki alanının genişlemesine neden olmuştur. Saldırılar sadece Pakistan 

Ordusu tarafından yapılmamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, 

Taliban’ı bertaraf etmek için insansız hava araçları ile saldırılar 

düzenlemektedir. Söz edilen saldırılar ile Pakistan’da ABD’ye karşı olan 

tepkileri arttırmıştır. Bunun yanında, Taliban da misillemelerle karşılık 

verme yoluna giderek zararı daha da arttırmaktadır. 

Pakistan Ordusu’nun ve ABD birliklerinin Taliban karşısında 

yürüttüğü operasyonlar ile ilgili birtakım çıkarımlar yapmak 

mümkündür. Taliban, saldırılarına hedef olacak yerleri büyük tepki 

yaratacak yerlerden seçmektedir. Bu anlamda Pakistan Ordusu’nun ve 

Pakistan İstihbarat Örgütü (ISI)’nün karargâhlarına sızan Taliban 

unsurlarının varlığı, ülkenin elinde bulunan nükleer silahların güvenliği 

ile ilgili soruları akla getirmektedir. Ayrıca, saldırıların, ülkenin 

ortalarına doğru kayması, Taliban ve El-Kaide’nin, Afganistan 

sınırındaki bölgelerden sonra ülkenin içlerinde de taban bulmaya 

başladığı şeklinde değerlendirilebilir. Bunun yanında muhalif Pakistan 

                                                 
6
 http://www.gasam.org.tr/Terror.aspx?CountryId=7 
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gazetelerinde ABD’nin insansız hava araçlarıyla yaptığı saldırılar, 

Pakistan’ın egemenlik haklarına müdahale olarak nitelendirilmektedir. 

Pakistan’ın Kuzey ve Güney Veziristan bölgeleri ile Svat vadisi 

arasında kalan bölge (FATA) de direnişçi unsurlar için önem arz 

etmektedir. Söz konusu alanda Tehrik-i Taliban Pakistan ve El Kaide 

unsurları son derece etkin, yaygın ve hatta bazı bölgelerde hâkim 

konumdadır. El Kaide ve Tehrik-i Taliban Pakistan liderleri belirtilen 

yerlerde barınmakta, eğer yaşıyorsa, Bin Ladin’in de bu bölgede 

olabileceği değerlendirilmektedir.  

Pakistan Talibanı’nın El-Kaide ile irtibatı da vardır. El-Kaide’nin 

çekirdek kadrosu, Usame bin Ladin ve Eymen El-Zevahiri çevresinin 

Afganistan-Pakistan sınırında ve Pakistan’ın aşiret bölgelerinde 

bulunduğu tahmin edilmektedir. Yapılan bazı saldırılarda El Kaide’nin 

de parmağının olduğu düşünülmektedir. Emekli bir Pakistanlı yetkili El-

Kaide’nin bu tür saldırılar düzenleyerek Taliban’a yeniden organize 

olması için zaman kazandırmaya çalışıyor olabileceğini ifade etmiştir. 

Türkiye, uluslararası güvenlik ortamında sürekli ve jeopolitik 

konumundan dolayı bölgesel terör tehdidi altında bulunmaktadır. 1984 

yılında PKK militanlarının Eruh ve Şemdinli ilçelerine silahlı baskın 

düzenlemeleri ile başlayan ve süreklilik arz eden faaliyetler günümüzde 

hala devam etmektedir. 16 Şubat 1999’da terörist elebaşı Abdullah 

Öcalan’ın ele geçirilmesi, terör olaylarını bitirememiştir. Bilindiği üzere, 

Türkiye’nin, PKK’ya karşı verdiği mücadele, bölgedeki diğer devletleri 

de yakından ilgilendirmektedir. Bu noktada, terör örgütlerinin ortadan 

kaldırılması ve etkisinin minimize edilmesi bölgesel anlamda önem 

teşkil etmektedir.  

Türkiye’de, PKK’nın yanı sıra uluslararası terör örgütleri de 

eylemler yapmaktadır. Dünyanın en köklü terör örgütü olarak 

nitelendirilen El-Kaide, İstanbul’da, 15 Kasım 2003’te, saat 09:30’da Sisli 

Beth Israel Sinagogu’na ve 09:34’te Beyoğlu Neve Salom Sinagogu’na 

intihar saldırıları düzenlenmiştir. Her iki bombalama olayında iki 

eylemci dâhil 26 kişi ölmüş ve 303 kişi yaralanmıştır. Saldırıları El-

Kaide’ye bağlı olduğu bilinen Sehit Ebu Hafiz el-Misri Tugayı üstlendi.  

Bahsedilen olaydan 5 gün sonra, 20 Kasım 2003’te ise saat 11:00’de 

HSBC Bank Genel Müdürlük binası ve İngiltere’nin İstanbul 
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Başkonsolosluğu önünde, 28 kişinin hayatını kaybettiği ve 450 kişinin 

yaralandığı iki şiddetli patlama meydana gelmiş; söz konusu saldırılar 

da El-Kaide tarafından üstlenilmiştir. 

Terörizm, Türkiye ve Pakistan’ın iç ve bölgesel istikrarını 

etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevcut terör 

faaliyetleri, örgütlerin amacı ve işlevi bakımından farklılık arz 

etmektedir. Türkiye, ayrılıkçı terör örgütü PKK ile mücadele ederken, 

Pakistan radikal İslam terör örgütü olan Taliban ile savaşmaktadır. 

Bahsi geçen terör örgütleri birbirinden farklı olsa da birçok alanda ortak 

noktaları mevcuttur. Öncelikle iki terör örgütü de uyuşturucu ve insan 

kaçakçılığı ile finanse edilmektedir. Dünya geneline baktığımızda ise 

üretilen ve kaçakçılığı yapılan afyon ve eroininin %90’ının Afganistan 

kaynaklı olduğunu görmek mümkündür. Bu üretimin %93’ünün de 

Hilman bölgesinde yapılması ve bu bölgenin Taliban’ın kontrolü altında 

bulunması önem arz etmektedir7. Bunun yanında söz konusu iki ülkede 

de ordu, terörle mücadelede başat aktör durumundadır. Ayrıca PKK ve 

Taliban Terör Örgütleri, işlevsel anlamda ideolojik temeller üzerine 

kuruludur. Taliban, ideolojik olarak aşırı dinci fikri temel alırken, PKK 

ise ayrılıkçı ideolojiyi benimsemiştir. Tüm bunların yanında, iki ülke de 

dünyanın en büyük terör örgütü olan El-Kaide’nin faaliyetlerinden 

etkilenmektedir. Taliban’ın El-Kaide ile olan bağlantısı ve aynı terör 

örgütünün Türkiye’de gerçekleştirdiği terör eylemleri, Türkiye ve 

Pakistan’ı tekrar aynı düzlemde buluşturmaktadır. Bu anlamda 

uluslararası terör örgütlerine karşı yapılacak olan işbirliği ve bilgi 

paylaşımı ileri düzeyde önem teşkil etmektedir.  

Sonuç 

Sözü edilen ortak tehditlere karşı, Pakistan ve Türkiye’nin ikili 

ilişkilerini geliştirmesi büyük önem taşımaktadır. Bu noktada iki ülke 

arasında var olan işbirliğinin ve ortak tutumun bazı alanlarda 

genişletilmesi gerekli olarak değerlendirilmektedir: 

 İki ülke için de önem teşkil eden birer sorunu olarak, 

uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, 

uyuşturucudan nemalanan örgütlerinin sınır ötesi kaçakçılık 

                                                 
7
 AF-Pak Pakistan Raporu, Bahçeşehir Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2009. 
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faaliyetlerinin kontrol altına alınması ve bu amaçla sınır komşusu 

devletlerle işbirliği anlaşmaları yapılmalıdır. Bunun yanında eş zamanlı 

bilgi akışıyla bu sorunu bertaraf etmek mümkün görünmektedir. 

 Afganistan’ın iç ve dolaylı olarak bölgesel istikrara 

ulaşabilmesi maksadıyla, her yıl üç ülke arasında ortak düzenlenen 

zirve genişletilmeli; bu alanda sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla 

yeni faaliyetler geliştirilmelidir.   

 Türk ordusunun gerilla savaşı ve zor bölgelerde savaş 

gibi tecrübelerini Afganistan ve Pakistan’a aktarması da onun bu 

pozisyondaki etkinliğini artıracaktır. Çünkü bölgeye gönderilen askerler 

içinde hem Batı’nın hem de İslam dünyasının “evet” diyebileceği bir 

başka ulusal askerî güç bulunmamaktadır. Böylece Türkiye, Kafkaslara 

göre nispi olarak zayıf olan nüfuzunu Orta Asya’da güçlendirme 

fırsatını bulurken, Rus ve Çin etkisine karşı denge kurabilecek Pakistan 

ve bölgedeki diğer ülkeler, Türkiye ile yeniden bir diplomasi trafiği 

kurabilir. Çünkü bölgenin Şang Hai İşbirliği Örgütü ve Rusya 

inisiyatifinde gelişen bölgesel örgütler aracılığıyla bu iki ülkenin etki 

alanına kayma ihtimali de söz konusudur. 

 Öncelikle ortak tehdit El-Kaide ve kaçakçılığın önlenmesi 

alanında ortak eğitim ve projelerle, iki ülke bu alanlarda tecrübelerini 

paylaşarak birer adım öne çıkma şansına haiz olacaklardır. 1998 yılı 

itibariyle gerçekleştirilmeye başlanan Ortak Komando Tatbikatı ile bu 

yardımlaşma askerî alanda vuku bulmaya devam etmektedir.   

 Pakistan ve Türkiye gibi jeostratejik konuma sahip iki 

ülkenin, sadece terörizm ve kaçakçılık konusunda değil, aktif bir dış 

politika izleme amacıyla, uluslararası sistemin diğer aktörlerine karşı da 

ortak politikalar izlemesi, ortak tehditlerin bertaraf edilmesinde önem 

teşkil etmektedir.  

 Türkiye ve Pakistan’ın, işlev ve yöntem bakımından 

ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş istihbarat paylaşımına haiz olması 

önem arz etmektedir. Dost ve kardeş ülkeler olarak addedilen iki 

ülkenin, doğru zaman ve doğru yerde, doğru bilgiyle ulaşacakları 

istikrar, hem ülkelerin iç düzenleri hem de bölgenin yararına olacağı 

değerlendirilmektedir.   
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Pakistan, 11 Eylül sonrası terörizm ile mücadelede kilit 

pozisyondaki ülkelerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Afganistan 

ile komşu olması ve bu ülke ile yakın bağlarının bulunması, terörizm ile 

mücadele bağlamında Pakistan’a önemli bir misyon yüklemiştir.  

Taliban sonrası Afganistan’da Türkiye–Pakistan ilişkilerinin yeni 

bir ivme kazanabileceği ve iki ülkenin de Orta Asya’da nüfuzunun 

artacağı ileri sürülebilir. Her şeyden önce Afganistan’da kurulan barış 

gücünde Türk askerinin bulunması, hem bölge için rahatlatıcı bir unsur 

olarak hem de Türkiye’nin stratejik bir kazanımı olarak 

değerlendirilmektedir.  

İkili ilişkilerin askerî alanda geliştirilmesi de öneme haizdir. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un 12-15 Ekim 2009 

tarihlerinde yaptığı Pakistan ziyareti sırasında bu önem vurgulanmıştır. 

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Tarıq Majid ve Orgeneral 

Başbuğ, terörle mücadelenin aktif bir şekilde devam ettiği Svat Vadisi’ne 

gitmişler ve fikir alışverişinde bulunmuşlardır. Peşaver'deki 11. Kolordu 

ve Mingora'daki 37. Piyade Tümeni’ni gezen Genel Kurmay Başkanı 

Orgeneral İlker Başbuğ, bölgeyi ziyaret eden ilk yabancı Genelkurmay 

Başkanı olmuştur.  

Afganistan’daki yeni dönemde Türkiye, aynı zamanda bu 

müdahale ile birlikte Pakistan ile de daha etkili bir yakınlaşma meydana 

getirebilir. Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari’nin 2008 yılının 

Haziran ayında Türkiye’ye yaptığı ziyarette, Pakistan halkının Türkiye 

'ye büyük bir sempati beslediğine ve sevdiğine işaret etmesi, bu yolda 

anlamlı bir işaret sayılabilir. Bunun yanında Türkiye ve Pakistan iki 

önemli dost ve ortak ülke olarak değerlendirilmektedir. Ortada salt iki 

ülkenin ilişkisi değil, Asya ve Avrupa kıtalarının birbirine açıldığı bölge 

söz konusudur. Sözü edilen ihtimaller doğrultusunda, iki ülkenin 

arasındaki ilişkilerin, dostluk ve ortaklık çerçevesinde gelişmeye devam 

etmesi kaçınılmaz olarak değerlendirilmektedir. 
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NÜKLEER TEHDİT 

 

Gül ULU 

 

Öz 

Nükleer tehdit kavramının analiz edildiği bu çalışmada kavramın 

açıklanması ve kavrama yönelik çıkarımların oluşturulması aşamasının, somut 

örnek yetersizliğinden dolayı ancak teorik düzeyde gerçekleştirilebildiği 

görülmektedir. Buradan hareketle, nükleer tehdit kavramının önemi, 

boyutlarının ve sonuçlarının tahmin edilemezliği ölçüsünde artmaktadır. 

Nükleer tehdit kavramı caydırıcılık ilkesi temelinde incelendiğinde nükleer 

silahların bir tehdit olmaktan çok uluslararası barış ve güvenliğin temini ve 

istikrarında kullanılabileceği görüşü ortaya konmaktadır. Nükleer tehdidin 

asgariye indirilmesi amacıyla yürürlüğe giren antlaşmalar ve programlar 

dâhilinde ortaya konan aşamaların nükleer silah sahibi olan ve olmayan 

devletler arasındaki işbirliği çalışmaları sonucunda işlerlik kazanabileceği 

değerlendirilmektedir. Sonuç olarak iki dost ülke olan Türkiye ve Pakistan’ın 

ulusal, uluslararası ve bulundukları bölge açısından güvenliğin ve barışın 

temininde işbirliği çalışmalarını güçlendirerek ilerletmeleri öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Nükleer Tehdit, Nükleer Silahlar, Caydırıcılık, 

Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölgeler, Nükleer Silahların Denetimi  

 

Abstract: 

This study aims to analyze the concept of nuclear threat. It is obvious 

that the concept gains ground as much as the unpredictability of its magnitude 

and possible results. It is also asserted that the use of nuclear weapons may be 

rendered to an alternative means, however most probably theoretically, in the 

establishment and stability of peace and security when analyzed in the context 

of the principle of deterrence. Finally, Turkey and Pakistan are expected to 

improve their relations of cooperation in the establishment of not only regional 

but also global peace and security. 

Key Words: Nuclear Threat, Nuclear Weapons, Deterrence, 

Denuclearized Zones, Control of Nuclear Weapons. 
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Giriş 

Nükleer tehdit kavramı, 21’inci yüzyıl itibariyle uluslararası 

ortamın en mümkün şekliyle dengeye ve istikrara kavuşturulması ideali 

ve söz konusu idealin ortaya çıkardığı çabalar açısından 

değerlendirildiğinde ironik çıkarımların ortaya konmasına neden 

olmaktadır. 1945 yılında yaşanan Hiroşima ve Nagazaki felaketleri bir 

insanlık ayıbı olarak tarihte yerini alırken nükleer silahların, özellikle bu 

felaketlerin yaşandığı döneme ait teknolojik özellikleri göz önünde 

bulundurulduğunda, söz konusu bir felaketin günümüzde yaşanması 

halinde ne gibi kayıplara yol açacağının ipuçlarını vermektedir. 

Hiroşima ve Nagazaki’de yaşanan tek taraflı nükleer saldırının dışında 

nükleer savaş kavramını somut olarak örnekleyebilecek bir deneyimin 

henüz ve neyse ki yaşanmamış olması (Gerger, 1983; s.140) nükleer 

silahlara ve bu silahların tehdit oluşturmasına ilişkin konunun çeşitli 

varsayımlardan oluşturulan soyut çıkarımlara dayandırılması sonucunu 

ortaya çıkarmaktadır. Bu durum ise nükleer silahlar ve nükleer tehdit 

kavramlarına dair analizlerin çok boyutlu olmasını gerekli kılmaktadır.  

Nükleer Silahların Denetimi Yoluyla Nükleer Tehdidin 

Önlenmesi 

Nükleer silahların dünya üzerindeki yayılımı, bu konuya ilişkin 

silahsızlanma kavramı yerine silahların denetimi kavramının 

kullanılmasını gerekli kılmaktadır (Gerger, 1983; s.120). Nükleer 

silahlara atıfta bulunan ilk uluslararası antlaşma, 1961 yılında yürürlüğe 

giren Antartik Antlaşması’dır. Bu antlaşmaya göre, Antarktik 

bölgesinde nükleer silahların kullanımı ve radyoaktif atıkların 

bulundurulması yasaklanmıştır. Uluslararası alanda kitle imha 

silahlarının denetimi ve yayılımının engellenmesine ilişkin temel 

uluslararası iki antlaşmadan birisi nükleer silahların yayılımının 

durdurulması amacını güden 1968 tarihli Nükleer Silahların 

Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’dır1. Bu antlaşmayla, “Nükleer 

silaha sahip olduğu kabul edilen beş ülkenin2, bu silahlara sahip 

olmayan diğer ülkelere nükleer silahlarla ilgili hiçbir aktarım 

yapmayacakları” kabul edilmiştir (Erdurmaz, 2003; s. 115). “Antlaşmaya 

                                                 
1
 Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. 

2 ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Fransa ve Çin 
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göre, 1 Ocak 1967 tarihinden önce bir nükleer bomba ya da patlayıcı 

yapmış ülkeler birinci gruba, ötekiler ise ikinci gruba dâhil 

edilmişlerdir.” Bunun yanı sıra nükleer silah sahibi olmayan ülkelerin 

barışçıl amaçlarla kullanılması koşuluyla nükleer enerji çalışmaları 

hakkı saklı tutulmuştur. Süresiz geçerliliğe sahip olan Kapsamlı Nükleer 

Test Yasaklama Antlaşması’na3 göre ise amaç ayrımı güdülmeden her 

türlü nükleer patlama yasaklanmaktadır (Gerger, 1983; s.123).   

Kimyasal ve biyolojik silahlara oranla etki gücü ve süresi 

açısından daha güçlü olan nükleer silahların bu bağlamda caydırıcılık 

unsuruna sahip olduğu varsayımı Kenneth Waltz’un başını çektiği neo-

realist teorisyenler tarafından ortaya konmaktadır. Buna göre, nükleer 

silahlar sahip oldukları yıkıcı güç sebebiyle işgal amaçlı 

kullanılamayacağından düşman devlete yönelik bir caydırıcılık unsuru 

olarak görevini yerine getirecektir. Olası bir savaşta savaşa dahil olan 

tarafların hepsinin ağır kayıplara uğrayacak olması dolayısıyla 

misilleme tehdidi göz önüne alınarak nükleer silah sahibi devletlerin bu 

silahların kullanımı hususunda daha temkinli olacağı, dahası 

karşılıklılık temelinde nükleer silahların sınırlandırılması gündeme 

gelecektir. Böylelikle nükleer silah sahibi devletler arasında savaş çıkma 

olasılığı asgariye çekilmiş olacaktır (Russell, 2005, s. 138). Soğuk Savaş 

döneminde nükleer silahların “önleyici diplomasi aracı” olarak 

kullanılması da bu silahların kullanımına başvurulmayacağı 

varsayımını desteklemektedir (Arı, 2008; s. 531).  

Neo-realist teorinin ortaya koyduğu ve caydırıcılık unsurunun 

belkemiğini oluşturduğu bu varsayımın yanı sıra 1978 Birleşmiş 

Milletler Silahsızlanma’ya Dair Genel Kurultayı Eylem Planı’nda 

nükleer silahların tamamıyla ortadan kaldırılması nihai hedef olarak 

belirlenmiştir. Bu bağlamda nükleer silahların yayılımı ve nükleer 

felaketlerin yaşanmasının önlenmesi amacıyla dünyanın çeşitli 

bölgelerinde nükleer silahlardan arındırılmış bölgelerin4 

oluşturulmasına dair BM kararı ortaya konmuştur. Öte yandan, nükleer 

silahlardan arındırılmış bölge kavramının insan yaşayan bölgelerin 

nükleer silahlardan arındırılmasını öngören 1968 yılında yürürlüğe 

                                                 
3 Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty 
4
 NWFZ: Nuclear Weapon Free Zones. 
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giren Latin Amerika’da Nükleer Silah Bulundurulmasını Yasaklayan 

Antlaşma5 ile ortaya konduğu söylenebilir (Karem, 1988; s.1-3). Bu 

antlaşma, “bölgede nükleer denemeleri, nükleer silahların üretilmesini, 

depolanmasını, bölge ülkelerinin nükleer silahlara sahip olmasını 

yasaklamaktadır.” (Gerger, 1983; s.122) Nükleer silahlardan arındırılmış 

bölgeler ile vurgulanması gereken husus, nükleer enerjinin barışçıl 

kullanımına yönelik bir kısıtlama getirmemiş olmasıdır. Nükleer 

silahlardan arındırılmış bölge kavramının varsayımları arasında nükleer 

silahsız bir dünyanın var olamayacağı; öte yandan nükleer silahlardan 

arındırılmış bölgelerin nükleer silahların kontrol altına alınması ve 

ulusal ve uluslararası güvenliğin sağlanmasında tek başına yeterli bir 

çözüm ortaya koymadığı yer almaktadır. Bu bölgelere ilişkin bir diğer 

tespit ise bu bölgelerin ve bu bölgelerde yer alan ülkelerin tarafsız 

olarak kabulünün bu ülkelerin olası bir savaşın dışında kalacağı 

anlamına gelmeyeceğidir. Bu tespitin temelini ise savaşta tarafsız 

olduğunu ilan eden ülkelerin saldırıya uğrayıp uğramayacağının 

koşullara bağlı olduğu varsayımı oluşturmaktadır (Karem, 1988; s.6-8).  

Nükleer tehdidin asgariye indirilmesine yönelik diğer bir çalışma 

ise ABD tarafından ortaya konan Müşterek Tehdit Önleme6 

programlarıdır. Bu programların amacı, nükleer silah ve teknolojinin 

terörist grupların eline geçmesinin önlenmesidir. Nükleer malzemenin 

korunması ve nükleer ticaretin önlenmesi amacıyla bu programa 

Pakistan ve Hindistan’ın da katılımı amaçlanmaktadır (Russell J. A., 

2006; s. 221- 228). Bu bağlamda, henüz nükleer silaha sahip olmayan 

ülkeler ile nükleer silah sahibi ülkelerin karşılıklı işbirliği modelleri 

ortaya konmaktadır. Ancak hayata geçirilen veya bu amaca yönelik 

çalışmaları devam eden bu modellerin dünyanın tüm bölgeleri için 

homojen özelliklere sahip olması bunların uygulanabilirlik ihtimallerini 

azaltmaktadır (Karem, 1988; s.10). Benzer şekilde, Soğuk Savaş 

dönemindeki çift kutupluluğun bir ürünü olarak ortaya konan Kitle 

İmha Silahlarının Yayılımının Önlenmesi Antlaşması’nın ortaya 

koyduğu sistem Soğuk Savaş döneminin gerilerde kaldığı 21’inci yüzyıl 

dünyası için yeterliliğini kanıtlayabilecek midir? Bu konuya yönelik 

                                                 
5
 Treaty of TLATELOLCO. 

6
 Cooperative Threat Reduction. 
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sorun arz eden bir diğer nokta sözü geçen antlaşma gereğince nükleer 

silah sahibi hakları onanan “eski nükleerciler” ile “yeniler”in arasındaki 

ayrımın ne şekilde belirlenebileceği ve yakın gelecekte ne şekilde 

gelişeceğidir (Cohen, 1995; s. 49).  

Kafalarda soru işareti yaratan benzeri hususlar, Waltz ve diğer 

neo-realistlerin ortaya koyduğu nükleer silahların caydırıcılığı 

varsayımına yönelik yeni görüşler ortaya koymaktadır. Nükleer silahlar 

ve bu silahların oluşturduğu tehdidin yönetilebilirliğine yönelik ilk 

eleştiri tüm bu görüşlerin teori üzerine kurulmuş olarak insani 

zayıflıkları göz ardı etmesidir. Benzer şekilde nükleer caydırıcılığın 

telaffuz edilmeye başlandığı Soğuk Savaş dönemi koşulları ve aktörleri 

Soğuk Savaş sonrası dönem açısından farklılıklar arz ederken dönemin 

iki süper (nükleer) gücü arasındaki diyalektik ilişkinin, günümüz çok 

aktörlü ilişkiler yumağı ile kıyas kabul etmeyeceği açıktır. Özellikle 

günümüzde Orta Doğu bölgesinde yaşanan çatışmaların toprak 

paylaşımı temeline dayandığı göz önüne alınacak olursa nükleer silah 

sahibi devletler açısından kendi ve diğer nükleer silah sahibi olmayan 

devletler ile aralarındaki sorunlara yönelik çözümün neo-realistlerin 

oluşturmaya çalıştığı çerçevenin dışında kaldığı görülebilir. Dahası, 

Soğuk Savaş dönemine damgasına vuran ideolojik çatışmayla 

kıyaslandığında günümüz ideolojik çatışmalarının nitelik ve nicelik 

açısından farklılıkları ortadadır. Çoklu bölgesel aktörlerin arasında 

yaşanan ve çözüme ulaştırılamayan çatışmaların şekillendirdiği Orta 

Doğu ve yakın coğrafyadaki “bölgesel güçlerin bölgesel statükonun 

korunmasındansa savaşın tahmin edilemez sonuçlarına katlanma riskini 

göze alacağı” ifade edilebilir (Russell R. L., 2005; s. 139-143). 

Bunun yanı sıra, daha önce de belirtildiği üzere tahmin edilemez 

insan doğası, nükleer silahlar ve bu silahların oluşturduğu tehdidin 

ideal şartlar altında tahayyül edilmesini imkânsız kılmaktadır. Scott 

Sagan’ın belirttiği üzere, nükleer silahların yayılımının caydırıcılığını 

savunan neo-realistler, “akılcı devletlerin neler yapması gerektiği” ile 

“gerçek devletlerin neler yapacağı” arasındaki ayrımı göz ardı 

etmektedir (Russell R. L., 2005; s. 143). Hiroşima ve Nagazaki 

bombalamaları ise bu ayrımın göz ardı edilemeyeceğine dair en somut 

örneği oluşturmaktadır. Öte yandan, bir savaş esnasında yetki devri 

hakkının kullanılması nükleer savaşların kullanımı konusunda 
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çekinceler yaratmaktadır. Yine ve her şeyin ötesinde karar alıcılardan 

karar alma koşulları altında ideal şartların öne sürdüğü akılcı 

çıkarımları yapmaları ne derece beklenebilecektir. İnsan faktörüne 

yönelik benzeri çıkarımların hayal gücü ürünü olmaksızın niceleri 

ortaya konabilecektir. Abdül Kadir Han bu durumu net bir şekilde şöyle 

ifade etmektedir: “Nükleer savaş aynı zamanda yetki sahiplerinin 

dışındaki kişilerin müdahalesi, insan hatası ya da bir cinnet sonucu 

başlatılabilir.”  (Jones, 2003; s.207).  

Nükleer mühimmat depolarının, bir saldırı ya da savaş 

esnasında stratejik hedefler arasında yer alacak olması, nükleer 

silahların ortaya koyduğu tehditlerin boyutunu ortaya koymaktadır. Bu 

durum düşman tanımının kapsamının terörist grupları da içine alacak 

şekilde genişlemesiyle daha da önem kazanmıştır. Nükleer silahların 

veya bu silahların yapımına yönelik malzeme ve teknolojinin terörist 

grupların eline geçmesinin engellenmesi uluslararası barış ve güvenlik 

ortamı için hem nükleer silah sahibi devletler hem nükleer silahlanma 

tercihinde bulunmayan devletler açısından müşterek bir çekince 

konusudur ve bu bağlamda en gerçekçi işbirliği çalışmalarının 

dayanağını oluşturmaktadır.  

Bu açıdan değerlendirildiğinde 1974 yılında Hindistan nükleer 

bomba denemeleri sonraları güvenlik endişeleri sebebiyle nükleer 

silahlanma çalışmalarına başlayan Pakistan (Rizvi, 2000; s.148) nükleer 

silah sahibi bilinçli bir devlet olarak nükleer silahlarını koruma 

hususunda ve bu silahlara yönelik bilgilerin muhafazasında örnek teşkil 

etmektedir. (Milliyet, 2009) “Son teknoloji ürünü olan fiziksel koruma 

tesisleri, yine fiziksel engel meydana getiren doğa koşulları, istihbarat ve 

personel güvenliği programları ile Pakistan” nükleer silah sahibi 

ülkelere konunun ciddiyetine işaret eder şekilde örnek oluşturmaktadır 

(Jagadish, 2009; s.22). Uluslararası barış ve güvenliğin temellerini sarsma 

amacı güden terörist oluşumlara karşı nükleer silahlanma 

programlarının bilinçli ve istikrarlı bir şekilde yürüten devletlerin bu 

bağlamda terörist gruplara yönelik caydırıcılığa sahip olduğu 

söylenebilir. Yine Pakistan’ın Hindistan ile arasında olan nükleer 

krizlerde temkinli davranarak herhangi bir tereddüdün meydana 

getireceği geri dönüşü olmayan hataları engellemesi, bunun sonucunda 

Hindistan’ın da aynı şekilde davranması, caydırıcılık ilkesinin nükleer 
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silah sahibi iki devlet arasında işlerlik kazandığını göstermektedir 

(Liebl, 2009; s.161). Nükleer silahlanmanın geri döndürülemez olduğu 

varsayımından hareketle nükleer silah sahibi devletlerin bu 

potansiyellerini, ulusal güvenliklerinin yanı sıra uluslararası güvenliğin 

sağlanması amacıyla kullanmaları bu devletlerin nükleer silah sahibi 

olma konusundaki meşruiyetini de daha sağlam temeller üzerine 

oturtacaktır (Russell R. L., 2005; s.136). Pakistan’ın Orta Doğu 

bölgesindeki dengelerin oluşturulması açısından nükleer silah sahibi 

İsrail’e alternatif oluşturması da caydırıcılığın devletler arası olmaktan 

çıkarak bölgeler arası bir boyuta taşınması ile işlerliğini artıracaktır 

(Bhatia, 1988; s. 88).  

Sonuç 

Yapılan inceleme ve analizler, ulusal güvenliğe yönelik 

kaygılarla baş gösteren ve nükleer silah sahibi devletlere ait tekelin 

kırılması inancıyla hızlanan nükleer silahlanma olgusunun geri 

döndürülemez ya da geri döndürülmesi çok zor bir aşamada olduğunu 

göstermektedir. II. Dünya Savaşı’nda yaşanan Hiroşima ve Nagazaki 

felaketleri teorilerin ve ideallerin gerçekle her zaman örtüşmediğini 

gösteren insanlık tarihinin en acı tecrübelerinden olmuştur. Bu 

felaketlerin tekrar ve gelişen teknolojik yeterlilikler dâhilinde daha ağır 

bir şekilde yaşanmasını engelleyebilecek bir sistem var olmadığı gibi, 

özellikle insan faktörünün bu gibi felaketlerin oluşumundaki rolünün 

azımsanamayacak olduğu görülmektedir. Bu noktadan hareketle, ulusal 

ve uluslararası barışın ve güvenliğin sağlanmasında nükleer silah sahibi 

olan ve olmayan devletler arasında adilane bir işbirliği ve denetim 

mekanizmasının oluşturulması önem taşımaktadır. Nükleer silahlar 

açısından incelendiğinde devletlerin birbirine yönelik oluşturdukları 

tehdidin caydırıcılık ilkesi uyarınca -her zaman ve kesin olmasa da- 

bertaraf edilebildiği görülürken ve edilebileceğine yönelik iyimser 

tahminlerde bulunabilirken, uluslararası barış ve güvenliğe direk tehdit 

oluşturan terörist grupların nükleer silahlara erişimi halinde küresel 

çapta bir tehditle karşı karşıya kalınacağı açıktır. Bu bağlamda, küresel 

terörizmin nükleer silahlar vasıtasıyla ortaya koyacağı tehdidin bertaraf 

edilmesi bu konuya yönelik denetim mekanizmalarının işlerlik 

kazanmasını sağlanmak için uluslararası çapta işbirliği çalışmalarının 

istikrarlı olmasını gerekli kılmaktadır. 
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BÖLGESEL ANLAŞMAZLIKLAR VE ÇATIŞMALAR: 

TÜRKİYE VE PAKİSTAN VİZYONU 

Nilgün GÜZEL* 

Öz 

Bu çalışma, sınırları güvenlik ve istikrarı etkileyen 

gelişmelerin dış politikadaki etkinlik sahası tarafından çizilmiş 

bölgede yaşanan anlaşmazlıklar ve çatışmaları Pakistan 

vizyonundan değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu bölgede 

yaşanan sorunlar ve bunlardan kaynaklanan güvenlik ihtiyacı ile 

tehdit algılamaları Türkiye ve Pakistan özelinde incelenmiştir. Bahis 

konusu durumlarda Türkiye ve Pakistan’ın duruşu ele alınmış ve dış 

politikada ortak muhtemel girişimlere değinilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Tehdit Algılamaları, 

Bölgesel Anlaşmazlıklar, Çatışma, Türkiye- Pakistan İlişkileri 

 

Abstract 

The present study aims to assess disputes and conflicts 

which have been experienced in the region whose borders are 

determined by the influence domain of the developments affecting 

security and stabilization on the foreign policy from the vision of 

Pakistan. The problems encountered in the given region and the 

security need resulted from these and threat perceptions have been 

investigated on the specificity of Turkey and Pakistan. The stances of 

Turkey and Pakistan have been handled in the cited cases and 

possible common initiatives in the foreign policy have been touched 

on.  

Key Words: Security, Threat Perceptions, Regional 

Disputes, Conflicts, Affairs between Turkey-Pakistan.  

 

Giriş 

Her ülke için güvenlik kuşkusuz vazgeçilemez öneme ve milli 

politikada önceliğe sahiptir. Güvenlik temelde ‘iyi halde bulunma’ 

kavramıdır. Ülkelerin tehdit olgusu üzerine kurulmuş algısal 
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çerçevelerine dayanan bu kavram, aynı zamanda ülkelerin uluslararası 

kamuoyu nezdindeki saygınlığı ile ekonomik çıkarların ve temel milli 

değerlerin korunumu anlamlarına da gelmektedir (Hilali, 1998).  

Tehdit, kısa ve uzun vadeli hedeflerin gerçekleştirilmesini 

engellemeye yönelik tehlike algısıdır ve tıpkı güvenlik gibi algısal bir 

boyutta şekillenir. Mevcut ya da olası bir tehlikenin ne zaman bir 

tehdide dönüşeceğini, bir tehdidin ne zaman ulusal güvenlik meselesi 

halini alacağını, söz konusu ülkenin var olan durumu nasıl algıladığı 

belirlemektedir. Tehdit kavramı karmaşık unsurları ihtiva eder; zira 

birey ya da grup, ülke ya da bölge kaynaklı olarak değişim göstermekte 

ve söz konusu unsurlara göre değerlendirmeye tabi tutmayı gerekli 

kılmaktadır.  

Bu noktadan hareketle tehdit, çoğu zaman istikrarsızlığın temel 

sebebi olarak ortaya çıkmaktadır. Politik gerginliklerin ve krizlere bağlı 

değişimlerin olmaması, devletlerarasında güvenilir ve sürdürülebilir bir 

ilişki dengesinin bulunması hali istikrar olarak tanımlanabilir. Bölgesel 

güç dengesi mekanizması bu istikrarın güvenliği altında işler.  

Klasik hatta bölge, ülkenin yakın çevresini ifade eder. Buradaki 

belirsiz sınırlar, devletlerin kendileri tarafından çizilir ve ilişkisel 

unsurlara dayalı temel belirli ayrımlarla bölgeleri oluşturur. Bölge her 

ülke için farklı anlamlar ve hedefler taşır; ancak geneli için ortak nokta; 

dış politika bakımından bölgelerinde ‘komşularla sıfır problem’ 

anlayışını gütmeleridir. Bu yaklaşım bölge istikrarının düşünsel inşasını 

şekillendirir. 

Bölge, bugün genel anlamda yaygın olarak kullanılan, ancak bu 

arada son derece belirsiz bir şekilde tanımlanmış bir kavramdır (Gleber, 

1994:2). Etimolojik kökleri ‘regio: çevre, alan’ anlamına gelen bölge çok 

kapsamlıdır ve sınırları oldukça güç çizilir. Sınırları, yönetimsel ya da 

ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine ya da 

üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre 

belirlenen toprak parçası (TDK Sözlük, 2009) olarak basitçe tanımlanan 

bölgenin kesin bir açılımından bahsedilemez. Öte yandan kullanılan 

ölçütler farklı bölge tanımları yapılmasını zorunlu kılmıştır. Çalışmanın 

amacına göre bölge tanımı yapıldığı söylenebilir. Bu çalışma 

kapsamında ise dış politikadaki diplomasiyi ve güvenlik algılamalarını 
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yönlendiren gelişmelerin etki sahasının sınırlarını çevreleyen bölge 

profilinde Gürcistan, Azerbaycan, İran, Afganistan, Rusya, Pakistan, 

Kafkaslar, Türkiye ve Ermenistan bulunmaktadır. Bu çerçevede Türkiye 

ve Pakistan’ın yakın ilgi alanını oluşturan ve aynı zamanda ortak 

güvenlik sorunu olarak ele alınan dört temel meseleden bahsedilecektir. 

Bunlar Afganistan sorunu, Azerbaycan-Ermenistan sorunu, Rusya- 

Gürcistan sorunu ile İran’ın nükleer faaliyetleridir. 

Afganistan Sorunu 

Afganistan, önce komünist rejime karşı verilen bağımsızlık savaşı 

sonra mücahit grupları arasındaki iktidar kavgası ile sivil mücadeleler 

ve son olarak da Taliban’la muhalifleri arasındaki iç savaş yüzünden 

uzun süredir dünya kamuoyunun gündeminde olan bir İslam ülkesidir.  

1978’de Afganistan’da Marksist bir grup iktidara gelmiş ve bu 

durum pek çok silahlı direnişin başlamasına sebep olmuştur. 1979 yılı 

sonlarında Sovyet Ordusu Marksist Hükümeti desteklemek için 

Afganistan’a girmiş ve böylece Afganistan’da yabancı işgaline karşı ilk 

isyanı tetiklemiştir. 1980’den 1989’a kadar Afganistan, Sovyet Ordusuna 

karşı ülke genelinde direniş göstermiştir. 1992’de Marksist hükümetin 

düşmesinden 1996’da Taliban’ın yönetime gelmesine kadar geçici, uzlaşı 

yanlısı isimler tarafından yönetilen Afganistan, kısa sürede kendini 

mezhepler çatışmasının içinde bulmuştur. 1998’e gelindiğinde 

Afganistan’ın büyük çoğunluğu Taliban yönetimine girmiştir (Vincent 

ve Sorenson, 2001).  

2001 yılında ise Afganistan yönetimi ve iç sorunları dış 

politikada gelişen yankılanmalara sebep gösterilmesinin yanı sıra 

küresel anlamda terör anlayışının oluşturulmasına da zemin 

hazırlamıştır. Bölgeye ilişkin sorunlar sınır aşan unsurlar haline gelmiş 

ve tüm devletleri ilgilendirecek boyutlara ulaşmıştır. Tüm bunlara yol 

açan kıvılcım ise 11 Eylül 2001 tarihinde İkiz kulelerin uğradığı felaketle 

parlamıştır. Beyaz Saray yönetiminin 11 Eylül saldırılarının başlıca 

sorumlusu olarak gördüğü El-Kaide Lideri Ladin’in, Afganistan 

topraklarında yaşadığı iddia edilmektedir. ABD, Ladin’in saldırılardan 

sorumlu olduğuna dair yeterli delilin olduğunu iddia ederek Taliban 

yönetiminden El Kaide Örgütü’nün lider kadrosu dâhil Afganistan 

topraklarında saklanan bütün teröristlerin ABD’ye teslim edilmesini ve 
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ülkedeki terörist kamplarının kapatılmasını istemiştir (Halatçı, 2006). 

Beklediği yanıtı alamayan ABD kendisine saldırı hakkı doğduğu 

inancını benimsemiş ve bunu da diplomatik bir şekilde ifade etmiştir: 

“ABD ana kıtası İslami Terörün saldırısı altındadır” (Erdurmaz, 2009). 

Bunun hemen arkasından NATO’nun 5. Maddesi yürürlüğe sokulmuş 

ve ABD’ye yapılan bu saldırı bütün NATO üyesi ülkelere yapılmış 

kabul edilmiştir. O tarihten bu yana da ülkede ABD askeri ile NATO 

bünyesinde faaliyet gösteren çok uluslu bir güç varlığını 

sürdürmektedir.  

Ayrıca, ABD ve İngiltere 7 Ekim 2001’de Afganistan’a karşı 

‘Kalıcı Özgürlük’ adı altında askerî bir operasyon başlatmış ve bunu BM 

Güvenlik Konseyi’nin 51. Maddesinde yer alan ‘meşru müdafaa’ 

hakkına dayandırmıştır (Erdurmaz, 2009). Kalıcı Özgürlük operasyonu 

genel olarak bütün uluslararası topluluk tarafından onay görmüştür 

(Halatçı, 2006). Yine aynı yıl BM Güvenlik Konseyi tarafından 

Uluslararası Güvenlik Konseyi (ISAF) kurulmuş, görevi Afganistan’a 

istikrar getirmek olarak tanımlanmış ve görev alanı olarak da Kabil ve 

Afganistan’ın kuzeyi seçilmiştir. ISAF Harekâtı, Bonn Anlaşması ve 1386 

sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı gereğince Kabil ve çevresinin 

güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak ve Afganistan Geçici 

Hükümeti’ne destek sağlamak maksadıyla 16 Ocak 2002 tarihinde 

başlatılmıştır (TSK, 2009). Ekim 2006 tarihinde ise ISAF’ın sorumluluk 

alanı tüm Afganistan olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, ABD’nin 

ülkede yaptığı operasyonlar ile sivil halka zarar vermesi ISAF’ın 

çalışmalarını zedelediği gerekçesi ile NATO üyesi ülkeler tarafından 

eleştirilmiştir (Ilgaz, 2007).  

Afganistan’da en önemli sorunlardan biri de sınır güvenliğinin 

korunmasıdır. Afganistan komşuları ile çok uzun sınırlara sahiptir 

(Pakistan ile 2500km, İran ile 1000km kadar). Söz konusu mevzuda 

güvenliğin gerçek anlamda sağlanabilmesi için sınırın her iki tarafında 

da – söz gelimi Afganistan ve Pakistan’da- isyancılara karşı yürütülecek 

operasyonlar eşgüdümlü olmalıdır (Çetin, 2006). Bölge ülkelerinin 

hemen hepsi benzer tehditlere maruz kalabileceğinden NATO/ISAF ile 

ortak çalışmalarının önemli olduğu değerlendirilmektedir.   
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Afganistan sorununun çözümüne her anlamda katkı sağlamayı 

hedefleyen Türkiye bugüne kadar önemli ve başarılı girişimlerde 

bulunmuştur (Oğan, 2009). ISAF’a destek veren tek Müslüman NATO 

ülkesi olan Türkiye’nin Kabil’deki komutanlık görevi bunun en güncel 

örneğidir. TSK’nın Kabil’de konuşlanmış 4800 kişilik ISAF (Uluslararası 

Güvenlik Destek Gücü) komutanlığını alması ile Türkiye barış 

harekâtını destekleyici bir ülke olma konumundan planlayıcı ülke 

konumuna yükselmiştir (Kışlalı, 2002).  

Türkiye’nin Afganistan’a yönelik politikaları her zaman 

geçmişten süregelen dostluk ve kardeşlik anlayışından beslenmiştir. 

Türkiye, Afganistan’da güçlü bir ulusal ordu ve etkin bir ulusal polis 

gücü kurulmasının yalnızca uzun vadedeki güvenliği için değil, 

Afganistan’ın ulusal birliği ve toprak bütünlüğü için de önem taşıdığına 

inanmaktadır (T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2009).     

Bu kapsamda yakın zamanda ikincisi gerçekleştiren Türkiye – 

Pakistan - Afganistan Zirve’sinde üç ülkenin tarihten gelen ortak 

dostluk, kardeşlik ve dayanışma ilişkileri dile getirilmiş, eğitim dâhil, 

askerî işbirliği ve uyuşturucu ile mücadele konularında işbirliği 

yapılacağı kararlaştırılmıştır. Cumhurbaşkanı Gül’ün de ifade ettiği gibi 

hem Türkiye hem Pakistan “kendi bölge[leri] ile ilgili sorunlara cesaretle 

sahip çıkma, bunları çözme yönünde diyalog kurma, inisiyatif alma iradesini” 

göstermiştir (T.C. Cumhurbaşkanlığı, 2009).    

Bölge güvenliği olmazsa ülke güvenliğinden bahsedilemeyeceği 

yinelenerek Afganistan sorunundan sonra şimdi de söz konusu bölgedeki diğer 

bir sorun olan Rusya-Gürcistan sorunu ele alınacaktır. 

Rusya – Gürcistan Sorunu 

Zengin enerji kaynakları, önemli ticaret yolları üzerindeki 

konumu ve çoklu etnik yapısı ile Kafkasya, hem bölgesel hem de küresel 

çatışma ve gerginliklerin merkezi haline gelmiştir. Bölge, aynı zamanda 

barındırdığı karmaşık sorunlar nedeniyle güvenlik zafiyeti içerisindedir 

(Yağcı, 2008). Bölge ülkelerinin dâhil olduğu çatışmalar, sadece bölge 

coğrafyasıyla sınırlı kalmamakta ve çevre ülkelerdeki istikrar ve 

güvenliği de tehdit eder hale gelmektedir. Ağustos 2008’de patlak veren 

Rus-Gürcü savaşı bu duruma bir örnek teşkil etmektedir. 
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Rusya ile Gürcistan ilişkilerinin temelleri Sovyet dönemine kadar 

uzanmaktadır. O dönemde de Gürcistan, Rus karşıtlığının güçlü olduğu 

bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak tanınmıştır. SSCB’nin dağıldığı 

dönemde Gürcistan’ın bağımsızlığını ilan etmesinden itibaren Rus-

Gürcü ilişkileri sorunlu bir şekilde devam ede gelmiştir. Rusya 

Federasyonu’nun, kendisi için son derece önemli bir konumda yer alan 

Gürcistan’ın üzerindeki nüfuzundan vazgeçmeye yanaşmaması, Gürcü 

devlet adamlarının ise buna karşı milliyetçi bir duruş sergilemeye 

çalışmaları iki ülke arasındaki gerginliğin ana nedenini oluşturmaktadır 

(Yağcı, 2008). 

NATO üyesi Türkiye’ye komşu olan Gürcistan, Soğuk Savaş 

sırasında önemli askerî üslere ev sahipliği yapmıştır. Bu üslerde 

bulunan Rus askerleri ve silahlarının durumu iki ülke arasında halen 

çözümlenememiş bir sorun olarak durmaktadır. Diğer yandan, 

Rusya’nın kontrol ettiği mevcut bazı enerji hatları ile önemli Karadeniz 

limanları Gürcistan topraklarında bulunmaktadır. Bakü-Tiflis-Ceyhan 

projesinin hayata geçmesiyle birlikte Gürcistan’ın bölgedeki, jeostratejik 

konumu daha da önem kazanmıştır. Ayrıca, Rusya’yı yandaşı 

Ermenistan’a bağlayan iletişim ve boru hatları bu ülkeden geçmektedir 

(Laçiner, 2007). Bu nedenlerden ötürü Rusya, Gürcistan’ın kendi nüfuz 

alanından çıkarak NATO ve AB gibi Batı kurumlarına yakınlaşmasını 

istememektedir denilebilir. 

Bununla birlikte Ruslar, Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü tehdit 

eden Abhazya ve Güney Osetya sorunlarında Tiflis aleyhinde tavır 

alarak ülkede bir iç savaş halinin devamına katkıda bulunmuştur 

(Tanrısever, 2003). 

2003’te gerçekleşen “gül devrimiyle1” iki ülke ilişkileri yeni bir 

mecraya girmiştir. Şevardnadze’yi devirerek cumhurbaşkanı olan 

Şaakaşvili’ye başta ABD olmak üzere Batı tarafından verilen destek, 

Gürcistan’ın Rus nüfuzundan uzaklaşmakta olduğunun işareti 

olmuştur. Aynı dönemde gerçekleşen bir dizi toplumsal hareket, 

                                                 
1
 Gül Devrimi, 2003 yılında Gürcistan’da meydana gelen, ülkeyi 1992 yılından beri yöneten Eduard 

Şevardnadze’nin yönetiminin sona ermesini ve yeni lider Miheil Saakaşvili’nin yönetimi 

devralmasını sağlayan devrimdir. 
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Karadeniz ve Hazar havzalarında Batı yanlısı rejimlerin Rusya aleyhine 

güç kazanacağı izlenimi yaratmıştır (Kasım, 2007). 

Rusya ise Abhazya ile Güney Osetya’yı desteklediğini her fırsatta 

göstermektedir. Gürcistan içinde özerk bir bölge olan Güney Osetya, 

Rusya Federasyonu’na bağlı özerk cumhuriyet Kuzey Osetya ile 

birleşmeyi arzulamakta, özerk bir cumhuriyet olan Abhazya ise 

bağımsızlık için mücadele vermektedir (Tavkul, 2008). Uluslararası 

hukuka göre her iki bölge de Gürcistan’ın egemenliğindedir, ancak Tiflis 

yönetimi bu bölgelerin büyük kısmında fiili kontrole sahip değildir. 

Türkiye, genel olarak Gürcistan’ın toprak bütünlüğünün 

korunmasından yana bir politika izlemekte, Abhazya ve Güney Osetya 

ihtilaflarının Gürcistan’ın toprak bütünlüğü içerisinde barışçıl yollarla 

çözümlenmeleri gerektiğini savunmaktadır. 

Kafkas kökenli çok sayıda Türk vatandaşının varlığı, bu 

ihtilafları Türkiye yönünden daha da önemli kılmaktadır. Ancak bu 

noktada Türkiye’nin, Rusya ile Gürcistan arasında dengeyi somut 

şekilde nasıl sağlayacağı konusunun ciddi bir sorun olarak ortaya çıktığı 

ifade edilebilir.  

Türkiye, Rusya’yı kaybetmemek için Gürcistan politikasında 

keskin hatları olan politikalar izlememekte, zaman zaman Rusya ile 

gerilimi de göze alsa bile Rusya’yı dışlayacak her hangi bir politikayı 

desteklememektedir (SETA Çalıştay Raporu, 2009). 

Türkiye, söz konusu dengeleri gözeterek, Rusya ile ABD’yi de 

karşı karşıya getiren, Ağustos Savaşı’ndan (2008) sonra Kafkasya İstikrar 

ve İşbirliği Platformu çatısı altında sorunun taraflarını bir araya 

getirmek suretiyle, Kafkasya’da her an patlak verebilecek krizlere bir 

çözüm platformu oluşturmayı amaçlamıştır. 

Bu itibarla Türkiye, Ağustos 2008’de Gürcistan ile Rusya 

Federasyonu arasında yaşanan gerginliği yakından izlemiş, sorunların 

diyalog yoluyla, güce başvurulmaksızın ve ülkelerin toprak 

bütünlükleri esasında çözümlenmesi yönündeki tutumunu her vesileyle 

ortaya koymuştur (T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2009).  
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Pakistan ve Türkiye’yi de içine alan bölgesel sorunlardan bir diğeri de 

Azerbaycan-Ermenistan sorunudur. 

Azerbaycan – Ermenistan Sorunu 

Yukarı Karabağ sorunu Azerbaycan ile Ermenistan arasında 

oldukça uzun bir tarihi geçmişe sahiptir. “Yukarı Karabağ sorunu”, 

1980’lerde Ermenistan’ın Azerbaycan’a ait Karabağ bölgesinin dağlık 

kısmında hak iddia etmesi ile ortaya çıkmıştır.  

Hukuken bir Azerbaycan toprağı olan Yukarı Karabağ, 18’inci 

yy.dan itibaren birçok hâkimiyetin eline geçtiği gibi birçok 

anlaşmazlıklara ve çatışmalara da konu olmuştur. Azerbaycan’a hukuki 

bağlılığını 1920 yılında İngilizlerin Karabağ’ın Azerbaycan’a bağlı 

olduğunu ilan etmesi ve 1923’te Rusya’nın söz konusu bölgeyi 

Azerbaycan sınırları içine dâhil etmesinden alan Karabağ, 1929 yılında 

Azerbaycan’da milliyetçilik hareketlerinin ortaya çıkması ile birlikte 

Ermenistan’ın yeniden gündemi haline gelmiştir (Attar, 2005). 1991- 93 

yıllarında Rusya’nın desteğiyle Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından 

işgal olunan bölgede, işgal bugün de sürüyor (Ültanır, 2009). 

Türkiye’nin bu işgale tepki olarak Ermenistan sınırını kapatması 

Azerbaycan-Ermenistan sorununu, Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan 

eksenine taşımıştır. Bu noktada tartışılan konunun Kafkasya’nın 

yeniden yapılanması sürecini ve denge sorununun önemli bir parçasını 

oluşturduğunu vurgulamakta fayda görülmektedir. 

Bahis konusu bölge Azerbaycan’ın diğer bölgeleri ile Ermenistan 

ve İran topraklarını kontrol edebilecek bir noktada bulunması nedeniyle 

jeopolitik öneme sahiptir. Ermenistan’ın bu bölgedeki hak iddiaları ise 

burada oluşturdukları nüfus çokluğundan ileri gelmektedir. Azerbaycan 

ise bölgenin tarihi olarak kendisine ait olduğunu iddia etmektedir. Bu 

konuda kendisine yalnızca Türkiye destek olurken Ermenistan, Rusya 

ve İran başta olmak üzere bölge ülkelerinin ve Batı devletlerinin 

desteğini almaktadır.  

1987 yılının son aylarında başlayan ve bir milyondan fazla Azeri 

Türkünün yerlerinden edilmesi ile dünya gündemine oturan Yukarı 

Karabağ sorunu henüz çözüme kavuşturulamamıştır. Ermeni işgalleri 

neticesinde yerlerinden-yurtlarından sürülen yaklaşık 1 milyon kişiden 
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(Seferov ve İbadov, 2007) 135 bini sağlıksız koşullar altında vagonlarda, 

çadır kentlerde ve mülteci kamplarında yaşam mücadelesi verirken, yüz 

binlerce Azerbaycan Türkü ya akrabalarının yanında sığıntı olarak 

yaşamakta ya da devlete ait binalarda yaşam mücadelesi vermektedir. 

İkamet edilen yerlerin asgari yaşam standartlarının altında olması, 

yeterli suyun bulunamaması yani alt yapıdaki yetersizlikler, sağlık 

şartlarını zorlarken, çeşitli salgın hastalıkların ortaya çıkışına da zemin 

hazırlamaktadır. Göçmenlerin %26’sı yetersiz beslenmeden kaynaklanan 

hastalıklara yakalanmaktadır (Kantarcı, 2005). Azerbaycan topraklarının 

yaklaşık olarak %20’sinin işgal edildiği söz konusu süreçte, 18 bin 

Azerbaycan Türk’ü hayatını kaybederken yaklaşık 20 bin kişi 

yaralanmış, 50 bin kişi sakat kalmış ve 66’sı çocuk olmak üzere 5101 

Azerbaycan Türk’ü ise kayıp durumda veya esir edildiği bilinmektedir 

(Oğan, 2001).     

Bugün gelinen noktada, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki 

ilişkilerin sadece düz mantık ile yürütülmediği, aynı soydan gelen iki 

halk arasında duyguların da ilişkilerin önemli bir yanını oluşturduğu 

dikkate alınmalıdır (Oğan, 2009). Türkiye’nin Ermenistan ile sınırları 

açmaktaki tereddütlerinde ve sözde soykırım iddialarına yönelik 

yürüttüğü faaliyetlerde Azerbaycan’ı göz önünde bulundurması bu 

yöndeki samimiyetinin göstergesidir denilebilir. 

Türkiye’nin Güney Kafkasya bölgesi ile köklü tarihi ve kültürel 

bağları mevcuttur. Bu bağlamda, Güney Kafkasya bölgesinin istikrar, 

barış ve refahı Türkiye için özel bir önem taşımaktadır. Türkiye, 

Kafkasya ülkelerindeki tüm ihtilafların barışçı yollardan çözümünün bu 

ülkelerdeki siyasi istikrara ve ekonomik refaha katkıda bulunacağına 

ayrıca ikili ve bölgesel işbirliği için yeni ufuklar açacağına inanmaktadır 

(T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2009). 

Türkiye, Azerbaycan’ın en önemli dış politika sorunu olan 

Yukarı Karabağ uyuşmazlığı konusunda da Azerbaycan’ın yanında yer 

almakta, bu soruna bir an önce barışçı, adil ve kalıcı bir çözüm bulması 

amacıyla AGİT2 çerçevesinde faaliyet gösteren Minsk  

                                                 
2
 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, 1970’li yılların başında Soğuk Savaş koşullarındaki 

Avrupa’nın bölünmüşlüğüne son verilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve katılan devletler 

arasında bu amaca yönelik işbirliğinin geliştirilmesi düşüncesiyle kurulmuştur.  
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Grubu3’nun çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır. Türkiye, AGİT 

Minsk sürecini, ihtilafa çözüm bulunabilecek platform olarak görmeye 

devam etmekte, bununla birlikte, barış sürecinde mevcut tıkanıklığın 

aşılabilmesi için yaratıcı açılımlara gerek bulunduğunu düşünmektedir 

(T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2009). 

İran’ın Nükleer Faaliyetleri 

Dünya barışını ve Pakistan ile Türkiye’nin yer aldığı bölge 

barışını tehdit edebilecek olan en önemli gelişmelerden birisi de İran’ın 

yürütmekte olduğu nükleer faaliyetleridir. Şimdi de hem Türkiye hem 

de Pakistan’a sınır komşusu olan İran’daki nükleer faaliyetler 

hakkındaki gelişmeler ifade edilecektir.  

İlk olarak 1957’de ABD desteği ile başlayan İran’ın nükleer 

çalışmalarında Avrupalılar da önemli bir rol oynamış ve bu çalışmalar 

1979 İslam Devrimi4’ne değin uranyum zenginleştirmesi ile birlikte 

gelişerek devam etmiştir. Yeni rejimin ABD ve Batı karşıtı olması 

nedeniyle devrim sonrası nükleer çalışmalar durdurulmuştur. Bunda 

Batılıların anlaşmaları iptal etmesi kadar İslam rejiminin nükleer 

çalışmaları israf olarak görmesi ile 1980-88 İran-Irak Savaşı nedeniyle 

İran’ın ekonomik yönden ciddi sıkıntı içinde bulunması etkili olmuştur. 

İran İslam rejimi nükleer çalışmalar konusunda 1989’dan sonra yeniden 

atağa geçmiş Rusya başta olmak üzere pek çok ülke ile işbirliğine 

giderek bugünkü nükleer tesislerinin sahibi olmuştur (Çömez, 2005).  

İran nükleer politikasında nükleer enerji ve nükleer silah 

arasındaki ayrıma dikkat edilmesini istemektedir. İran nükleer enerji 

elde etme isteğini teknolojik gelişmenin, özellikle de tıp, tarım ve 

elektrik üretiminin temeli olarak nitelendirmekte, dolayısıyla bunun bir 

                                                 
3 Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı’na üye ülke Dışişleri Bakanları’nın 23-24 Mart 1992’de 

Helsinki’de yapmış oldukları toplantıda Karabağ konusu müzakere edilmiş Minsk’te Barış 

Konferansının toplanmasına karar verilerek, bu doğrultuda Minsk Grubu oluşturulmuştur. Minsk 

Grubu’na ABD, Rusya, Fransa, Almanya, İtalya, İsviçre, Finlandiya, Türkiye, Belarus, Azerbaycan, 

Ermenistan ve dönemsel olarak değişen AGİT troykası dâhildir. Grubun eşbaşkanları Amerika 

Birleşik Devletleri, Rusya ve Fransa tarafından yürütülmekte olup, şu anda Amerikan eşbaşkanı 

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew J. Bryza’dır.  
4 İran İslam Devrim, 1979 yılında İran’ın Muhammed Rıza Pehlevi liderliğindeki bir anayasal 

monarşiden, Ayetullah Ruhullah Humeyni yönetiminde İslam hukuku ve Şii mezhebi görüşlerini 

esas alan bir İslam cumhuriyetine dönüştüren hareketin adıdır.  
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hak olduğu iddiasından yola çıkarak bu hakkın elinden alınamayacağı 

konusunda diretmektedir.  

İran’ın aksi yöndeki açıklamalarına rağmen dünya, OPEC5 üyesi 

ülkeler içinde nükleer güç olmaya çalışan tek ülke olan; çok zengin 

enerji yataklarına sahip İran’ın bu çalışmalarını kuşku ile takip 

etmektedir. İran’ın devlet kimliğinin de söz konusu sorunu daha da 

hassaslaştırdığı özelikle belirtilmelidir. İran’ın Şii mezhebine dayalı bir 

devlet olması, dinsel kimliğini bölgede yayma eğilimi ve isteği, İsrail ve 

ABD ile olan ilişkisi ve ABD’nin terörist olarak adlandırdığı gruplarla 

olan yakın ilişkisi İran’ın nükleer çabalarına dünya nezdinde çok farklı 

bir önem ve anlam yüklemektedir. İran’ın nükleer silah ürettiğine dair 

kuşkuları artıran diğer konu ise uranyum zenginleştirme ve yakıt 

döngüsü teknolojisinden vazgeçmek istememesidir. Söz konusu 

maddelerin nükleer silah üretimi sağlayan maddeler olduğu 

düşünüldüğünde İran’ın bu kapasiteye de sahip olduğu kolayca 

anlaşılabilmektedir (Keskin, 2005).   

İran ile ilişkilerinde içişlerine karışmama ilkesini esas alan (T.C. 

Dışişleri Bakanlığı, 2009) Türkiye’nin bölgedeki jeostratejik konumu 

nedeniyle İran’ın nükleer çalışmalarında gerek kendi güvenliği gerek de 

bölge barışı adına doğru ve ihtiyatlı adımlar atma eğiliminde olduğu 

söylenebilir. İran’ın yakın zamanda gündemi meşgul eden uranyum 

zenginleştirilmesi kapsamında Türkiye’nin de devreye girmesini 

istemesi bu durumun haklılık payını ortaya koymaktadır. İran ile 

yürütülen güncel diplomatik ilişkilerden de öngörülebileceği üzere 

Türkiye, bilimsel gelişme olarak nükleer çalışmaların yapılmasını 

kendisi dâhil tüm ülkelerin en tabi hakkı olarak görmekte; ancak barışçı 

bir platformda yürütülmeyen tüm girişimleri de eleştirmektedir.      

Sonuç 

Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişki, Pakistan’ın kurulduğu 1947 

tarihinden bu yana dostluk bağlarıyla şekillenmiştir. Tesis edilen yakın 

dostluk ilişkileri aynı zamanda bölgesel barış ve istikrarın da 

yararınadır.  

                                                 
5 Organization of Petroluem Exporting Countries. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü. Net petrol 

ihraç eden ve bilinen dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini ellerinde bulunduran 13ülkenin 

oluşturduğu konfederasyondur.  
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Türkiye ve Pakistan, sorunlara bölgesel ve küresel çerçevede 

yaklaşma eğilimleri ve potansiyel güçlerini çok yönlü değerlendirme 

çabaları ile benzerlik gösteren iki kardeş ülkedir. Keşmir ve Kıbrıs 

sorunlarının benzerliği, her ülkede de terörün dış kaynaktan beslenmesi 

ve iki ülkenin de iç dinamiklerinde terörün ciddi etkilerinin olması söz 

konusu iki ülkeyi pek çok noktada bir araya getirmektedir. Dünyanın 

jeopolitik olarak çok kırılgan bölgelerinde bulunan bu iki ülkenin silahlı 

kuvvetlerinin güçlü olmasının yaşamsal öneme sahip olduğu 

değerlendirilmektedir. İki kardeş ülkenin önlerine çıkan engellerle 

dayanışma içinde mücadele etmelerinin gerekliliği ve bu konuda 

sevindirici adımların atıldığı ifade edilebilir. Savunma işbirliği, eğitim 

işbirliği ve güvenlik işbirliği bu noktada önemli adımlar olarak 

görülebilir. 

Türkiye dış politikada bölgedeki konumunu güçlendirecek 

doğru adımları bulmaya çalışmaktadır. Afganistan, Rusya- Gürcistan, 

İran ve Azerbaycan- Ermenistan sorunlarına yaklaşımı da bu anlamda 

şekillenmiştir. Türkiye, ülkelerin toprak bütünlüğünün korunmasından 

yana diplomatik girişimler ve söylemlerde bulunmuştur. Uluslararası 

sistemde terörizmin bitirilmesine yönelik eylemleri desteklemiş, bu 

kapsamda kendisine düşen sorumluluğu yerine getirme yolunda 

gayretlerde bulunmuştur. Bölgenin güvenliği ve ülkeler arası barışı 

temin etme konusunda kendisini yapıcı ülke olarak görmüş ve ikili 

ilişkilerde arabulucu rolü oynamıştır. Yine, nükleer çalışmaların barışçıl 

platformda bilimsel amaçlarla yapılmasının dünya yararına olduğunu 

ancak nükleer silahlanma adına yapılanların kabul edilemeyeceğini her 

fırsatta vurgulamıştır.  

Bölge ülkelerinin dâhil olduğu anlaşmazlıkların ve çatışmaların, 

sadece bölge coğrafyasıyla sınırlı kalmadığı bunun yanı sıra çevre 

ülkelerdeki istikrar ve güvenliği de tehdit eder hale geldiği sonuç olarak 

görülmektedir.  

Değinilen bölgesel sorunlarda her iki ülke politikasında benzer 

üslubun benimsenmesi, ortak diplomatik anlayışın geliştirilmesi ve 

temelde gerekli girişimlere ivedilikle başlanması bahis konusu dost 

ülkelerin bölgedeki pozisyonlarını etkin hale getirebileceği gibi 
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sorunlara gerçekçi ve akılcı çözümler ve öneriler sunulmasını da 

kolaylaştıracağı değerlendirilmektedir.    
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TÜRK– PAKİSTAN HİNTERLANDININ TANIMLANMASI VE 

BÜYÜK GÜÇLERİN SÖZ KONUSU BÖLGEYE İLİŞKİN 

TUTUMLARI 

  

M.Can KASAPOĞLU 

 

Öz 

ABD ve Birleşik Krallık, 2001’den bu yana Afganistan’da 

önemli bir direniş hareketi ile mücadele etmektedir ve temel 

parametreler söz konusu mücadelenin şiddetini artırarak süreceğini 

göstermektedir. Belirtilenlere ek olarak, sözü edilen mücadele 

Pakistan – Afganistan sınır bölgesine kayma eğilimi göstermekte; bu 

husus İslamabad’ın pozisyonunu uluslararası ilişkiler bağlamında 

daha kritik ve yaşamsal kılmaktadır. Bu çalışma, devletler arası 

ilişkilerin genel kabullerinin aksine, halklar arası dostluk temelinde 

gelişen Türkiye – Pakistan ilişkilerini etkin bir stratejik ortaklık 

zeminine taşımak hedefiyle kaleme alınmıştır. Bu hedefe ulaşılması 

için, hipotetik olarak Türk – Pakistan hinterlandının hangi alana 

karşılık geldiği ve sözü edilen hinterland kapsamında ortak ajanda ve 

çıkarların neler olabileceği araştırma sorusunun çerçevesini teşkil 

etmektedir.  

Abstract 

USA and UK are facing a vital insurgency problem in 

Afghanistan and given the current circumstances they are to face 

worse in a near future. Moreover, the clash between Taleban and 

Coalition Forces has been shifting to Pakistan–Afghanistan border 

territories for some time. This fact, without a doubt, is improving 

strategic importance of Islamabad’s position in international 

relations. Unlike the general understandings of International 

Relations discipline, the relations between Pakistan and Turkey 

depend on strong friendship ties, not only among two states but also 

two peoples. This will hypothetically define a Turkish – Pakistan 

hinterland in order help promoting traditional friendship of Ankara 

and Islamabad to a significant strategic alliance. 

                                                 

SAREN Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri, Doktora 2. Sınıf Öğrencisi 
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Giriş 

Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında 

gelişen ilişkiler, uluslararası ilişkilerin genel kabullerinin aksine, 

karşılıklı çıkar esasından çok farklı boyutlarda gelişmiştir. Oldukça 

istisnai sayılabilecek Ankara–İslamabad ilişkileri, duygusal faktörler gibi 

dış politikanın alışılageldik doğasında bulunmayan bir zemine sahiptir 

ve Türk Kurtuluş Savaşı’na kadar uzanan “devletler ya da politik elitler 

değil, halklar arası” bir dostluğu ortaya koymaktadır. 

Yukarıda aktarılan yönüyle sosyolojik bir araştırmanın konusu 

olabilecek Türkiye–Pakistan ilişkileri; her iki ülkenin kritik politik 

ajandaları, bulundukları coğrafyalardaki benzerlik gösteren güvenlik 

sorunları ve kısmen kesişen hinterlandları dolayısıyla stratejik 

araştırmaların da önemli bir gündem maddesini oluşturabilmektedir.  

Bu çalışmanın temel hedefleri, Türkiye ve Pakistan’ın ortak 

stratejik çıkar alanlarına karşılık gelen bölgelerin tanımlanması, anılan 

bölgelerde etkin olan büyük güçlerin politika ve stratejilerinin analizi ve 

söz konusu alanlarda Ankara–İslamabad işbirliğinin hangi boyutlarda 

gerçekleştirilebileceğinin anlaşılmasıdır. Yukarıda aktarılan kurguya 

uygun düşecek şekilde, öncelikle Türkiye ve Pakistan’ın kesişen çıkar 

alanları belirlenerek bir Türk – Pakistan Hinterlandı tanımlanacaktır. 

Müteakip olarak anılan hinterland dahilinde her iki ülkenin ortak 

çıkarları tespit edilmeye çalışılacak, sonraki alt başlıklar kapsamında 

anılan bölgelerde etkin olan figürlerin politika ve stratejileri 

irdelenecektir. Son olarak, Ankara ve İslamabad’ın hangi konularda 

daha yakın işbirliği ve ortak vizyon geliştirebileceği sorusuna yanıt 

aranarak, sonuç bölümü kaleme alınacak, bu kapsamda karar vericiler 

için bir stratejik tavsiye notu oluşturulacaktır. 

Türk – Pakistan Hinterlandı: Türkiye – Pakistan Öncelikli 

Ortak Çıkar Alanlarının ve Ortak Güvenlik Ajandalarının 

Tanımlanması 

Esasen, Türkiye ve Pakistan jeopolitik açıdan farklı bölgelerde 

yer alan ancak, etki kapasiteleri bakımından, kendi bölgesel dengeleri 

içindeki kilit rolleri dolayısıyla benzer özellikler taşıyan ülkelerdir. Her 

iki ülke de caydırıcılıkları ve operatif kabiliyetleri yüksek, asimetrik 
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tehditlerle mücadele deneyimine sahip ve halen aktif görevler icra eden 

güçlü ordular bulundurmaktadır. Her iki ülkenin politik gündeminde 

güvenlik sorunları çok önemli yer tutmaktadır. Sahip oldukları 

komşuluk ilişkileri sebebiyle mevcut olan konvansiyonel tehditler, 

terörizm, düşük yoğunluklu çatışmalar ve sınır anlaşmazlıkları hem 

İslamabad hem de Ankara’yı düşündüren ortak sorunlardır. 

Türkiye ve Pakistan, ülke toprakları bakımından farklı bölgelerin 

aktörleri olsalar da, güvenlik sorunları benzerlikler taşımaktadır ve 

bölgesel anlamda örtüşen noktaları mevcuttur. Türk–Pakistan 

hinterlandını tanımlamak için öncelikle iç içe geçmiş çıkar alanları ve 

gerekçeleri ortaya konulmalıdır. Bu hususlar aşağıda anlatılmaktadır: 

- İran her iki ülkenin de sınır komşusudur. Bu nedenle, İran’ın 

nükleer programı, etkileri ve İran’a yönelik bir askerî müdahale ihtimali 

Türkiye ve Pakistan açısından ortak bir güvenlik gündemi 

oluşturmaktadır. 

- Afganistan’daki durum Pakistan için öncelikli ve yaşamsal bir 

güvenlik sorunu kimliğindedir. Türkiye, gerek Afganistan’da icra ettiği 

görevler (NATO ve dolayısıyla ISAF üyeliği), gerekse Afganistan’da 

bulunan ve nüfusun yaklaşık %10’unu oluşturan soydaş unsurları 

dolayısıyla denklemin bir parçasıdır. 

- Radikal dinci şiddet akımları her iki ülkenin ortak güvenlik 

sorunu kimliğindedir. Sözü edilen akımların kaynaklandığı, başta Orta 

Doğu olmak üzere Afganistan’a kadar uzanan coğrafya Ankara ve 

İslamabad açısından önem arz etmektedir. 

- Her iki ülkenin literatürde yumuşak sınırlar olarak tanımlanan 

yoğun geçirgenlikli ve merkezle olan bağlantısı sınırdaş bölgelere 

kıyasla daha zayıf sınır bölgeleri mevcuttur. Türkiye ve Pakistan’ın 

anılan “yumuşak sınırlarında” etnik milliyetçi unsurları da içeren 

yapılar gözlemlenmektedir. Söz konusu bölgeler hem Pakistan hem de 

Türkiye açısından, ordunun düşük yoğunluklu çatışmalarda görev 

aldığı ve asimetrik unsurlar ile mücadele ettiği alanları tanımlamaktadır. 

Pakistan Ordusu bu bağlamda, Afganistan ile sınırdaş olan batı ve 

kuzey batı bölgelerinde Tehrik–i Taliban ve El Kaide unsurları ile 

mücadele ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri ülkenin doğu ve 



 

 

 98 

güneydoğusunda bölücü terör örgütü PKK’ya karşı iç güvenlik harekâtı 

ve gereken coğrafyalarda da sınır ötesi operasyonlar yürütmektedir.  

- Washington ile ilişkiler her iki ülke açısından önem arz 

etmektedir. Özellikle güvenlik alanında ABD’nin Pakistan’ın sınır 

komşusu Afganistan’ı ve Türkiye’nin sınır komşusu Irak’ı iki yıl arayla 

işgal etmesi, Ankara ve İslamabad açısından yeni problem alanları ve 

çatışma bölgeleri oluşturmuştur. Her iki müdahale, etnik sorunları da 

beraberinde getirmiş ve şiddet işgallerin ilk gününden itibaren, 

Afganistan’da daha yoğun ve yaygın bir profil çizmekle birlikte, 

süregelmiştir. 

Yukarıda sözü edilen parametreler ışığında Türk–Pakistan 

hinterlandının Arap Yarımadası’ndan başlayarak İran’ı içine alan bir 

eksende devam etmekte ve Afganistan ile son bulmakta olduğu 

düşünülmektedir.  

Türkiye – Pakistan Öncelikli Ortak Çıkar Alanlarında Etkin 

Olan Güçler; Politika ve Stratejileri 

Bölgesel güçler olarak Türkiye ve Pakistan yakın çevrelerinde 

pro–aktif stratejiler izleme olanaklarına sahip iken, her bölgesel güç gibi 

küresel aktörlerin politikalarından da önemli ölçüde etkilenmektedirler. 

Özellikle Soğuk Savaş döneminin sona ermesinin ardından uluslararası 

sistemin tek başat aktörü olarak kalan ABD’nin Irak ve Afganistan’daki 

askerî varlığı her iki ülkenin ulusal güvenlik stratejilerini, askerî 

stratejilerini ve politik gündemlerini doğrudan etkilemiştir. 

Gelinen aşamada, bu çalışma kapsamında Türk–Pakistan 

hinterlandı olarak tanımlanan bölgede etkin olan bazı önemli aktörlerin 

perspektifleri ve anılan coğrafyalara ilişkin stratejileri irdelenecektir.   

Birleşik Krallık Perspektifi ve Stratejileri 

Afganistan’a ilişkin İngiliz perspektifinin, Washington’un aksine 

konjonktürel koşullardan değil stratejik eğilimlerden kaynaklandığı 

değerlendirilmektedir. Bilindiği üzere, stratejik kültürün1 bir sonucu 

                                                 
1 Stratejik karar alıcıların eğilim ve alışkanlıklarının toplamını ifade etmek için kullanılır. İlk kez, 

Snyder tarafından literatüre sokulduğu bilinmektedir (1977). Stratejik kültür, karar alma 

süreçlerinde akılcılığın yanında; politik seçkinlerin tutumları üzerinde etkin karakteristiği 

yansıtmaktadır. 
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olarak, politik karar vericiler ulusal stratejik hafızanın kazanımlarından 

sıklıkla yararlanmaktadır. Bu noktada Londra’nın, Afganistan özelinde 

tarihsel uygulamalarının anlamlı olduğu değerlendirilmektedir. Stratejik 

kültür ve tarihsel uygulama olarak belirtilebilecek olan iki faktörün, 

İngiliz politik ve askerî elitlerini, göreli askerî eksikliklerine rağmen 

strateji geliştirilmesi hususunda Washington’un önüne geçirdiği 

düşünülmektedir.  

İngiltere’nin Afganistan’daki ve bölgedeki varlığını küresel 

terörizm ile mücadele kapsamında sekiz yıldır yürütülen operasyonlar 

ile sınırlamak, konuya ilişkin analizleri oldukça dar bir çerçeveye 

indirgeyeceği için yanlış olacaktır. Zira İngiliz stratejik kültürünün 

bölgeye ilişkin perspektifini sömürgecilik yıllarından itibaren 

şekillendirdiğini söylemek mümkündür. 19’uncu yüzyılın başında, 

dönemin iki büyük gücü İngiltere ve Rusya’nın Afganistan’ı kontrol 

altına alma mücadelesi ön plana çıkmış, bu da söz konusu ülkelerin 

dikkatlerini Afganistan üzerinde yoğunlaştırmasına neden olmuştur.   

İngiltere’nin Afganistan perspektifi ve projeksiyonlarının 

günümüz yansımalarından söz edildiğinde, üzerinde durulması gereken 

bir diğer önemli nokta 12 Kasım 1893 yılında imzalanan ve bugünkü 

Afganistan–Pakistan sınırının da temelini oluşturan Durand 

Antlaşması’dır.  

Daha önce de değinildiği gibi, Afganistan’daki kargaşa ortamının 

kendi hâkimiyetinde olan Hindistan’a sıçramasına engel olmak isteyen 

Londra’nın antlaşmayı hazırlaması söz konusu olmuştur. Durand 

Antlaşması ve oluşan Durand Hattı sonucunda bölgede bulunan 

kabilelerin ve aşiretlerin bölünmesiyle soydaşların sınırın farklı 

taraflarında kalması, Afganistan’da bugün yaşanan demografik 

sorunların ortaya çıkmasında önemli bir faktördür. 

Londra’nın, Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nde ortaya 

koyduğu, Afganistan kaynaklı tehdit algılamalarını üç başlıkta toplamak 

mümkündür (Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi, 2009): 

 Terörizm,  

 Bölgeden kaynaklanan istikrarsızlık faktörü ile düşük ve 

orta yoğunluklu çatışmalar, 
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 Uluslararası suçlar. 

Afganistan’ın güvenli ve istikrarlı bir ülke olması, yukarıda 

bahsedilen risk ve tehdit faktörlerinden dolayı İngiltere’nin iç güvenliği 

açısından önem arz etmektedir. Nitekim 11 Eylül saldırılarından sonra, 

Batı dünyası açısından küresel niteliği ciddi biçimde ön plana çıkan 

terörizm tehdidi, İngiltere’ye giden uyuşturucunun büyük bir 

bölümünün (yaklaşık %93) Afganistan ve özellikle İngiltere’nin şu an 

operasyonlarını yürüttüğü Hilman vilayeti kaynaklı olması ve 

Londra’nın iç güvenliğe ilişkin endişeleri, Birleşik Krallık stratejik 

odağının Afganistan üzerine yoğunlaşmasına neden olan başlıca 

etkenler arasındadır (Birleşik Krallık Ulusal Savunma Bakanlığı[web], 

2009).  

Taliban ve El Kaide’nin Afganistan’da tekrar güçlenmesini 

engellemek düşüncesinin, İngiltere’nin bölgeye ilişkin temel stratejisi ile 

askerî varlığının taktiksel ve operasyonel nedenini oluşturduğu 

söylenebilir. Söz konusu strateji kapsamında yapılan çalışmalar şu 

şekilde sıralanabilir (Birleşik Krallık Ulusal Savunma Bakanlığı[web], 

2009): 

 Afgan hükümetini ve Afgan Güvenlik Güçleri’ni politik ve 

askerî olarak kendi imkânlarına dayanarak ülkeye hâkim olabilecek 

kapasiteye getirmek, 

 Afgan polisinin ve Afgan hukuki düzenlemelerinin 

yaptırım gücünü geliştirmek, 

 Afgan demokrasisinin gelişmesini sağlamak (20 Ağustos 

2009 tarihinde yapılan seçimler için hem ekonomik hem de güvenlik 

bağlamında büyük ölçüde destek sağlanmıştır),  

 Ekonomik gelişmeyi sağlayıcı/hızlandırıcı önlemler almak, 

 Sosyal ve kültürel alanda Afgan Hükümeti’ne destek 

vermek (eğitim, sağlık, kültür vb) 

11 Eylül saldırılarını müteakip, Londra’nın küresel terörizme 

karşı geliştirdiği konsept dört temel unsura dayanmakta ve 

Afganistan’da operasyonlar bu strateji doğrultusunda icra edilmektedir 
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(Birleşik Krallık Ulusal Savunma Bakanlığı[web], 2009). Bu 

operasyonların ve konseptin hedefleri aşağıda aktarılmaktadır: 

 El Kaide’nin Afganistan’daki varlığına son vermek, 

 El Kaide’nin Afganistan’ın yakın çevresinde örgütlenmesini 

engellemek, 

 El Kaide ile uluslararası düzeyde mücadele etmek, 

 El Kaide’ye karşı faaliyet yürüten devletlere destek olmak. 

Anılan stratejileri gerçekleştirmek için yürütülen operasyonlarda 

İngiliz birliklerinin misyonu terörist alt yapıyı yok etmek ve El 

Kaide’nin Afganistan’da yürüttüğü faaliyetleri engellemek olmuştur.  

Bölgede faaliyet gösteren birliklerin sayısı gün geçtikçe artmış ve 

son olarak Başbakan Gordon Brown asker sayısını 9.500’e 

çıkaracaklarını açıklamıştır (Cowan, 2009). 

İngiltere bölgede stratejik planlayıcı rolünü üstlenmektedir. 

Böyle bir durum, eski sömürgelerde olduğu gibi Afganistan’da da bir 

İngiliz politik kültürü hâkimiyetine neden olabilecek potansiyele 

sahiptir. Nitekim Ağustos 2009 sonunda göreve başlamış olan İngiltere 

Genelkurmay Başkanı General David Richards’ın bir açıklamasında 

“Afganistan’da 30–40 yıl daha kalacaklarını” belirtmesi bu görüşü doğrular 

niteliktedir.  

Son olarak aşağıda, Birleşik Krallık literatüründe Afganistan’a 

ilişkin eğilimler kısaca aktarılmıştır (Birleşik Krallık Ulusal Savunma 

Bakanlığı[web], 2009):  

 Sivil analistler2 Afganistan’daki sorunların sadece askerî 

operasyonlarla çözülemeyeceğini, demokrasinin geliştirilmesinin yanı 

sıra sosyo-ekonomik yapının da iyileştirilmesi yönünde çalışmalar 

yapılması gerektiği düşüncesindedirler. 

                                                 
2Örneğin Chatam House Asya Masası Direktörü Gareth Price, Royal United Services Institute 

Savunma ve Güvenlik Çalışmaları Analisti John Hemmings. 
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 Asker kökenli analistler3 ise askerî operasyonların her ne 

olursa olsun devam etmesi ve bu konuda hiçbir masraftan (gerek 

ekonomik gerek asker sayısı bakımından) kaçınılmaması gerektiği 

görüşündedirler. 

 Bunların yanı sıra İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband 

da 27 Temmuz’da Afganistan üzerine yaptığı bir konuşmasında sivil 

analistler ile benzer düşünceler ifade etmiştir (Birleşik Krallık Ulusal 

Savunma Bakanlığı[web], 2009). 

Amerika Birleşik Devletleri Perspektifi ve Stratejileri 

ABD’nin son dönemde, özellikle El Kaide ile mücadele 

kapsamında yeni bir bölge tanımlaması yaparak, Af – Pak olarak 

adlandırdığı bir stratejik vizyon geliştirdiği bilinmektedir (USA 

Department of State – White Papers, 2009).  

Afganistan ve Pakistan’ı Taliban ve El Kaide’yle mücadelede 

birlikte ele alan söz konusu vizyon, İslamabad üzerindeki baskıyı 

artırırken, Washington açısından Afganistan’daki durumun ciddiyetini 

de ortaya koyar niteliktedir. 

Afganistan’daki durum incelendiğinde, son dönemdeki askerî 

hareketliliğe kadar Taliban’ın inisiyatifi büyük ölçüde ele geçirdiği, yine 

mevcut durumda oldukça güçlü ve avantajlı olduğu 

değerlendirilmektedir. Çeşitli düşünce kuruluşları tarafından 

yayımlanan raporlar bu görüşlerimizi destekler niteliktedir (Cordesman 

ve Mausner, 2009). Afganistan’da, Taliban ve etrafında kümelenen diğer 

unsurlar, işgale karşı mücadele eden tek güç odağı konumundadır.  

Söz konusu direnişe, Afganistan–Pakistan sınır bölgelerinde 

konuşlanan Tehrik–i Taliban unsurlarının katılması Washington ve 

İslamabad yönetimlerini oldukça güç durumda bırakmaktadır. Zira söz 

konusu koşullar, hem ABD’nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden 

birini (Pakistan) tehdit etmekte, hem de Afganistan’daki silahlı 

mücadeleye yeni bir cephe oluşturarak, bir yandan Koalisyon Güçleri’ni 

yıpratırken, bir yandan da güneydeki Taliban unsurlarına boşluklar 

sağlamaktadır. 

                                                 
3Örneğin Eski Piyade, Milletvekili ve Avam Kamarası Anti-Terör Alt Komitesi Başkanı Patrick 

Mercer, Royal Marines eski komutanı Deniz Piyade Tümamiral Julian Thompson. 
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Gerilla ve gerilla karşısında mücadele eden birlikler açısından 

halk desteğinin ortak önemlidir ancak farklı konseptler içermektedir 

(Greene, 1965). Zira, gerilla harbi icra eden unsurlar (Afganistan özelinde 

Taliban ve Taliban etrafında kümelenen unsurlar) açısından halk desteği; 

istihbarat ve istihbarata karşı koyma, insan kaynağı, lojistik destek ve 

politik meşruiyet anlamına gelmektedir ve bu nedenle kaybedilmemesi 

gerekmektedir. Bununla birlikte, istisnai durumlar dışında, sosyolojik 

olarak gerilla “yerli”, karşısındaki güçler ise “yabancıdır”. Dolayısıyla 

konvansiyonel güçlerin yerel halkı kazanması önem arz etmektedir. 

Yine yerel halka yaklaşım açısından taktiksel farklılık; gerilla harbi icra 

eden unsurun mümkün olduğunca halkın içine “gömülme” gereksinimi 

duyarken; konvansiyonel kuvvetlerin gerilla kuvvetlerini halktan 

ayrıştırma çabası içinde olmasıdır.  

Yukarıda aktarılan kuramsal perspektiften bakıldığında ABD’nin 

2001 yılından bu yana Afganistan’da halen “yabancı” olduğu 

değerlendirilmektedir. Gerek operasyonların yol açtığı sivil kayıplar, 

gerek Kabil’in yolsuzluklar ile anılan imajı ve ülkeye hâkim olamaması 

bu durumu pekiştirmektedir. 

ABD’nin son dönemde asker artırımına gitmesi, yönetimin ileri 

gelenlerinin yerel aşiret liderleri ile uzlaşma zemini aranacağı 

yönündeki açıklamaları, Washington’un, Irak’ta General Petraeus’un 

göreve gelişi ve Bağdat Güvenlik Planı ile uyguladığı stratejiyi 

Afganistan için de yararlı gördüğü izlenimini yaratmaktadır.  

Bağdat Güvenlik Planı’nın hazırlanması ve icrası sonrasında 

şiddet eylemlerindeki gözle görülür azalma, Irak’ta 2009 seçimlerine 

2005’e oranla daha yoğun katılım ve Irak Güvenlik Güçlerine direnişin 

temel insan kaynağı olan Sünni Arap gençlerin de ilgi göstermesi söz 

konusu stratejinin Irak bağlamında yararlı olduğunu göstermektedir 

(Eisenstadt ve White, 2005). Bu bağlamda ABD’nin önümüzdeki 

dönemde Af–Pak olarak tanımladığı bölgede, sert güç unsurlarına 

başvurma stratejisi ile yerel unsurlarla uzlaşma konseptini aynı anda 

izleyeceği düşünülmektedir. 

Türk – Pakistan hinterlandının bir parçası olduğu düşünülen 

İran bağlamında, Washington’un, Tahran’ın nükleer programı kesinlikle 
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kabul edilebilir bulmadığını söylemek mümkündür. Söz konusu 

durumun temel nedenleri olarak aşağıda aktarılan hususlar belirtilebilir: 

- İsrail’in stratejik derinlik bağlamındaki zafiyetleri dolayısıyla 

İran’ın nükleer silah geliştirmesi ABD’nin bu müttefiki açısından bir 

beka sorunu kimliğindedir. 

- İran’ın nükleer silaha sahip olması olasılığı Orta Doğu’daki 

güçler dengesini Tahran lehine bozabilecek ve ABD’nin bölgedeki 

müttefikleri açısından önemli güvenlik sorunları yaratabilecek bir 

potansiyeli barındırmaktadır.  

- Nükleer silaha sahip olmak İran rejimine güçlü güvenlik 

garantileri sağlayacağı gibi, Tahran üzerindeki caydırıcılığı oldukça 

düşürecektir. Bu durum İran siyasi seçkinlerine önemli bir hareket 

serbestîsi sağlayacaktır. 

- Rejimin nitelikleri ve seçkinlerin eğilimleri dolayısıyla İran’ın 

geliştireceği nükleer silahlar büyük belirsizlikleri de beraberinde 

getirecektir. Daha açık bir ifadeyle, Tahran’ın herhangi bir sorun 

karşısında nükleer seçeneğe başvurması uzak bir ihtimal olarak 

değerlendirilmektedir. 

Bu bağlamda ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları artırması ve en 

son seçenek olarak askerî bir müdahaleyi değerlendirmesi 

beklenmektedir. Bununla birlikte askerî seçeneğin önünde İran’ın 

önemli misilleme seçeneklerinin mevcudiyeti de Obama yönetimi 

açısından düşündürücüdür (BÜSAM [web], 2009). 

Genel olarak ABD’nin özellikle Bush yönetimi döneminde; 

- Sert güç unsurlarını ön plana çıkaran konseptlerin 

benimsenmesi, 

- Diplomatik nezaketi aşan ifadeler kullanılması, 

- Terörist unsurlar ile bir dinin mensuplarını özdeşleştiren bir 

yaklaşım geliştirilmesi sebebiyle Türk – Pakistan hinterlandı olarak 

tanımladığımız bölgede anti – Amerikan akımların yükselmesine neden 

olduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle bölgede, ABD ile uyum 

içinde hareket etme eğilimindeki yönetimler iç kamuoyunda ciddi 
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dirençle karşılaşmaktadırlar. Bu durum, Pakistan ve Türkiye 

örneklerinde de büyük benzerlikler göstermektedir.  

Obama dönemi ile birlikte Washington’a yeni bir paradigmanın 

hakim olduğunu söylemek için ise hem çok erken olduğu hem de 

“emarelerin temenniler ile aynı doğrultuda olmadığı” 

değerlendirilmektedir. Daha açık bir anlatımla, Başkan Obama’nın 

Afganistan’a dair “yeniliklerinin” henüz “yeni bir komutan ve daha 

fazla asker” ile sınırlı olması Bush dönemine kıyasla değişen unsurun 

sadece takiyeden ibaret olduğu izlenimini akla getirmektedir. 

Rusya Federasyonu Perspektifi ve Stratejileri 

Rusya Federasyonu Birleşik Krallık ve ABD dışında, Türk – 

Pakistan hinterlandı olarak tanımladığımız bölgede kısmen de olsa ciddi 

etki potansiyeline sahip son büyük güç kimliğinde 

değerlendirilmektedir.  

Kısaca özetlemek gerekirse, Rusya Federasyonu 2001 ve 2003 

Afganistan, Irak işgallerine sert muhalefet göstermemiş, tersine 

“terörizm ile mücadele” hususunda oluşan trendi kullanarak, özellikle 

2005 Beslan saldırılarını müteakip Moskova’nın otoritesini yeniden tesis 

etmiştir. Özellikle Soğuk Savaş dönemi sonrasında yaşanan hızlı düşüş 

süreci ve 2000’li yıllarla birlikte, Silovik olarak adlandırılan güvenlikçi 

elitin Rusya’da iktidarı devralması, Rusya’nın öncelikli çıkar alanlarında 

daha aktif politika ve stratejiler izlemesine neden olmuştur.  

Bununla birlikte, bu noktada önemli olan husus, Rusya’nın temel 

çıkar alanı olarak eski Sovyet coğrafyasını benimsemesi ve bu alanlarda 

etkinlik göstermesidir. Belirtilen sahalarda stratejik çıkarlarının ihlal 

edilmesine çok sert tepkiler verebilen Moskova (örneğin Ukrayna ve 

Gürcistan’daki tepkiler), Irak ya da Afganistan’ın işgal edilmesi 

hususunda aynı tutumu sergilememektedir. 

Öte yandan Rusya’nın, bu alanlarda Irak ya da Afganistan ile 

ilgili verdiği tavizlerin karşılığını kendi stratejik çıkar alanlarında 

beklediği değerlendirilmektedir. Son olarak, Afganistan’daki faaliyetler 

için hava sahasını açan Moskova’nın bunun karşılığında, Kafkaslardaki 

üstünlüğünün tanınmasını beklediği değerlendirilmektedir. 
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Belirtilenlere istisna teşkil edebilecek durum İran örneğinde 

gözlemlenmektedir. Batı’nın silah ambargosu ile karşı karşıya bulunan 

İran, Rusya Federasyonu açısından önemli bir pazar niteliğindedir. 

Ayrıca Moskova, İran’ın uranyumu Rusya topraklarında 

zenginleştirmesini teklif ederek hem nükleer silah geliştirmesini 

engellemeyi hem de önemli ayrıcalıklar almayı ve ayrıca Orta Doğu’da 

bir etkinlik sahası kazanmayı planlamıştır. Buna karşın İran öneriye 

sıcak bakmamış, son olarak İran Devlet Başkanı Ahmedinejad’ın, İran’ın 

nükleer sorunu olmadığına ilişkin açıklamaları, İran’ın Rusya için bir 

silah pazarı ve izolasyonlar altında ilişki kurulabilen ülke olarak 

kalacağını göstermektedir. 

Moskova’nın olası bir İran müdahalesine Irak ya da Afganistan 

örneklerinde olduğu üzere tepkisiz kalması beklenmemelidir. Zira 

Rusya’nın İran’daki çıkarları ve bu ülke ile ilişkileri Irak ya da 

Afganistan’la kıyaslanmayacak boyutlardadır. Buna karşın Gürcistan 

örneğinde olduğu üzere İran, Rusya’nın “yakın çevresi” dâhilinde 

değildir ve Silovik yönetimin tepkilerinin sert güç unsurları zemininde 

olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Bu noktadan itibaren önemli güçlerin Türk – Pakistan 

hinterlandına ilişkin stratejilerinin anlatımına son verilecek ve sonuç 

bölümüne geçilecektir. Sonuç bölümünde, Türkiye ve Pakistan arasında 

ortak stratejik prensipler tespit edilmeye çalışılacak ve anılan prensipler 

ışığında geliştirilebilecek işbirliği seçenekleri aktarılacaktır. 

Sonuç ve Genel Değerlendirme: Türkiye – Pakistan İşbirliği 

Alanları ve Öneriler 

Gerek ABD, gerekse Birleşik Krallık açısından,  

- Af – Pak olarak tanımlanan bölgede kaybetmesi, 

- İran’ın nükleer silah geliştirmesi karşısında etkisiz kalması 

- Irak’tan çekilme sonrasında ülkeye istikrarsızlık ve çatışmanın 

hakim olması uluslararası sistemde güç dengesini ve Washington’un (ve 

Londra’nın) etkinliğini oldukça sınırlayacak faktörlerdir  

Daha açık bir anlatımla, Anglo–Amerikan dünya açısından 

Türk–Pakistan hinterlandında kaybetmenin bedeli, kazanmanın 
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getirilerinden çok daha büyük bir maliyet ortaya koyabilecek 

niteliktedir. Bu nedenle önümüzdeki dönemin gerek Ankara gerekse 

İslamabad açısından güvenlik zemininde oldukça hareketli bir süreç 

olacağı düşünülmektedir.  

Zira 21’inci yüzyılın başında, sistemin tek başat gücü olan 

ABD’nin ve stratejik planlayıcı olduğu müşahede edilen İngiltere’nin 

güçlerini yenilemek için odaklandıkları alan, aynı zamanda Türk – 

Pakistan hinterlandı olarak tanımladığımız bölge ile hemen hemen 

örtüşmektedir. Bu bölgede, direnişin oldukça sert olması, özellikle 

Afganistan’da Taliban’ın, en yalın ifadeyle, göreceli bir avantaj 

yakalaması bu bağlamda düşündürücüdür. 

Türk – Pakistan hinterlandında, ortak çıkarlar bağlamında şu 

müşterek prensiplerin benimsenebileceği ve paralel stratejilerin 

oluşturulabileceği düşünülmektedir: 

- İran’ın nükleer silah geliştirmesi her iki ülkenin ulusal çıkarları 

ile ters düşmektedir. Zira Pakistan açısından, hali hazırda nükleer güç 

olan Hindistan ve Çin ile komşu olduğu halde ve özellikle Yeni Delhi ile 

geçmişteki ilişki pratiği ve günümüzde çözümlenmemiş sorunlar 

mevcut iken, üçüncü bir nükleer risk faktörü önemli sakıncaları 

beraberinde getirecektir. Türkiye ise bölgesel güç dengesinin Tahran 

lehine kayması ve sınırlarında nükleer tehdit yaşanması olasılığından 

dolayı İran’ın nükleer silah geliştirmesine karşı çıkmaktadır.  

- Öte yandan İran’a yönelik askerî müdahale seçeneği de, Ankara 

ve İslamabad için “başka bir sınır komşusunda savaş” olasılığını 

gündeme getireceği için sakıncalı görülmektedir. Bu nedenle, Türkiye ve 

Pakistan açısından sorunun müzakereler yoluyla, İran’a yönelik askerî 

yaptırımlar uygulanmadan, ancak nükleer silah geliştirilmeyeceğine 

kesin kanaat getirilerek sonuçlandırılması önem arz etmektedir. 

- Afganistan’daki durumun istikrara kavuşması ve Kabil’in 

ülkeye hakim olması Türkiye ve Pakistan açısından önem arz 

etmektedir. Zira Afganistan’da Taliban’ın yeniden hakim olması ve 

şiddetin tırmanması Pakistan için sınırlarında daha çok çatışma ve 

istikrarsızlık anlamına gelebilecek iken; Türkiye, gerek Afganistan’daki 
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askerî varlığı, gerekse soydaş unsurları dolayısıyla bölgede istikrar ve 

güven ortamını aramaktadır. 

- Türkiye–Pakistan hinterlandında radikal dini akımların ve 

şiddetin yükselmesi, mezhepsel ve etnik gerilim ortamlarının ortaya 

çıkması her iki ülkenin iç güvenliği açısından tehlikeli fay hatlarını 

tetikleme potansiyelini beraberinde getirecektir. Bu nedenle, köktendinci 

akımların, radikal yaklaşımların, etnik ve mezhepsel şiddetin 

güçlenerek yayılmaması her iki ulus için toplumsal düzenin korunması 

bağlamında hayati öneme sahiptir. 

Yukarıda belirtilen müşterek prensipler ışığında iki ülke arasında 

şu işbirliği seçeneklerinin karar vericilere stratejik öneri olarak 

sunulmasında yarar görülmektedir: 

- Öncelikle bu çalışmada ortaya konulan Türkiye–Pakistan 

hinterlandı ve ortak çıkar alanları konsepti, her iki ülkenin düşünce 

kuruluşları ve entelektüelleri tarafından geliştirilerek siyasi ve askerî 

karar vericiler tarafından benimsenmesinin gerekli olduğu 

düşünülmektedir. Ancak bu şekilde, iki halk arasında mevcut bulunan 

samimi dostluk duyguları stratejik değer kazanarak, uluslararası ilişkiler 

disiplini kapsamında bir anlam ifade edebilecek ve somut sonuçlar 

ortaya koyabilecektir. 

- Her iki ülkenin silahlı kuvvetleri de düşük yoğunluklu 

çatışmalar ve asimetrik tehditler ile karşı karşıyadır. Türk Silahlı 

Kuvvetleri ve Pakistan Silahlı Kuvvetleri arasında belirtilen hususlarda 

sistematik olarak deneyimlerin paylaşılması ve etkin konseptler 

geliştirilmesi hususunda stratejik ve taktiksel seviyelerde çalışmalar 

yapılmasının yararlı olacağı mütalaa edilmektedir. 

- Yukarıda belirtilen hususlar ile paralel olarak istihbarat ve 

emniyet teşkilatları arasında benzer güvenlik sorunları ile mücadele 

kapsamında ortak çalışmalar yapılması ve karşılıklı deneyimlerden 

faydalanılması gerekmektedir. 

- Her iki ülke de ekseriyeti Müslüman olan toplumlara sahiptir 

ve aynı zamanda mezhepsel gerilim ve radikal dini şiddet akımlarından 

tehdit algılamaktadır. Bu noktadan hareketle, Türk – Pakistan 

hinterlandında köktendinci akımlar ve mezhepsel şiddet ile ortak 
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mücadele edilmeli, konuya ilişkin her iki ülkenin çıkarlarını 

sağlayabilen modeller ortaya konmalıdır. 

- ABD’nin Türk – Pakistan hinterlandındaki operasyonları 

Ankara ve İslamabad yönetimleri üzerinde baskı oluşturmaktadır. Her 

iki ülkenin ortak diplomatik tavırlar geliştirmesi anılan baskıların 

hafifletilmesi hususunda yararlı olacaktır. 

- Türkiye ve Pakistan halkları arasında bulunan karşılıklı sempati 

daha etkin kamu diplomasisi uygulanarak sürekli canlı tutulmalı ve 

geliştirilmelidir. Ayrıca, daha önce de belirtildiği üzere iki ülke 

ilişkilerine karşılıklı dostluk ve askerî işbirliğinin ötesinde stratejik 

anlam kazandırılmalı, bunun için öncelikle ortak stratejik kültür ve 

anlayış unsurları oluşturulmalıdır.      

Sonuç 

Küresel rekabet, yükseköğretime ve araştırmaya ayrılan 

kaynakların azalması dolayısıyla verimli, etkin kaynak kullanma 

gereksiniminin yarattığı baskılar, bilgi ekonomisinin ana lokomotifi olan 

üniversiteleri kalite güvence sistemlerine yönlendirmiş, iç ve dış 

değerlendirme ve akreditasyon süreçlerini yükseköğretimin ve 

araştırmanın ayrılmaz parçası hâline getirmiştir.    

Performansa dayalı kaynak tahsisi eğitim, öğretim, araştırma ve 

inovasyonda başarılı olan üniversitelerin başarılarına başarı katmakta 

ancak başarısız olanları da umutsuzluğa sürüklemektedir. Bu nedenle, 

üniversitelerin hedeflerini kendi yeteneklerine ve gelecekte geliştirmeyi 

garantiledikleri yeteneklere göre belirlemeleri gerçekçi bir yaklaşım 

olarak görülmektedir. Ancak, yarışa arkadan başlayıp öne geçmeyi 

hedef alan kurumların ve ülkelerin bu çevrimden kendilerini 

kurtarabilmeleri için önemli atılımları gerçekleştirmeleri, böylece yarışta 

söz sahibi olmaları olasıdır.  

Bu durumda, Türkiye’nin önünde duran yükseköğretim 

problemi yeterli kaynak ayrılmadıkça, kaliteli insan kaynaklarının 

geliştirilmesi ve üniversitelerde kalmaları sağlanmadıkça, üniversitelere 

çağdaş yönetim sistemleri getirilmedikçe, üniversite özerkliği çağdaş 

anlamda yapılandırılmadıkça çözümlenemez. Hükümetlere düşen 

görev, vakit kaybetmeden Türkiye’nin genç nüfusunun yarattığı 
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potansiyeli bir an evvel ülkenin kalkınmasında itici güç hâline getirecek 

eğitim projesine öncelik vermek ve bu projeyi taviz vermeden hayata 

geçirmektir.    
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

 

TÜRKİYE VE PAKİSTAN’IN EĞİTİM ALANINDA 

YAPABİLECEKLERİ İŞBİRLİĞİ OLANAKLARI 

  

E.Tümg.Cihangir AKŞİT 
 

Öz 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Pakistan Silahlı Kuvvetleri 

arasında tarihten gelen dostluk ve kardeşlik ilişkisinin de etkisiyle 

uzun yıllardır eğitim alanında işbirliği yapılmaktadır. Özellikle 

subayların karşılıklı olarak askerî eğitim kurumlarında eğitim 

alması, ortak tatbikatlar ve kurslar olmak üzere pek çok alanda 

işbirliği yapılmaktadır. Bu çalışmada her iki ülke Silahlı Kuvvetleri 

arasında eğitim alanındaki mevcut işbirliği ve bu iki ülkenin Silahlı 

Kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetleri göz önüne alınarak 

yapılabilecekler ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, İşbirliği, Silahlı Kuvvetler, 

Türkiye, Pakistan.   

 

Abstract 

There has been cooperation in education between Turkish 

and Pakistan Armed Forces for years. Education at military schools, 

exercises and courses are important cooperation area.  

In this paper,   

 

Giriş 

Ülkeler arasında kurulan ilişkilerin sağlam temellere dayanması, 

ülkelerin birbirlerini anlamasına ve uluslararası sistemde birbirlerine 

destek olmasına olanak sağlar. Özellikler silahlı kuvvetler gibi ülke 

güvenliğinden sorumlu ve devlet politikalarının oluşmasında etkili 

kurumlar arasındaki sağlam temele dayalı ilişkiler, bu yakınlaşmaya 

zemin hazırlar. Karşılıklı personel eğitimleri, ortak tatbikatlar ve 
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konferansçı değişimleri, bu ilişkilerin kurulmasında temel 

basamaklardır. Eğitim alanındaki işbirliği, ülkelerin menfaatlerinin 

anlaşılmasında etkili olmaktadır.  

Türkiye ve Pakistan Silahlı Kuvvetleri arasında da tarihten gelen 

dostluk ve kardeşlik ilişkisinin de etkisiyle uzun yıllardır süregelen bir 

işbirliği mevcuttur. Gelecekte de bu işbirliğinin artarak devam etmesi 

için eğitim alanında yapılan ve yapılabilecek çalışmalar bu çalışmada 

ortaya koyulmuştur. 

Mevcut Durum 

1955 yılından beri devam etmekte olan ve bugün itibarıyla 

toplamda 140 askerî personeli bulan, Pakistan’da eğitim görmüş askerî 

personel değişimi kapsamındaki faaliyetler istikrarlı bir şekilde 

sürmektedir. Buna karşılık 501 Pakistan askerî personeli de Türkiye’de 

eğitim görmüştür. (Vikipedi, 2009). 

Pakistan’la yapılan 14 askerî anlaşmadan birisi olan Askerî 

Eğitim ve İşbirliği (ASEİŞ) anlaşması gereği “Kara, Deniz ve Hava 

Kuvvet Harp Akademilerinde” kurmay subay adayı değişimi de bu 

doğrultuda uzun yıllardır devam etmektedir. Bu kapsamda kurmay 

subay adaylarımız seçime tabi tutularak karşılıklı olarak öğrenimlerine 

bir süre Pakistan’daki akademilerden istifade ederek, farklı bakış açıları 

almakta ve bilgi birikimlerini zenginleştirmektedirler. 

Buna göre, “Silahlı Kuvvetler Akademisinde” de kurmay subay 

değişimi yapılmaktadır.  

Bu kapsamda bugün itibarıyla 4 öğrenci Pakistanlı subay, Harp 

Akademilerinde öğrenimine devam etmektedir (Pakistan Kara, Hava, 

Deniz ve Silahlı Kuvvetler Akademilerinde) 

Misafir Askerî Personel (MAP) kapsamında Sınıf Okulu Subay 

Değişimleri, As.Okul Öğrenci Değişimleri Barış İçin Ortaklık Eğitim 

Merkezi (BİOEM)-Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkez/ COE DAT 

(Defence Against Terrorism kurslarına katılımlar devam etmektedir. 

Müşterek Tatbikatlar; Fiili Tatbikatlar, Bilgisayar Destekli 

Tatbikatlar vs. şeklinde zaman zaman sürdürülmektedir.  
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İhtiyaçlar 

Genel 

Konuyla ilgili yapılacak çalışmaların ülkelerin Silahlı 

Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelmesi tabidir. Her iki kardeş ülkenin de 

önce kendi “kuvvetli taraflarını” ortaya koyması ve daha sonra da 

karşılıklı olarak hangi alanlarda eğitim ihtiyacının olduğunun ortaya 

konulması ve önceliklendirilerek karşılıklı talep edilmesi gereklidir.  

Bu konuların zenginleştirilerek daha doğru saptanabilmesi için 

uzmanlardan oluşan bir çalışma grubu da kurulabilir. 

Burada ortaya konulan öneriler Türk Silahlı Kuvvetleri’nin resmi 

görüş ve teklifleri olmayıp, fikirlerin daha da zenginleştirmesi 

maksadıyla “beyin fırtınası” yapılarak ortaya konmuş şahsi görüşlerdir. 

TSK’ndeki halihazır modernizasyon ve yeniden 

yapılandırılma projeleri dikkate alındığında Türkiye’nin önümüzdeki 

dönemlerde ihtiyaç duyabileceği güvenlikle ilgili askerî eğitimler 

(örnektir, geliştirilebilir): 

- Modern Yönetimle ilgili üst düzeyde, tabanda yeni 

uygulamalar (Stratejik Planlama uygulamaları, Toplam Kalite Yönetimi 

uygulamaları, kaynak yönetimi, risk yönetimi konularında alınan 

dersler ve bunların karşılıklı olarak paylaşımı vs.) gibi hususlarda bilgi 

paylaşımı maksatlı tecrübe aktarımı general seviyesinde konferansçı 

değişimi 

- Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Eğitim 

Komutanlıklarıyla, zaman içinde sınıf okullarını da içine alacak şekilde 

“teknik eğitimlere yönelik” Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin benzeri 

kurumları arasında özel ve direkt eğitim işbirliği kanalı tesis edilip daha 

yakın işbirliği başlatılması (Buna milli eğitim dokümanlarının değişimi, 

alınan dersler merkezlerinin bilgi paylaşımı gibi konular dâhil 

edilebilir). 

- Muharebe eğitimi planlamasının (Tugay Tabur Bölük/Batarya 

seviyesinde eğitim planlaması) nasıl yapıldığına odaklanan konferansçı 

değişimi, 
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- Astsubay (Başçavuş) eğitimi ve motivasyonu (tecrübe aktarımı 

için konferansçı değişimi, hatta varsa başçavuş akademisi astsubay 

değişimi),  

- Seçilmiş bazı atışlı ve/veya fiili tatbikatlarda iki ülke arası 

General-Subay değişimi yapılması (Her zamanki gözlemci günü 

faaliyetlerinin izlenmesi değil de bundan daha fazlasını yapmak. 

Örneğin: gece-gündüz tatbikat süresince birlikle kalmak),  

- Kara, Deniz, Hava ve müşterek tatbikatların “daha yaratıcı ve 

gerçekçi“ yapılabilmesi için alınan dersler ve buna yönelik alınan 

tedbirler konusunda konuşmacı değişimi, 

- Kıt’aların muharebeye hazırlık durumlarının tespiti için, “Kara, 

Deniz, Hava ve müşterek kıtaların denetleme ve değerlendirilmesi” 

konularında “mevcut sistem, yenilikler” konusunda konuşmacı değişimi 

(Bu doğrultuda denetlemeler esnasında orada bulunacak şekilde 

karşılıklı gözlemci subay değişimi) 

- Nükleer silahların etkisine karşı müşterek fiili savunma 

tatbikatları yapılması (Gebze NBC taburu, geçici süreli karşılıklı subay- 

astsubay değişimi), 

- Beklenmedik nükleer reaktör sızıntısına karşı tedbir alma 

eğitim ve tatbikatları yapılması (NBC Okulu, Gebze NBC Taburuyla 

müşterek veya lider değişimi),  

- Kimyasal ve/veya biyolojik silahların muhtemel etkisine karşı 

müşterek fiili savunma tatbikatı (Gebze NBC Taburuyla müşterek) veya 

bu konuda alınabilecek tedbirlerle ilgili bilgi paylaşımı maksatlı 

karşılıklı konferansçı değişimi, 

- Terörle mücadele kırsal alanda (gece ve gündüz) tim, takım, 

bölük seviyesinde teknik ve taktik tecrübe aktarımı (alınan dersler-yeni 

uygulamalar, yenilikler vs…) 

- İntihar Bombacılarına önlem/ reaksiyon eğitimleri ve tecrübe 

paylaşımı (varsa COE-DAT/Ankara’da yapılanın haricinde)  

- Düşman patlayıcılarıyla mücadele eğitimleri (tecrübe aktarımı, 

teknik ve taktik yenilikler dâhil) 
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- Uzaktan kumandalı tuzak patlayıcılarla mücadeleye yönelik 

bilgi birikimi paylaşımı (Konferansçı değişimi yapılabilir) 

- Dağlık kesimlerdeki çok geniş sorumluluk bölgesi olan hudut 

karakol hizmetlerinin (emniyet ve asayiş görevlerinin) yapılışı. Bu geniş 

bölgelerin emniyetinin teknik ve taktik nasıl alındığı, yenilikler, alınan 

dersler nelerdir? İnsan, uyuşturucu, silah vs kaçakçılarıyla mücadele 

yöntemleri, bir karakolun günlük, haftalık, aylık eğitim planlaması 

(karşılıklı ziyaretler ve/veya konferansçı değişimi).  

- Kıtalarda “Emniyet ve kaza önleme eğitimleri/ Sistemler” 

(Uygulamaya yönelik tecrübe paylaşımı maksatlı konferansçı değişimi) 

- Müştereklik (Kara, Deniz, Hava) ruhunun sağlanmasına 

yönelik eğitimlerin nasıl yapıldığı (varsa yaratıcı tedbirler, alınan 

dersler, tecrübe aktarımı üzerine konferansçı değişimi)  

Keskin nişancı eğitimleri ve bu konuda alınan derslerin üzerine 

karşılıklı bilgi paylaşımı (Konferansçı değişimi olabilir) 

Hava kara deniz ve müşterek “gece harekâtı” üzerine alınan 

stratejik taktik ve teknik alınan dersler ve bilgi birikimi paylaşımı 

(Konferansçı değişimi) 

Üst birlik seviyesinde Taktik-Stratejik örtü ve aldatma (Alınan 

dersler, pratik uygulamalar vs. üzerine Konferansçı değişimi)  

Doğal Afet ve Kriz yönetimi tatbikatlarına karşılıklı olarak fiili 

katılım (Varsa alınan dersler dâhil konuşmacı subay değişimi),  

Stratejik yığınaklanma/ulaştırma planlaması (İntikaller dâhil 

tecrübe aktarımına yönelik alınan dersler) konusunda konferansçı 

değişimi,  

TSK yeni KK. Lojistik sistemi ve Pakistan KK. Lojistik sistemi 

dikkate alınmak suretiyle lojistik eğitim ve tatbikatlarının nasıl 

yapıldığı, “alınan dersler, yenilikler vs.” şeklinde konferansçılar 

vasıtasıyla karşılıklı olarak bilgi paylaşımı, yapılması. 
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Çabuk Sonuç Alınabilecek Fırsatlar (Kısa vadeli Moral 

Projeleri) 

Genel: 

Bu bölümde 6 ay-2 yıllık bir dönem içinde karar verilip nispeten 

çabuk ve kolay başarılabilecek olan projelere yer verilmiştir. Duruma 

göre 1.b. maddesinden de bakılarak buraya yeni ilaveler çıkmalar 

yapılabilir.  

Eğer Pakistan Silahlı Kuvvetleri’nde Akademik anlamda SAREN 

benzeri bilim kurumu varsa şu fırsatlar değerlendirilebilir: 

Öğretmen, öğretim elemanı değişimleri (Bir dönemlik ders 

süreleriyle vs.) 

Master ve Doktora programı öğrenci değişimleri 

Belirlenecek önemli konularda (Örneğin Pakistan Ulusal 

Güvenlik Stratejilerini nasıl saptıyor ve uyguluyor…)  konferansçı 

değişimleri 

Geniş imkânları nedeniyle Atatürk Simülasyon Merkezi 

(HOSİM)’nin sunduğu aşağıdaki fırsatları dikkate alınabilir. Hazır 

jenerik senaryolardan birisi seçilir ve 1-2 askerî uçak dolusu personel 

gelir, 3-5 gün süreli tatbikatlar icra edilir. Bu tür tatbikatlara Azerbaycan 

vs. gibi ülkeler de dâhil edilebilir). Örneğin: 

Bilgisayar Destekli Barışı Koruma Harekâtı Tatbikatları 

Birlikte Bilgisayar Destekli Tabi Afetlere Karşı Koyma 

Tatbikatları 

Bilgisayar Destekli Nükleer Kaza/Sızıntılara-Afetlere Karşı 

Koyma Simülasyon Tatbikatları 

Anadolu Kartalı Eğitim ve Tatbikat Alanındaki fırsatlar(Bu tür 

hava savunma simülasyon merkezleri varsa) değerlendirilebilir  

İkili/karşılıklı Uçuş Filolarının SEAD (Düşman Hava 

Savunmasını Baskı Altına alma) tatbikatları düzenlenebilir. 

Benzer sahalar varsa aynısı Pakistan’da denenebilir. 
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Özel Kuvvet /Komando eğitim ve tatbikatları (Keşif kolu, vs. gibi 

konularda karşılıklı küçük kıta veya lider değişimleri) yapılabilir. 

Sahil Güvenlik tatbikatları (İnsan kaçakçılığıyla, silah-

uyuşturucu-tarihi eşya kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik tatbikatlara 

subay değişimi) yapılabilir. 

Karada ve denizde üç kuvvete yönelik müşterek Arama 

Kurtarma Tatbikatları yapılabilir. 

Orta ve Uzun Vadeli Eğitim İşbirliği Projeleri 

(Burada 2.b maddesinde yer alan hususlar 2-3 senelik veya 3 

seneden daha uzun süreli olanlar şeklinde önceliklendirilerek 

sıralanabilir…) 

Basın ve Halkla İlişkilere Yönelik Projeler (PR) 

Kriz bölgelerinde, barışta ve savaş alanlarında Basın ve Halkla 

İlişkiler faaliyetleri nasıl uygulanıyor, yenilikler, alınan dersler, tecrübe 

birikimi aktarımı maksatlı konferansçı değişimi/ varsa kurslara subay 

değişimi olarak uygulanabilir.) 

Sonuç 

İki ülke arasında ilişkinin çokluğu, işbirliği, ortaklıklar 

yöneticilerinin ve halkının birbirlerinin kültürlerini ve düşünce yapısını 

anlayabilmeleri, milletleri birbirlerine yakınlaştırma ve sorunlarını 

çözme ve çevrelerinde ortaya çıkan sorunlara karşı birlikte hareket etme 

yeteneklerini arttırır.  

Tarih boyunca dostluk ve kardeşlik ilişkisi içindeki bu iki ülke 

temsilcilerinin, başta silahlı kuvvetler olmak üzere çeşitli kurumlarında 

eğitim almaları, bu ilişkinin daha da gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

Çalışmada ortaya konan farklı eğitim ve karşılıklı konferansçı değişimi, 

ortak tatbikatlar gibi faaliyetler de bu gelişmeye önemli girdi 

sağlayacaktır. 
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BÖLGESEL VE KÜRESEL ALANDA DAYANIŞMA,  

BİLGİ VE TECRÜBELERİN PAYLAŞIMI 

 

Kutluhan ÇELİK 

 

Öz 

Günümüzde ülkelerin güvenlik, istikrar ve gelişme 

sağlamadaki bilgi ve tecrübelerin paylaşımı önem kazanmıştır. 

Türkiye ve Pakistan gibi yakın iki dost ülkenin aralarındaki bilgi 

alışverişi ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ortak girişimlerin 

önemi daha da artmaktadır. Dostluğu uzun yıllara dayanan bu iki 

milletin işbirliğinin her iki ülkenin yararına olacağı gibi 

bölgelerindeki güvenlik ve refah için de önemli katkılar sağlayacaktır. 

Bu çalışmada geçmişten günümüze Türkiye ve Pakistan 

arasındaki işbirliği sahaları ve bugünkü koşullarda bölgesel ve 

küresel alanda dayanışma, karşılıklı destek, bilgi ve tecrübe paylaşımı 

konularında görüşler öne sürülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: İşbirliği, Dayanışma, Türkiye, 

Pakistan. 

 

Abstract 

Today, it is significant to share knowledge and experience on 

security, stability and improvement. Joint initiatives’ importance for 

improving the exchange of information and collaboration between the 

friendly nations, Turkey and Pakistan, improves. This will be 

beneficial to the countries and also security and wellness in the 

region. 

In this study, it is proposed that cooperation fields between 

Turkey and Pakistan and corporation, support, sharing of knowledge 

and experience in the regional and global environment.  

Key Words: Cooperation, Corporation, Turkey, Pakistan. 

  

                                                 
 SAREN Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri Doktora 1’inci Sınıf Öğrencisi. 
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Giriş 

Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ve 11 Eylül saldırılarının 

ardından değişen güvenlik algıları ve öncelikleri bağlamında, benzer 

kaygılara sahip Türkiye ve Pakistan gibi, birbirlerine istisnai ve örnek 

gösterilecek derecede yakın iki dost ülkenin aralarındaki bilgi alışverişi 

ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ortak girişimlerinin önemi daha 

da artmaktadır. Bu tip girişimler söz konusu olduğunda, dostluğu 

yüzyıllara yayılan iki milletin işbirliği yollarına yenilerini eklemesi, her 

ikisinin de yararına olacağı gibi, bölgelerinin de güvenliği ve refahı için 

değerli katkılar sağlayacaktır. 

Bu çalışmanın amacı, geçmişten günümüze Türkiye ve Pakistan 

arasındaki işbirliği sahalarını ve örgütlenmelerinin kısa bir tarihçesini 

sunmak ve bugünün koşullarında bölgesel ve küresel alanda 

dayanışma, karşılıklı destek, bilgi ve tecrübe paylaşımı konularında 

fikirler öne sürmektir. Bugüne kadar iki devletin de ikili ilişkilerin hep 

bir adım ileriye götürülmesi konusunda gösterdiği kararlılık, bu 

çalışmada işbirliği yapılması önerilen sahaların, herhangi başka iki 

devlet söz konusu olduğunda ütopik görünebilecekken, söz konusu 

Türkiye ve Pakistan olduğunda doğal karşılanacağı gerçeğini de 

beraberinde getirmektedir. Türkiye’nin Pakistan konusundaki fikirleri 

ve yapıcı yaklaşımı, uluslararası kamuoyu tarafından dikkat ve takdirle 

karşılanmakta, Pakistan’da ikili ilişkilerin tarihi boyunca yarattığı güven 

duygusu da, bu yapıcı yaklaşımın olumlu sonuçlarının alınmasına 

zemin hazırlamaktadır. 

Unutulmamalıdır ki Türkiye ve Pakistan arasında işbirliği ve 

dayanışmanın geliştirilmesinin, hem yatay olarak, daha fazla saha ve 

hususta, hem de dikey olarak, mevcut saha ve hususlardaki işbirliğinin 

geliştirilmesi olarak görülmesi gerekmektedir. Bunların herhangi 

birindeki durağanlık, iki ülke arasındaki geleneksel kardeşlik ilişkilerine 

yapılmış bir haksızlık olacaktır. Aynı şekilde, ekonomik ve siyasi 

alandaki işbirliği de, askerî ve güvenlik alanındaki işbirliği ile birlikte 

ilerlemeli ve toplumların birlikte hareket ve dayanışma isteği, kurumları 

tarafından gerçekçi bir biçimde işler hale getirilmelidir. 
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Bu çalışmada, özellikle iki ülke arasındaki işbirliğinin tarihi 

konusunda Türkiye ve Pakistan kaynaklı muhtelif yayınlardan 

faydalanılmış ve mevcut siyasi durum göz önünde bulundurularak 

işbirliğinin geliştirilmesi üzerine birtakım önerilerde bulunulmuştur. 

Konunun, tarihsel mirasın incelenmesinin ardından, güvenlik, diyalog 

ve kalkınma boyutları ile ele alınmak suretiyle sistematik bir şekilde 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Türkiye ve Pakistan Arasındaki İşbirliğinin Tarihi 

Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliğinin tarihi, öncelikle askerî 

temeller üzerine oturmak üzere, 16 ve 17’nci yüzyıla dayanmaktadır. 

Hac yolunu ve bölgesel ticareti ciddi bir biçimde baltalayan ve bölge 

ülkeleri için bir tehdit unsuru oluşturan Portekiz donanmasının, Basra 

Körfezi ve Hint Okyanusu’nda yarattığı tehdidin bertaraf edilmesi için 

Osmanlı donanması bölgeye denizden müdahalelerde bulunmuştur.  

19’uncu yüzyılda, alt kıtadaki Müslümanlar için İstanbul 

evrensel bir simge olmuş ve Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında, 

1877 – 78 yılları arasında Rusya ve 1897 yılında Yunanistan ile girilen 

savaşlarda olduğu gibi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları’nda da alt 

kıtadaki Müslümanlar tarafından Anadolu’ya yardımlar ulaştırılmış, 

hatta Balkan Savaşları’nda, Hindistan’daki Müslümanlar, Türkiye’ye Dr. 

M. A. Ansari önderliğinde bir tıbbi yardım heyeti göndermiştir (Burke 

ve Zining, 1990). Benzer yardımlar, Kurtuluş Savaşı boyunca da devam 

etmiş ve Türk ve Pakistan halklarını birbirine daha da yakınlaştırmıştır. 

Defalarca belirtildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti gerek millet, gerekse 

devletin kurumlarınca sürekli hatırda tutulan bu yardımlar için 

müteşekkirdir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından, 1948 yılında 

Pakistan’a büyükelçi olarak Yahya Kemal Beyatlı tayin edilerek iki ülke 

arasında yüzyıllardır süren dostluk ve kardeşlik ilişkisi vurgulanmıştır. 

26 Temmuz 1951 tarihinde Türkiye ve Pakistan arasında uluslararası 

barışın güçlendirilmesi ve işbirliği kapsamının genişletilmesi amacıyla 

bir Dostluk Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma, iki dost millet 

arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesinde ilk 

adımdır. Nitekim Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya 

Fakültesi’nde Pakistan Çalışmaları bölümü ve Karaçi ve Lahor’daki 
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üniversitelerde Türk dilinin öğretilmesi için yeni bölümlerin açılması da, 

bu antlaşmayı takip eden yıllara rastlamaktadır1. 1954’te imzalanan 

Dostça İşbirliği Anlaşması ise, gerek kapsamına savunma konularını da 

aldığı için, gerekse yerine geçecek Bağdat Paktı’nın oluşturulmasında 

büyük rol sahibi olduğu için ayrıca önemlidir. Soğuk Savaş süresince 

uluslararası koşulların ve önce Irak ve ardından İran’ın çekilmesiyle 

birlikte işlerliğini yitirmiş olsa da, Bağdat Paktı, bölge ülkelerinin barış 

için gösterdikleri ortak iradenin vücut bulmuş hali olarak görülmelidir. 

Merkezi Antlaşma Teşkilatı (MAT) olarak da anılan bu paktın 

temellerinin yine Türkiye ve Pakistan’ın önderliğinde atılmış olması, bu 

iki ülkenin işbirliğinin güneybatı Asya’nın ve dünyanın güvenliği için 

önemini bir kez daha vurgulamaktadır.  

Ekonomik anlamda ise, Türkiye ve Pakistan arasındaki 

işbirliğinin belki de en verimli ürünü, Kalkınma için Bölgesel İşbirliği 

(KBİ) olmuştur. KBİ, Temmuz 1964’te, Türkiye, İran ve Pakistan 

arasında kurulmuş ve ticaret, posta, ulaşım, turizm, teknik işbirliği ve 

kültürel bağlantıların arttırılmasını amaçlamıştı. Hızla geliştirilen 

işbirliği ve bilgi paylaşımı projeleri sırasında Cumhurbaşkanı Cevdet 

Sunay, Pakistan’da yayımlanan günlük Dawn gazetesine, Türkiye ve 

Pakistan arasındaki ilişkilerin “bir ittifaktan da öteye geçtiğini” 

belirtmişti (Burke ve Zining, 1990). Müşterek Amaç Teşebbüsleri 

çerçevesinde teknik ve endüstriyel kalkınma alanlarında Türkiye, 

Pakistan ve İran arasında işbirliği sağlanarak geliştirilmiş ve 1970’ler, 

KBİ’nin somut anlamda en çok ürünü ortaya çıkardığı yıllar olmuştur. 

Günümüzde Türkiye ve Pakistan’ın bölgelerindeki liderliklerinden söz 

edilirken sık sık adı geçen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), KBİ’nin 

dağılmasından sonra bir uzantısı olarak benzer hedeflerle kurulmuştur. 

Askerî anlamda ise yakın tarihteki işbirliğinin en açık 

örneklerinden birini, 1965 yılında vuku bulan savaş sırasında 

Türkiye’nin Pakistan’a verdiği silah ve mühimmat desteği, Türk 

Kızılayı’ndan Alb. Muzaffer Akın önderliğinde bir grup hemşirenin 

tıbbi ekipman ile birlikte Pakistan’a gönderilmesi ve birçok Türk 

                                                 
1 Turkey and Pakistan: Relations between Turks and Muslims of Indo-Pakistan Subcontinent 

Karachi: Pakistan Publications 
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gönüllünün savaşta Pakistan saflarında yer almak için bölgeye gitmesi 

oluşturmaktadır (The New York Times, 1965). 

İkili İlişkiler Bağlamında Mevcut Durum ve Öneriler 

Daha önceden belirtildiği gibi, Türkiye ve Pakistan arasında ikili 

ilişkiler, Pakistan’ın kurulduğu günden itibaren dostluk ve kardeşlik 

temelinde genişleyerek güçlenmiş, iki ülke arasında bir siyasi sorunun 

bulunmaması, tarihsel bağlar ve uluslararası alanda artık 

gelenekselleşmiş bir karşılıklı güven ve destek anlayışı, bu iki ülke 

arasındaki ilişkilerin istisnai derecede iyi olmasını sağlayan başlıca 

etkenlerdir. Aynı şekilde, bölgelerinde barış ve istikrar için etken bir 

çaba gösteren Türkiye ve Pakistan, ikili ilişkilerinde olduğu gibi, KBİ, 

MAT, EİT, D-8 ve benzeri örgütler çatısı altında da geliştirilmeye 

çalışılan ilişkiler, ne yazık ki sürekli bir örgütsel düzleme 

oturtulamamış, somut ve büyük işbirliği ve dayanışma projeleri 

kurumsallaştırılamamış ve ikili ilişkilerin potansiyel gücü tam anlamıyla 

ortaya konulamamıştır. 

Türkiye ile Pakistan arasındaki bu ilişkilerin geliştirilmesi ve 

özellikle ekonomik alanda ortaya çıkarılması ümit edilen yeni projelerin 

çoğalabilmesi için mevcut iletişim, paylaşım ve danışma kanallarının 

geliştirilmesi, yenilerinin açılması ve bu kanalların kurumsallaşması 

büyük yarar sağlayacaktır. İki ülkenin de siyasileri tarafından gösterilen 

iyi niyet ve işbirliği iradesinin, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda 

olduğu gibi, güvenlik alanında da somutlaşabilmesi için kurumsallaşma, 

önemli bir basamak olacaktır.  

Geçmişte KBİ’nde de hedeflendiği gibi, yeni teknolojilerden de 

faydalanılarak, özellikle iletişim ve ulaşım alanında iki ülkenin birbirine 

yakınlaştırılması, siyasi açıdan olduğu kadar, sosyal ve ekonomik 

açıdan da önem taşımaktadır. Bu çerçevede, geçmişte nasıl demiryolu ve 

havayolu ağlarının genişletilmesi ve sıklaştırılması hedeflendiyse, 

bugün de, Türk Hava Yolları’nın Pakistan’a yaptığı seferlere yenilerini 

eklemesi ve mevcut seferleri sıklaştırması ve İran ve Türkiye üzerinden 

Pakistan’ı Avrupa’ya bağlayacak demiryolu hatlarının geliştirilmesi 

üzerine yapılacak çalışmalar, Pakistan ve Türkiye’ye ticaret hacmini 

arttırmak suretiyle ekonomik anlamda fayda sağlayacağı gibi, siyasal 

anlamda da Pakistan’ı Batı’ya yaklaştıracaktır. Aynı şekilde, Türkiye ile 
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Pakistan arasındaki ilişkilerin yakınlığına ve emsalsizliğine rağmen 

bilimsel literatürde bu ilişkiler üzerine yapılan çalışmaların azlığı, Batı 

ülkelerinin Pakistan ile ilgili konularda Türkiye’den özellikle görüş 

alması gerçeği ile bağdaşmamaktadır. Bu noktada, özellikle akademik 

alanda bu konu üzerine yapılan çalışmaların iki ülke tarafından ayrıca 

desteklenmesi önem kazanmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan’ın güvenliği konusunda özel 

hassasiyetlere sahiptir. Türk Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet 

sitesinden de takip edilebileceği üzere, Pakistan’da vuku bulan üzüntü 

verici terörist saldırıların hemen hepsinin ardından yapılan açıklamalar, 

Türkiye’nin Pakistan’a verdiği desteğin ve Pakistan’la dayanışmasının 

göstergesidir. Mevcut durum güvenlik bağlamında 

değerlendirildiğinde, konu içine kaçınılmaz olarak dâhil edilmesi 

gereken Afganistan’daki sorunlar, Türkiye’nin Pakistan’la ilişkilerinden 

ayrı tutulamaz. 2007 Nisan ayında başlayan ve günümüzde çalışmaları 

özveri ile devam eden Türkiye – Afganistan – Pakistan üçlü zirve süreci 

(Ankara Süreci olarak da bilinmektedir), bu bağlamda Türkiye’nin 

oynadığı kilit rolün değerlendirilmesinde özel önem taşımaktadır. Gerek 

Afganistan’ın, gerekse Pakistan’ın Türkiye’ye duydukları güvenin bir 

işareti olan bu zirvelerde gösterilen ortak iyi niyet ve çözüme yönelik 

iradeden, cevap vermek için tehditlerin somutlaşmasını beklemeden, 

bölge güvenliğine karşı ortaya çıkacak yeni tehditlerin de 

engellenmesini sağlayacak kurumsal yapıların oluşturulmasına öncülük 

etmek için vakit kaybetmeksizin istifade edilmelidir. Bugüne kadar 

Türkiye’nin ev sahipliğinde üç kez üçlü zirve düzenlenmiştir. Anılan 

üçlü zirvelerde alınan kararlar arasında, güven arttırıcı önlemlerin 

geliştirilmesi ve Afganistan ve Pakistan’dan gelecek uzmanların 

katılımlarıyla, Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla 

Mücadele Akademisi’nde (TADOC) uyuşturucuyla mücadele ve bu iki 

ülkeden gelen güvenlik güçlerinin katılımlarıyla Terörizmle Mücadelede 

Mükemmeliyet Merkezi (TMMM) ve Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi 

(BİOEM) Komutanlığı’nda güvenlik üzerine kurslar düzenlenmiştir. Bu 

iki Türk kurumunda düzenlenen diğer kurslarla beraber, Türkiye 

Cumhuriyeti, özellikle uyuşturucu kaçakçılığı ve terörle mücadele 

hakkında sahip olduğu bilgi ve tecrübeleri dost ve kardeş Pakistan ve 

Afganistan ile paylaşmak suretiyle bölgede durumun iyileşmesine 
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katkıda sağladığı inancını taşımaktadır. Her üç ülkeden yetkililerin 

birlikte çalışmalarının sağlanmasını da amaçlayan bu süreç, bölgedeki 

çatışmaların kökenine inmesi bakımından ayrıca önemlidir. Süreçte 

Türkiye’nin temel inancı, bölge sorunlarının bölge ülkelerince tam 

anlamıyla çözülebileceğidir. Yabancı unsurların katkılarını anlamlı 

kılacak hareket tarzını bu yaklaşım teşkil etmektedir.  

Üçlü zirve sürecinde kurulan, üç ülke Dışişleri Bakanlıkları üst 

düzey memurlarından müteşekkil Ortak Çalışma Grubu’nun 2008 yılı 

sonunda karara bağladığı, diyalogun devamı, askerî eğitim, terör ve 

uyuşturucuyla mücadelede işbirliği, enerji ve ulaşım konuları da dâhil 

olmak üzere mevcut projelerin geliştirilmesi ve diğer sosyal, ekonomik 

ve kültürel projelerle ilgili olarak Pakistan ve Afganistan’ın 

Cumhurbaşkanları, mutabakatlarını İstanbul’da dile getirmişlerdir. 

Özellikle dikkat çekici olan, dost ve kardeş Pakistan ve Afganistan 

liderlerinin İstanbul’da bir araya gelişlerinin, Türk halkı açısından, 

kendilerinden biri gelmişçesine doğal karşılanmasına rağmen, Batı 

ülkelerinde görülmemiş bir heyecan ve ibretle takip edilmesidir. İşbirliği 

ve dayanışma alanında yapılan bu çalışmaların Türkiye’de ve Türkiye 

önderliğinde yapılıyor olmasının, Pakistan ve Afganistan’ın Türkiye’ye 

duydukları itimadın bir işareti olduğu açıktır.  

Görüldüğü üzere Türkiye, Pakistan ile ilişkilerinde ve özellikle 

Pakistan’ın çevre ülkelerle yaşadığı sorunlarda birleştirici, uzlaştırıcı, 

yapıcı ve kurumsallaştırıcı bir rol üstlenmektedir. Bu hususta bölge 

ülkelerinin Türkiye’ye geçmişten bugüne duydukları güven ve inancın 

etkisi büyüktür. Türkiye de Pakistan’a verdiği desteği sürdürmekte, 

“Pakistan’ın huzur, istikrar ve refahını kendininkinden ayrı tutmayan 

Türkiye, özel ilişkiler içinde bulunduğu bu ülkenin demokrasisinin 

güçlenmesi ve istikrarının pekiştirilmesi çabalarında her zaman yanında 

[olacağını]” resmi kanallardan da belirtmektedir (Dışişleri Bakanlığı, 

2008). Bu hedeflerle Türkiye, öncelikle Pakistan ve Afganistan 

arasındaki diyalogu kuvvetlendirdikten sonra, ekonomik, sosyal ve 

kültürel alanlarda işbirliğini sağlayıp, bunların ardından askerî 

alanlarda ve güvenlik alanında ortak hareket edilmesini temenni 

etmektedir. 
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Sonuç olarak, Türkiye ve Pakistan arasında tarihten gelen bağlar, 

ortak anlayış, dostluk ve kardeşlik ilişkileri, geçmişte olduğu gibi bugün 

de karşılıklı işbirliği ve dayanışmanın temelini oluşturmakta, her iki 

ülke tarafından da dillendirilen bu emsalsiz bağın kurumsallaşması ve 

bölgede güvenlik ve istikrar ortamının sağlanabilmesi amacıyla işbirliği, 

bilgi ve tecrübe paylaşımının hızlandırılması ve yoğunlaştırılması için 

çabalar sürdürülmektedir. Alt kıtadaki kardeşlerinin kendi kurtuluş 

mücadelesine yürekten yardım ve katkılarını hiçbir zaman 

unutmayacak olan Türkiye, Pakistan’ın içinde bulunduğu kritik süreçte 

yanında olacaktır. Pakistan’ın acıları acılarımız, mutluluğu 

mutluluğumuzdur. 
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TÜRKİYE VE PAKİSTAN ARASINDA İSTİHBARAT PAYLAŞIMI 

 

J.Yzb.Fatih DEDEMEN 

 

 

Öz 

Son yıllarda güvenlik ve tehdit kavramlarının uğradığı değişim, 

devletlerin koruma kalkanı olan istihbarat teşkilatlarının da değişimini 

beraberinde getirmiştir. 11 Eylülden sonra klasik istihbarat teknikleri 

tartışılmaya başlanmış ve bunun sonucunda birçok Avrupa ülkesi ve 

özellikle Amerika Birleşik Devletleri, istihbarat örgütlerinde köklü 

değişikliklere gitmişlerdir. İstihbaratın eski resmî ve hiyerarşik yapısı 

yerini özellikle terörizm ve sınır ötesi suçlarla mücadelede, yatay 

işbirliğine dayanan, akıcı ve paylaşımcı bir sisteme bırakmaya 

başlamıştır. 11 Eylül sonrası önem kazanan Orta Doğu ve Orta Asya 

coğrafyası, bölgenin iki önemli ülkesi Türkiye ve Pakistan arasındaki 

işbirliğinin önemini de arttırmıştır. Günümüz küresel tehditlerine karşı 

Avrupa ülkelerinin oluşturmaya çalıştığı işbirliği yapılanmalarının 

benzeri yapılanmalar, Türkiye ve Pakistan’ın da içinde bulunduğu bölge 

ülkeleri arasında da oluşturulmaya çalışılmalı ve ortak tehditlerle 

mücadelede devletler birbirlerine bilgi ve istihbarat paylaşımıyla 

yardımcı olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: İstihbarat, Güvenlik, İstihbarat Paylaşımı, 

Türkiye, Pakistan 

Abstract 

In recent years, the changes of the concepts of security and 

threats have also brought change of the intelligence agencies which are 

the shields of states. After 9/11, classic intelligence techniques have 

begun to be discussed and as a result, many European countries and 

especially the United States of America have gone to fundamental 

changes in their intelligence agencies. Especially in combating terrorism 

and cross-border crimes, hierarchical and official structure of the 

intelligence has begun to give its place to fluid and sharing system which 
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stands on horizontal cooperation. The Middle East and Central Asia 

which has got more importance after 9/11 has also increased the 

importance of cooperation between the region’s two significant country 

Turkey and Pakistan. Structuring similar to cooperation which 

European countries try to create against today’s küresel threats, should 

be attempted to create among the countries in the region which also 

contains Turkey and Pakistan and so that, states must help each other by 

information and intelligence sharing in combating the common threats. 

Key Words: Intelligence, Security, Intelligence Sharing, 

Turkey, Pakistan 

 

Giriş 

Devletlerin iç ve dış tehditlerle etkin mücadele edebilmeleri, 

halkının refah ve huzurunu sağlayıp sürdürebilmeleri için istihbarat 

teşkilatlarının yapıları ve işlevleri büyük önem kazanmaktadır. 

Uluslararası terör ve organize suç örgütleri ile pek çok suçun ülke 

sınırlarını aşan bağlantılarının bulunabilmesi aynı zamanda istihbaratın 

ulusal sınırlarda saklı kalmayıp, uluslararası işbirliği ve bilgi 

paylaşımıyla etkin bir mücadelenin mümkün olacağı gerçeğini gündeme 

getirmiştir. 

Uluslararası bağlantıları olan terörist eylemlerin, başta 

uyuşturucu ve insan kaçakçılığı olmak üzere kaçakçılıkla mücadelenin 

etkin bir istihbarat yapısı ve anlayışıyla engellenebileceği de bir 

gerçektir. Son yıllarda birçok konuda köklü değişimler yaşanırken 

güvenlik ve istihbarat anlayışının değişmemesi beklenemez.  

Küreselleşmeyle birlikte devletlerin ve toplumların güvenliği 

bireyler ve guruplar tarafından daha kolay tehdit edilebilir hale 

gelmiştir. Bu tehditleri oluşturan suç guruplarının ortak noktası, 

dünyanın dört bir yanına yayılmış olmaları ve birbirleriyle çıkar ve 

ortak düşman paydasında birleşmiş olmalarıdır. Dolayısıyla bu durum 

güvenliğe yeni bir stratejik anlayışla bakmayı ve devletler arası 

istihbarat paylaşımını zorunlu kılmaktadır. 
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Günümüzde Değişen İstihbarat Anlayışı ve İstihbarat 

Paylaşımı 

11 Eylül ile beraber değişen istihbarat anlayışı, devletleri özellikle 

terörizmle mücadelede, hiyerarşik ve resmi istihbarat yapısı yerine, 

bilgiyi alıp ihtiyacı olan yere iletebilecek, yatay işbirliğine dayanan, akıcı 

bir istihbarat yapısı tesis etmeye yöneltmiştir. Bunun son dönemdeki en 

güçlü örneklerinden birisi, yedi Avrupa Birliği üyesi devlet (Almanya, 

Belçika, Fransa, İspanya, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya) tarafından 

Mayıs 2005’te imzalanan Pürüm Anlaşması’dır. Anlaşmaya göre 

devletler birbirleriyle DNA analizlerini, parmak izi bilgisini, araç tescil 

bilgilerini, büyük suçlarda kişisel ve kişisel olmayan bilgileri 

paylaşabilmektedirler (Pürüm Anlaşması, md.2.3.4). 

Anlaşma, özellikle terörizm, sınır ötesi suçlar, yasadışı göç 

konularında bilgi paylaşımı vasıtasıyla Avrupa’da işbirliğinin daha 

yüksek standartlara ulaştırılmasını amaçlamaktadır. Üye ülkelerin 

kolluk güçlerine verilerin daha kolay paylaşımı ve karşılaştırılması 

imkânı sunarak, bahsedilen suçlarla işbirliği sayesinde daha etkin 

mücadele yöntemi belirlenmiştir. Yani, AB üyesi ülkelerin, günümüz 

tehditlerine yönelik kolektif bir çalışma ile tedbir almaya çalıştığı 

görülmektedir. 

Örnekte de görüldüğü gibi tehdit ve güvenlik kavramlarının 

değişimiyle ülkelerin tehditlere karşı alacağı önlemlerin içeriği de 

değişmektedir. Gelinen noktada artık bazı küresel suç ve suçlularla 

sadece ulusal düzeyde mücadele imkânsızlaşmıştır. Bu da ülkeleri 

bölgesel veya küresel çapta işbirliğine zorlamaktadır. Avrupa Birliğine 

üye bu yedi ülkenin çabalarının kaynağında bu gerçekler yatmaktadır. 

Bu manada Kafkasların, Orta Doğu’nun, Orta Asya’nın ve Balkanlar’ın 

kesişim noktasında bulunan, birçok küresel tehdidin kaynağına ve 

ulaşım noktalarına yakın olan Türkiye de gerek Avrupa ülkeleri ve ABD 

ile gerekse Orta Asya ve Orta Doğu ülkeleriyle güçlü bağlar kurarak 

etkin bir işbirliği ve istihbarat paylaşımı sistemi kurmalıdır. 

 Pürüm Anlaşmasına benzer anlaşmaların Orta Doğu ve Orta 

Asya devletleriyle Türkiye arasında ve özellikle de 11 Eylül sonrası 

Afganistan’ın komşusu ve bölgede yükselen bir güç olması sebebiyle 

önem kazanan Türkiye-Pakistan ekseninde temellerinin atılarak 
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olgunlaştırılması ve çağın gereklerine uygun ve etkin şekilde kullanılan 

bir işbirliğine dönüştürülmesi gerekmektedir. 

Türkiye ve Pakistan’ın Bölgesel Olarak Değerlendirilmesi 

Pakistan’ın Artan Bölgesel Önemi 

Pakistan 11 Eylül olayından sonra terörizme karşı oluşumda 

Taliban’la mücadelede çok önemli rol oynamış, ABD için bölgesel 

nitelikte vazgeçilmez aktörlerden birisi olmuştur.  

ABD’nin Orta Asya bölgesine olan ilgisinin sebebi terörizme 

karşı savaş olduğu kadar şu faktörleri de içermektedir:  

- Afganistan’ı siyasal ve askerî açıdan kontrol altına alarak 

fiziksel yapısına hâkim olmak, 

- Uzun vadede varlık göstermek için merkezi Asya bölgesinde 

hegemonya kurmak, 

- Merkez Asya ülkelerinin çoğu ve Kafkasya’nın sadece büyük 

petrol kaynaklarına değil; aynı zamanda doğal gaz ve uranyuma da 

sahip olması dolayısıyla, bu bölgelerde etkin olmak, hem de Basra 

Körfezi’nde olduğu gibi Hazar Denizi’nin de kaderini elinde tutmak, 

- Çin’in bölgedeki etkinliğini azaltmak, 

- Pakistan ve Hindistan’daki nükleer gelişmeleri izlemek, 

- Etki alanı dışında kalan bir ülke olarak İran’ı kontrol etmek 

(Hıdır, 2006, s.176). 

 Sonuç olarak Pakistan önemli bir coğrafyada önemli bir 

aktördür. Jeopolitik konumunun getirdiği risk ve avantajları gerçekçi 

olarak değerlendirilerek sosyal ve siyasi yapının güçlendirilmesi ülkede 

güvenlik ve istikrarın sağlanması ve dış tehditlerle mücadelede önemli 

etkiye sahip olacaktır.  

Türkiye’nin Artan Bölgesel Önemi 

Türkiye geçmişin statik koşulları içerisinde Batı’nın Doğu Bloğu 

karşısında sınır ülkesi durumunda iken Soğuk Savaş sonrasının yeni 

koşullarında coğrafi konum bakımından merkez ülke düzeyine 

erişmiştir. Türkiye’nin yeni jeopolitik konumu geçmişe kıyasla çok daha 
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dinamik çeşitlilik ve mücadele yüklü bir zeminde şekillenmektedir. 

Soğuk Savaş sonrasının jeopolitik boşlukları olarak tanımlanabilecek ilgi 

odakları Türkiye’nin çok yakınındadır (Davutoğlu, 2002, s.115). 

Ayrıca coğrafi konumu, ekonomisi, insan kaynakları ve askerî 

gücü itibariyle kesişme noktalarında yer aldığı tüm çevre bölgeler için 

önemi kuşku götürmez bir bölge ülkesidir. Coğrafya ve zamana bağlı 

olarak değişken bir performans gösterse de Balkanlar’da, Kafkasya’da, 

Karadeniz’de ve Orta Doğu’da başlıca bölgesel güçlerden biridir. Bu 

bölgelerin hepsinde ve eş anlamlı olarak Türkiye’nin sahip olduğu 

ölçüde etkin olabilen bir başka bölge ülkesinin bulunmadığı da üzerinde 

durulması gereken bir başka olgudur (Durmazpınar, 2006, s.36).  

Bölgesel güç olmanın olmazsa olmaz koşulu, başka ülkelerin o 

ülkenin hegemonyası altına girmesi değil, o ülkenin bölgeyi ilgilendiren 

konularda açık ya da örtülü mesajlarının diğerlerince ciddiye 

alınmasıdır. Yeni uluslararası ortamda Türkiye en azından jeostratejik 

konumu gereği, diğer bölge ülkeleri ve bölge dışı aktörler tarafından 

kolay kolay göz ardı edilecek bir ülke değildir. Türkiye’nin ulusal 

çıkarları güvenlik kaygıları bölgesel güç olmasını gerektirmektedir. 

Bölgedeki konumunun Türkiye’ye yüklemiş olduğu birtakım 

misyonlar vardır. Suriye-Lübnan, İsrail-Suriye, gibi problem yaşayan 

ülkeler arasında kolaylaştırıcı ve diplomasi kanalları açan, oluşturan bir 

işlevi yürütmektedir.  

Ayrıca Türkiye’nin üstlendiği en önemli işlevlerden birisi de 

bölgedeki enerji kaynaklarının uluslararası piyasalara güvenli şekilde 

ulaştırılmasının sağlanmasıdır. Orta Asya, Kafkaslar ve Hazar 

kaynaklarının yanı sıra, Türkiye Orta Doğu’nun özellikle doğal gaz 

kaynaklarının da uluslararası piyasalara taşınması için bir köprü olmaya 

başlamıştır. Mısır ve Suriye doğal gazı yanı sıra Irak petrol, doğal gazı 

ve orta vadede Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi körfez ülkelerinin 

doğal gaz kaynakları Türkiye üzerinden Avrupa pazarına taşınacaktır. 

Türkiye’nin enerji güvenliğindeki bu üstünlüğü kendisine daha esnek 

diplomasi uygulama olanağı sunmaktadır (SAREN, 2008).  
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Türkiye ve Pakistan’ın Güvenlik Alanında İşbirliği ve 

İstihbarat Paylaşımı 

Güvenlik Alanında İşbirliğinin Önemi: 

Türkiye ve Pakistan arasında coğrafi komşuluk olmamakla 

birlikte komşuluktan öte bir kader birliği bulunmaktadır. İki ülke 

konulara benzer perspektiflerden yaklaşmakta ve aradaki dostluk, 

tarihi, kalıcı ve stratejik seviyededir. İki ülke arasındaki işbirliğinin 

artması, içinde bulunduğumuz siyasal dünya koşullarında kaçınılmaz 

hale gelmektedir.  

Aralarındaki dostluğu pekiştirecek şekilde Türkiye ile 

Pakistan’ın birçok alanda işbirlikleri mevcuttur. İki devlet arasında 

özellikle 2003 yılından itibaren imzalanan bazı antlaşma ve protokoller 

şöyledir:  

- 2003 yılında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Antlaşması 

- 2004 yılında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Antlaşması  

- 2004 yılında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik 

İşbirliği Protokolü 

- 2004 yılında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma 

Antlaşması  

- 2004 yılında Savunma Araştırma, Teknoloji ve Üretim 

Alanlarında İşbirliği 

- 2005 yılında Teknik ve Bilimsel İşbirliği, Uluslararası Karayolu 

Taşımacılığı Antlaşması  

- 2005 yılında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve 

Gümrük Suçları Veri Bankasının Kurulması ve İşletilmesi Antlaşması 

(“Milletlerarası Antlaşmalar”, Resmi Gazete). 

Aynı bölgede iki farklı aktör olarak karşılaşılan bir dizi benzer 

sorunlarda bizi daha çok dayanışmaya zorlamaktadır. Bu benzer 

sorunlar şu şekilde sıralanabilir:  
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- Her iki ülke de terörden ciddi şekilde etkilenmektedir. Türkiye, 

PKK ile Pakistan, Belucistan’dan ve Afganistan’dan kaynaklanan terörle 

mücadele etme durumundadır. 

- Her iki ülkedeki terör de dış kaynaklardan beslenmektedir. 

- Her iki ülke de ABD ile komşu olmuş durumdadır. Türkiye 

Irak’da, Pakistan Afganistan’da süregelen savaşlardan ve ABD’nin bu 

ülkelerdeki işgalinden etkilenmektedir. 

- Her iki ülke de ABD’nin gelecekteki hedefi İran ile komşu ve 

olası bir ABD saldırısının sonuçlarından çeşitli boyutlarda etkilenecektir. 

-Her iki ülke de çeşitli dönemlerde ABD’nin silah 

ambargosundan etkilenmişlerdir (Külebi, 2007). 

Dolayısıyla Türkiye ve Pakistan gibi dünyanın jeopolitik olarak 

çok kırılgan bölgelerinde bulunan ülkelerin, silahlı kuvvetlerinin güçlü 

olması ve özellikle silah sistemleri ile bunların temininde sürekliliğin ve 

bağımsızlığın sağlanması, yaşamsal önemdedir. Her iki kardeş ülkenin 

karşılarına çıkan engelleri müştereken dayanışma içinde aşma zarureti 

gün geçtikçe ortaya çıkarken bu konuda sevindirici müşterek çalışmalar 

da çoğalmaktadır.  

Bölgedeki artan istikrarsızlık Türkiye ve Afganistan arasındaki 

işbirliğinin önemini de arttırmaktadır. Pakistan’a, yaşamış olduğu terör 

ve uyuşturucu kaçakçılığı konularıyla mücadelede, Türkiye’nin 

desteğinin her zaman verilebileceğini Genelkurmay Başkanı Orgeneral 

İlker Başbuğ şu şekilde ifade etmektedir: “Her ülkenin güvenlik sorunları 

olabilir zaman zaman. Ama onları çözmek o ülkelerin kendi görevleri, 

sorumluluğudur. Onurlu ülkeler, güçlü ülkeler zaten böyle davranır ki, 

Pakistan çok onurlu ve güçlü bir ülke, şu anda karşılaştığı sorunları 

halledeceğine inanıyorum. Belki zaman alacaktır. Pakistan’ın eğitim, malzeme 

talepleri olursa çok açık söylüyorum ki oldu hemen verdik, yine olursa, hiç 

sorun yok, elimizdeki bütün olanakları kullanırız. Biz kendi TSK`da 

kullandığımız malzemeyi bile toplar göndeririz, bundan kimsenin şüphesi 

olmasın.”(TGRT Haber, 2009) 
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Türkiye ve Pakistan Arasındaki Olası İstihbarat Paylaşım 

Alanları 

Türkiye ve Pakistan arasında istihbarat paylaşımını 

kolaylaştırabilme adına güvenlik ve istihbarat servislerinin görev 

alanlarına göre koordinasyona uyumlu hale getirilmeleri gerekmektedir. 

Hangi birimlerin istihbaratın entegrasyonu sürecinde birlikte 

çalışacakları belirlenmelidir. 

 Pakistan istihbarat faaliyetleri; ISI (Inter Services Intelligence), 

Askerî İstihbarat, Pakistan İstihbarat Bürosu ve Federal İstihbarat 

Teşkilatı olarak ayrı kademelerde yürütülmektedir.  

Türk istihbarat faaliyetleri ise; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, Jandarma 

İstihbarat Teşkilatı, Genel Kurmay İstihbarat Başkanlığı altında 

yürütmektedir.    

25 Ekim 2009 günü başbakanlar düzeyinde “Yoğunlaştırılmış 

İşbirliği ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi” oluşturulması için ortak 

siyasi bildiriye imza atılmıştır. İmzalanan bildiride Türkiye ve Pakistan 

başbakanlarının yılda en az bir kere bir araya gelmesi hedeflenmektedir. 

Bildiride terörle mücadelede ortak bir platform oluşturma ve istihbarat 

paylaşımı konuları yer almaktadır. Bu bakımdan Türkiye ve Pakistan 

arasında istihbarat paylaşımını konu kapsamı ve elde edilişi bakımından 

ayrı ayrı irdelenmesi faydalı olacaktır. 

İstihbarat Paylaşımının Konu Kapsamı Bakımından 

Değerlendirilmesi 

- Uluslararası Terörizm: Günümüzde terörizm artık ulusal 

sınırların çok üzerine çıkmış, uluslararası bir boyut kazanmıştır. Bu 

nedenle artan küresel tehditlerden biri olan ve gerek Türkiye gerekse 

Pakistan için ulusal ve uluslararası ölçekte üstesinden gelinmesi ve 

mücadele edilmesi gereken en önemli konu olan terörizm iki ülke 

arasında istihbaratın paylaşılacağı en temel konu olmalıdır. 

- Organize Suçlar ve Uyuşturucu Kaçakçılığı: Küreselleşmeyle 

birlikte teknolojik imkânların artması, suçluların organize suç 

teşekkülleri şeklinde ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Dünya 
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uyuşturucu trafiği kaçakçılık güzergâhlarını etkileyen en önemli faktör, 

ülkelerin coğrafyaları ve jeopolitik konumlarıdır. 

Dolayısıyla bu rotaların yakınında olan iki ülke Türkiye ve 

Pakistan’ın organize suç örgütleri ve uyuşturucu kaçakçılığı ile 

mücadelede her türlü bilgi ve istihbaratı paylaşmaları uygun olacaktır. 

İstihbarat Paylaşımının Elde Edilişi Bakımdan 

Değerlendirilmesi 

Türkiye ve Pakistan arasındaki istihbarat paylaşımı elde edilişi 

bakımından şu başlıklar altında değerlendirilebilir: 

 - İnsana Dayalı İstihbarat (HUMINT) Paylaşımı: Birbirlerine 

yakın coğrafyada bulunan ve komşu olmamasına rağmen ortak tarihi, 

kültürel değerleri; bunun yanında ortak hedefleri ve güvenlik tehditleri 

bulunan iki ülkenin, ulusal sınırları içerisinde, yakın komşuları ve çevre 

ülkelerle ilişkilerinde, o ülkelerde yaşayan vatandaşlarından, 

büyükelçilik, askerî ateşe ve konsoloslukları vasıtasıyla terörle ve 

suçlularla mücadelede yardımcı olacak, istihbarat değeri taşıyan tüm 

bilgiler paylaşılmalıdır. 

- Görüntü İstihbaratı (IMINT) Paylaşımı: Yine iki ülke, 

istihbarat kaynaklarının elde ettiği veya komşu ülkelerle paylaşım 

sonucu, özellikle uydular veya son dönemde yaygınlaşan insansız hava 

araçları vasıtasıyla elde edilen tüm bilgiler karşılıklı menfaatler 

doğrultusunda paylaşılmalıdır. Zira iki ülkenin de yakın ilişkide 

bulunduğu Amerika her iki ülkeyle de istihbarat paylaşımında 

bulunmaktadır. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Mullen, 

Amerikan ordusunun Afganistan-Pakistan sınırında insansız uçaklar 

aracılığıyla elde edilen istihbaratın Pakistan ile paylaşılması yönünde 

karar aldığını doğrulamıştır (CNN Türk, 2009). Dolayısıyla elde edilen 

bu bilgiler ortak hedefler kapsamında paylaşılabilir. 

- Açık Kaynak İstihbaratı Paylaşımı: Her iki ülke gerek ulusal, 

gerekse küresel ölçekte aynı hedefler doğrultusunda ulusal ve 

uluslararası medya organlarından herkese açık olan bilgileri 

değerlendirerek yine ortak hedefleri doğrultusunda kullanabilirler. 

Günümüzde istihbaratı oluşturan bilginin % 80’inin açık kaynaklardan 
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elde edildiğini düşünürsek bu kaynağın doğru ve etkin kullanılması 

ortak menfaatler açısından çok önemlidir. 

- Sinyal İstihbaratı (SIGINT) Paylaşımı: Türkiye ve Pakistan 

bulundukları coğrafya itibarı ile ortak dostlukları yanında, Doğu-Batı 

eksenindeki ülkelerle ilişkilerinin gelişmesini sağlayacak köprü 

görevleri de bulunmaktadır. Pakistan doğuda Çin, Hindistan, Rusya gibi 

ülkelerle ilişkilerinde Türkiye’ye; Türkiye’de batı ülkeleriyle ilişkilerinde 

Pakistan’a rehberlik görevini üstlenmelidir. Bu çerçevede yine Doğu-

Batı eksenindeki ülkelerle ilişkilerinde tüm iletişim, elektronik, lazer, 

radar vs. kaynaklarından elde edilen istihbaratı bilgi havuzları 

oluşturarak ihtiyaç duyulduğunda paylaşılmak üzere toplamalı ve 

paylaşmalıdırlar. 

Sonuç  

Türkiye ve Pakistan’ın gelişme azmi, kültürel yakınlığı, tarihten 

gelen dostluğu ve coğrafi konumlarının stratejik olarak sahip olduğu 

önem gibi hususlar, her iki ülkenin ilişkilerinin gelecekte de olumlu 

çizgide gelişeceği beklenmektedir. İlişkilerin artarak devam 

edebilmesine şu hususların katkılar sağlayabileceği 

değerlendirilmektedir: 

- Bugün AB ülkeleri arasında Prüm anlaşmasıyla oluşturulmaya 

çalışılan Avrupa ortak hukuku anlayışı, ortak düşmanlar ve tehditlerle 

mücadele çabaları Türkiye’nin ve Pakistan’ın da içinde bulunduğu bölge 

devletleri tarafından birçok suç ve suçlunun kaynağı haline gelmiş olan 

bu coğrafyada ortak dini ve kültürel değerler de dikkate alınarak Orta 

Doğu ve Orta Asya bölgelerine de uyarlanma gayretinde olunmalıdır.  

- Bulunulan bölgenin her geçen gün stratejik öneminin artması 

sebebiyle iki önemli aktör olarak Türkiye ve Pakistan terörle 

mücadelede elde ettikleri bilgi, tecrübe ve istihbaratları karşılıklı ortak 

menfaatler çerçevesinde paylaşarak güven ve huzuru sağlamalı, 

aydınlık yarınlara işbirliği içinde yürümelidirler. 
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TÜRKİYE-PAKİSTAN ARASINDA TEKNOLOJİ ALANINDA 

İŞBİRLİĞİ İMKANLARI 
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Öz 

Tarih boyunca dostluk ilişkisi içindeki Türkiye ve 

Pakistan’ın pek çok alanda olduğu gibi teknoloji alanında da işbirliği 

sürmektedir. Ancak dünyadaki genel konjonktüre bakıldığında bu 

işbirliğinin yetersiz, ancak teknoloji transferi, ortak üretim, silah, 

araç ve gereç satımı gibi alanlarda işbirliğinin gelişerek devam 

etmekte olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Türkiye ve Pakistan 

arasında yapılmış, devam etmekte olan ve muhtemel işbirliği alanları 

incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, İşbirliği, Savunma Sanayi, 

Türkiye, Pakistan. 

 

Abstract 

The cooperation between Turkey and Pakistan, who have 

been living in friendship with each other for years, has been 

continuing on technology like on other field. Nevertheless, this 

cooperation is incompetent considering conjuncture and 

partnerships in the world. But, there has been continuing 

cooperation on like technology transfer, joint armament production, 

weapon, and armament supplies between the countries. The study 

examines the realized, continuing and probable cooperation fields 

between the countries. 

                                                 
 SAREN, Uluslar arası İlişkiler Doktora 2’nci Sınıf Öğrencisi. 

 SAREN, Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri Doktora 2’ni Sınıf Öğrencisi. 

 SAREN, Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri Doktora 2’ni Sınıf Öğrencisi. 
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Giriş 

Tarihin her döneminde birbirlerine yardım etmiş olan iki kardeş 

ülke sürekli savunma işbirliği yolunda önemli adımlar atmaktadır. 

Türkiye'nin her geçen gün hava ve deniz platformlarıyla ilgili elektronik 

sistemlerde ciddi gelişmeler kaydetmesi, Pakistan'ın da El-Khalid Tankı, 

JF-17 Savaş Uçağı ve modern Balistik Füze sistemlerinde gösterdiği 

gelişmeler önem arz etmektedir (Külebi, 2009). 

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli olanaklarla üretim 

gerçekleştirmesi ve bu ürünleri Pakistan ile olan teknolojik işbirliği ve 

dayanışma sürecine eklemlendirme isteği ve gayretleri Türkiye ve 

Pakistan’ın askeri ve savunma boyutlarındaki güvenlik anlayışlarının 

temel bir parametresi olarak karşımıza çıkmaktadır (Külebi, 2009). 

Örneğin Türkiye'de üretime geçmesi kararlaştırılan milli ve bağımsız bir 

helikopter sanayisinin temelini atacak A–129 Mangusta projesinde 

Pakistan'ın da yer alması önemli bir adım sayılmaktadır. Yine 

Pakistan'ın 34 adet F–16 Blok 15 uçağının Türkiye'de modernleştirilmesi 

konusu, savunma alanındaki işbirliğinin bir göstergesi olarak 

değerlendirilmektedir (Külebi, 2009). 

Esasen yine bu günlerde imzalandığı söylenen 67 adet çok 

gelişmiş İnsansız Hava Araç üretiminin müşterek yürütülmesi ve 

Pakistan'ın Çin ile birlikte geliştirdiği JF-17 (FC-1) uçaklarının Avyonik 

sistemlerinin bir kısmının Türkiye'den sağlanması, iki ülke arasındaki 

askeri işbirliği konusunda atılan adımların önemini göstermektedir. 

Dolayısıyla Pakistan ile özellikle uzun vadede Batı'dan bağımsız bir 

uçak sanayisinin kurulması noktasında işbirliğine gidilmesi, önem 

kazanan bir konu olarak ön plana çıkmaktadır.  

Ayrıca Pakistan'ın Çin ile savunma sanayi alanında olan yüksek 

düzeydeki ilişkisi Pakistan'ın Türkiye ile Çin arasında bir köprü işlevi 

görmesini sağlarken, Türkiye'nin de Batı teknolojisiyle olan yakın 

ilişkisi, Pakistan'ın Batı teknolojisinden faydalanmasına imkân 

tanımaktadır. Dolayısıyla iki ülkenin söz konusu bu karşılıklı 

bağımlılıkları, tarih boyunca her alanda büyük bir dayanışma içinde 

olan Türkiye ve Pakistan’ın dostane ilişkilerini daha da arttırmaktadır. 
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Tarihsel kardeşlik bağlarının ve dostluğun yanı sıra Türkiye ve 

Pakistan’ın karşılaştıkları birtakım ortak sorun ve benzer tehditler bu iki 

ülkeyi daha fazla işbirliği yapmaya ve dayanışma içinde olmaya 

zorlamaktadır. Birçok alanda çok boyutlu işbirliği ve uzlaşma zemini 

çerçevesinde tarihi ve stratejik partnerler olan Türkiye ile Pakistan’ı 

özellikle de askeri ve savunma sanayi teknolojisinde ortak davranmaya 

ve birlikte hareket etmeye iten benzer tehdit unsurlarını şu şekilde 

sıralamak mümkündür: 

İki ülkenin de terör tehdidinden ciddi şekilde etkilenmeleri. 

Türkiye, PKK ile, Pakistan da Belucistan ve Afganistan’dan kaynaklanan 

terörle mücadele etmek zorundadır. 

Gerek Türkiye’deki gerekse Pakistan’daki terör faaliyetlerini dış 

güçler destekleyebilmekte ve terörizm uluslararası kaynaklardan 

beslenmektedir. 

İki dost ülkenin de küresel-hegemonik güç ABD ile komşu 

olmasının getirdiği sıkıntılar. Örneğin Türkiye ve Pakistan, Amerikalı 

Albay Ralph Peters’in “American Armed Forces Journal”daki haritasında 

bölünmek ve küçültülmek istenmektedir. Dolayısıyla ABD’nin Irak 

işgali nedeniyle Türkiye ile, Afganistan işgali nedeniyle de Pakistan ile 

komşu durumunda olmasının getirdiği birtakım ortak sorun alanları 

mevcuttur. 

Hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Pakistan İslam Cumhuriyeti 

ABD’nin sürekli müdahale gündeminde bulundurduğu “potansiyel 

tehdit” İran ile komşudur. 

Türkiye ve Pakistan jeopolitik olarak dünyanın en kırılgan 

coğrafyalarında bulunmaktadır (Külebi, 2009). 

Kısacası Türkiye ve Pakistan’ın maruz kaldığı ve yukarıda 

özetlenen benzer risk ve tehdit odaklarına karşı özellikle de askeri ve 

savunma sanayi alanlarında teknolojik işbirliği yapmaları zorunlu 

gözükmektedir. Söz konusu alanlarda imzalanan mevcut anlaşma ve 

protokollerin yanında alternatif teknolojik işbirliği olanaklarının da göz 

önünde bulundurulması önem arz etmektedir. Üstelik “bilgi çağı” 

olarak nitelendirilen 21’inci yy. dünyasında kardeş iki ülkenin teknolojik 

işbirliği ve dayanışma çerçevesini eğitim alanına da taşımaları günümüz 
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uluslararası ilişkiler arenasının hâkim paradigması olan çok boyutlu 

güvenlik anlayışının bir gerekliliğidir.  

Pakistan Türkiye Teknolojik İşbirliği 

Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti arasında 1 Haziran 2005 tarihinde Ankara'da, Teknik ve 

Bilimsel İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Uygulama Protokolü imzalanmış 

ve onaylanması Dışişleri Bakanlığı'nın 11.12.2006 tarihli ve 

HUMŞ/496920 sayılı yazısı üzerine, 31.05.1963 tarihli ve 244 sayılı 

Kanunun 3’üncü ve 5’inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 

25.12.2006 tarihinde kararlaştırılmıştır (Resmî Gazete, 2007). 

Buna göre her iki devlet arasında 12 Kasım 1981 tarihinde 

İslamabad'da imzalanan Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması'nın 4. 

maddesi uyarınca, söz konusu Uygulama Protokolü sonuçlandırılmıştır. 

Protokolün uygulanması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK),  Pakistan 

İslam Cumhuriyeti Hükümeti adına Pakistan İslam Cumhuriyeti Bilim 

ve Teknoloji Bakanlığı’na (MoST)  bırakılmıştır (Resmî Gazete, 2007). 

Her iki ülke öncelikli amaçlarını dikkate alarak aşağıdaki ortak 

ilgi alanlarında işbirliği yapılmasına karar vermiş ve diğer ilgi 

alanlarının da karşılıklı muvafakat ile söz konusu işbirliğine dâhil 

edilebileceğini belirtmişlerdir (Resmî Gazete, 2007): 

 Biyoteknoloji 

 Enformasyon teknolojisi 

 İlaçlar ve kimyasallar 

 Mineral kaynaklar 

 Deniz ve atmosfer bilimleri 

 Mühendislik bilimleri 

 Malzeme bilimleri. 

Bu işbirliği alanlarının özellikle şu konular üzerinde 

yoğunlaşması düşünülmüştür (Resmî Gazete, 2007): 
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 Araştırma sonuçları ile bilim insanları, uzman ve 

araştırmacı değişimi dâhil, ortak araştırma ve geliştirme projeleri  

 Araştırma yapmak amacıyla bireysel bilim insanı 

değişimi, yürütülmekte olan araştırma faaliyetlerine, yeni bilimsel 

metotların benimsenmesine, ders vermeye ilişkin bilgi değişimi, ortak 

projeler geliştirmek için yeni bilimsel sözleşmeler yapılması, bilimsel 

etkinliklere katılım  

 Ortak bilimsel toplantı, konferans, sempozyum, kurs, 

çalıştay ve sergiler vs. düzenlenmesi ve bunlara katılım 

 Bilimsel ve teknolojik bilgi ve belge değişimi 

 Araştırma ve geliştirme olanakları ile bilimsel cihazların 

ortak kullanımı. 

Bu Protokolün uygulanması amacıyla her iki ülke tarafından 

atanan temsilcilerden oluşan bir Ortak Komite kurulacaktır. Ortak 

Komite’nin; işbirliği alanlarının her iki ülke kuruluşlarınca sağlanan 

bilgiler ile bilim ve teknolojiye ilişkin ulusal politikalar temel alınmak 

suretiyle belirlenmesi, uygulama için elverişli koşulların yaratılması, 

ortak program ve projelerin uygulanmasının kolaylaştırılması, ikili 

bilimsel ve teknolojik işbirliğinden elde edilen deneyimin değişiminin 

özendirilmesi ve işbirliğinin daha da gelişmesi için yapılan önerilerin 

değerlendirilmesi şeklinde görevleri bulunmaktadır. 

Ülkeler için hazırlanacak olan projelerin yürütülmesi 

Anlaşmanın 5. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre projelerin 

amaçları, gerekliliği, izlenecek yöntem ve her bir araştırma ekibinin 

oluşumu ile öngörülen zaman dilimi hakkında ayrıntılı bilgiler içermesi 

gerekmektedir. Özel "Proje Öneri Formu" kullanılarak İngilizce olarak 

hazırlanan proje önerileri, değerlendirme ve onay için eşzamanlı olarak 

TÜBİTAK ve MoST'a sunulmaya müteakip her iki ülke tarafından 

bağımsız olarak değerlendirilip onaylanacaktır. Ortak araştırma projesi, 

Anlaşmada belirtilen süreler içinde, karşılıklı görüşmeler de dahil, ilgili 

bilim insanları tarafından tamamlanmasını izleyen iki ay içinde 

değerlendirilmek ve onaylanmak üzere TÜBİTAK ve MoST'a 

sunulacaktır (Resmî Gazete, 2007). 



 

 

 144 

Bilim insanı değişimi için belirtilen kontenjanın yılda 4 hafta 

olması hususunda anlaşma sağlanmıştır. Bu bağlamda bilim insanı 

gönderen ülke, bilim insanına ilişkin kimlik bilgilerini, kabul eden 

ülkeye vererek bir aylık ön değerlendirme süresi tanımaktadır. İlk 

temasları gidilecek ülke ile bilim insanlarının kendileri 

gerçekleştirdikten sonra, gönderen ülke planlanan ziyaretin detaylarını 

ve zamanlamasını içeren bir taslak program hazırlayacaktır. Kabul eden 

ülke programı gözden geçirecek, sonuçlandıracak ve onaylayacaktır. 

Adayın bildirimini aldıktan sonra en geç bir ay içinde Kabul Eden Taraf, 

Gönderen Tarafa Önerilen adayın kabul edildiğine ilişkin bilgi 

verecektir. Böylece değişim gerçekleşecektir (Resmî Gazete, 2007). 

Bu değişim süreci içinde uzman, bilim insanı ve diğer teknik 

elemanların değişimlerinin giderleri konusunda gönderen ülke, ortak 

çalışmanın yapılacağı şehre kadar olan uluslararası seyahat giderlerini; 

kabul eden ülke ise, ülke içindeki seyahat masrafları ile iaşe ve ibate 

masraflarını karşılayacaktır. Bu giderlere ilişkin bütçe her projenin 

tahmini bütçesinde gösterilecektir (Resmî Gazete, 2007). 

Protokol kapsamındaki işbirliği etkinliklerinden ortaya çıkan 

bilimsel ve teknolojik sonuçlar ve diğer bilgiler, ülkelerin rızasıyla ve 

fikri mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası hukuk hükümlerine uygun 

olarak duyurulacak, yayımlanacak veya ticari olarak işletilecektir. 

Üçüncü ülkelerin veya uluslararası organizasyonların bilim insanları, 

teknik uzmanları ve kuruluşları, ülkelerin rızasıyla bu protokol 

çerçevesinde yürütülen proje ve programlara katılmaya davet 

edilebileceklerdir. Bu tür bir katılımın giderleri, taraflarca aksine yazılı 

bir anlaşmaya ulaşılmadıkça, normal olarak üçüncü ülkeler tarafından 

karşılanacaktır. Ancak bu tür proje ve programlara ilişkin fikri mülkiyet 

hakları, Türk ve Pakistan Hükümetlerinin yetkisinde olacaktır (Resmî 

Gazete, 2007). 

Savunma Sanayi İşbirliği Faaliyetleri 

Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında 

bugüne kadar toplam 14 adet askeri anlaşma imzalanmıştır. Bunun yanı 

sıra 7 adet askeri anlaşma ve protokol ise taslak durumunda olup 

bunların akdedilme çalışmaları halen devam etmektedir. Savunma 

sanayi alanındaki anlaşmalar şunlardır: 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Savunma Sanayi ve Hizmetleri Alanında İş Birliği 

Yapılmasına Dair Mutabakat Muhtırası  (11 Mart 1987, MSB. lığı) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasındaki C-130, T-37 Uçaklarının Tamir/Bakım Desteğine 

Ait Değişken Bedelli Sözleşmeye İlişkin 23 Eylül 1991 gün ve 

1346/101/DGDP/PC-5 Sayılı Anlaşma (23 Eylül 1991, MSB. lığı) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Pakistan İslam Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında 94 Kalem Uçak Yedek Parça Satış Anlaşması (7 

Kasım 1992, MSB. Lığı) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Pakistan İslam Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Savunma Sanayine İlişkin Gizlilik Dereceli 

Bilgilerin Mübadelesi Anlaşması (9 Şubat 1993, MSB. lığı) 

Türkiye-Pakistan Savunma Araştırma, Teknoloji (ARTE) ve 

Üretim İş Birliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası (28 Aralık 2004, MSB. 

lığı) 

Genelkurmay Başkanlığınca verilen direktif doğrultusunda 

"Türkiye Pakistan Üst Düzey Askerî Diyalog Grubu" oluşturulmuş; ilk 

toplantı 10-11 Nisan 2002 tarihinde Ankara'da, ikinci toplantı 19-23 Ekim 

2003 tarihlerinde Pakistan'da, üçüncü toplantı 27-28 Aralık 2004 

tarihinde Ankara'da, dördüncü toplantı ise 26-30 Haziran 2006 

tarihlerinde Pakistan'da icra edilmiştir. 

En son yapılan Türkiye-Pakistan Savunma Sanayi İş Birliği 

Toplantısı 27-29 Haziran 2006 tarihlerinde üç oturum olarak icra edilmiş 

ve bu toplantıda kararlaştırılan 25 işlem maddesi üzerinden Pakistan 

tarafı ile görüşmeler yapılmıştır. Söz konusu işlem maddelerinden sekiz 

işlem maddesinin kapatılmasına ve aşağıdaki işlem maddeleri hakkında 

işbirliği yapılmasına karar verilmiştir. 

Müşterek üretim alanlarını belirlemek maksadıyla her iki ülkenin 

savunma sanayi kuruluşları arasında işbirliği: 

4'üncü ÜDADT toplantısında; zırh teknolojileri, elektronik harp 

ve Türkiye-Pakistan arasında imzalanan savunma araştırma, teknoloji 

ve üretim işbirliğine ilişkin MOU kapsamına alınacak konular ile ilgili 
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çalışma gruplarının kurulması ve daha önce kurulan İnsansız Hava 

Aracı (İHA) çalışma grubu'nun faaliyetlerine devam etmesi 

kararlaştırılmıştır. 

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından; zırh teknolojileri 

ve elektronik harp konularında karşılıklı çalışma grubu kurulacak ve 

İHA konusu da dahil olmak üzere Pakistan tarafı ile çalışmalara esas 

teşkil edecek çalışma takvimi ve görev talimatı hazırlanacaktır. 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından ise; SSM ile koordineli 

olarak, savunma araştırma, teknoloji ve üretim işbirliğine ilişkin MOU 

kapsamına alınacak konularda (Hassas Güdümlü Stand-Off Mühimmat, 

Türkiye'de üretilen Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) 

Tespit, Koruma ve Dekontaminasyon Teçhizatı, entegrasyon projeleri 

(JF-17 Aviyonik Modernizasyonu), Görünmezlik Teknolojisi konusunda 

işbirliği, Radar Kesit Alanı Azaltma, Patlayıcı Cihazlara Karşı Tespit 

Sistemi) çalışma grupları oluşturularak çalışmalara esas teşkil edecek 

çalışma takvimi ve görev talimatı hazırlanacaktır. 

Türk Kundağı/Motorlu Obüsü (T-155 Fırtına), Batarya Ateş İdare 

Kompüter Sistemi (BAİKS-2000) ve Hedef Koordinatları Belirleme 

Sistemi (HKBS) konusunda işbirliği (Otomatik Top Atış /Komut 

Sistemi): 

27 Aralık 2004 tarihinde icra edilen 3'üncü ÜDADT'de, söz 

konusu sistemlerin (HKBS) gösterisi maksadıyla Pakistan tarafından bir 

heyetin, Türkiye'yi ziyaret etmesi kararlaştırılmıştır. Birincisi 03 Şubat 

2005, diğeri IDEF-2005 fuarı kapsamında 24-26 Eylül 2005 tarihlerinde 

olmak üzere iki ayrı Pakistan heyetine Topçu Okul Komutanlığı’nda 

atışlı olarak sistemlerin gösterisi yapılmıştır.  

Türkiye'de üretilen KBRN Tespit, Koruma ve Temizleme 

Teçhizatı: 

KBRN teçhizatı iki ülke arasında potansiyel işbirliği alanı olarak 

değerlendirilmektedir. Bu işbirliği; KBRN teçhizatının geliştirilmesi, 

üretimi, temini, depolanması ve kullanımını kapsayabilecektir. 

27 Eylül 2004 tarihinde gerçekleştirilen Savunma Sanayi İşbirliği 

toplantısında, Pakistan'dan bir heyetin Türkiye'nin KBRN imkân ve 



 

 

 147 

kabiliyetlerini görmesi maksadıyla Türkiye’ye gelmesi 

kararlaştırılmıştır. Söz konusu heyet 02-08 Ocak 2005 tarihleri arasında 

Türkiye'yi ziyaret etmiş; Genelkurmay Hareket Başkanlığı, Gülhane 

Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma 

Koleji, TÜBİTAK, Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı, KBRN Ok. 

K.Lığında temaslarda bulunmuşlardır. Milli Savunma Bakanlığı 

Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Daire Başkanlığınca; Biyosensörler, 

KBRN Temizleme Maddeleri, Kimyasal Harp Maddeleri Uzaktan Tespit 

Cihazı ve KBRN Toplu Koruma Sistemleri konusunda Pakistan tarafı ile 

işbirliği yapılabileceği yönündeki yeni gündem teklifinin bu konu ile 

birleştirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.  

Zırh teknolojikleri konusunda işbirliği:  

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın zırh konusundaki ihtiyaçları, 

yeni Türk ana muharebe tankında kullanılabilecek Kompozit Zırh (1'inci 

öncelikli) ve envanterdeki mevcut tankların modernizasyonunda 

kullanılabilecek Reaktif Zırh (2'nci öncelikli) olmak üzere iki bölümden 

oluşmaktadır. Bu zırhların en az 120 mm Tank Topu Mühimmatına 

(kinetik ve kimyasal enerjili) ve Güdümlü Tanksavar Silahlarına 

mukavim zırh olmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

08-13 Mayıs 2006 tarihleri arasında Savunma Sanayi Müsteşarlığı 

tarafından Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirilmiş ve zırh teknolojileri 

konusunda taslak bir MOU imzalanmıştır. Gündem maddesi, zırh 

teknolojileri konusunda işbirliği olarak değiştirilmiştir. Savunma Sanayi 

Müsteşarlığınca karşılıklı olarak çalışma grubu kurularak Pakistan tarafı 

ile çalışmalara esas teşkil edecek çalışma takvimi ve görev talimatı 

hazırlanacaktır. 

ASELSAN Mobil Kestirme ve İstihbarat Sistemi (DFINT-3T) için 

işbirliği: 

3'üncü ve 4'üncü ÜDADT'de Pakistan heyeti tarafından 

sistemlerin komuta kontrol ve karıştırıcılar ile birlikte gösterisinin 

yapılması talep edilmiştir. Pakistan tarafı, ASELSAN tarafından 

planlanacak bir gösteriye davet edilecektir. 

Türk Komuta Kontrol Haberleşme Bilgisayar ve İstihbarat 

Sistemi hakkında Pakistan'a bilgi verilmesi: 
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TSK'de kullanılmakta olan Muhabere, Elektronik Bilgi Sistemleri 

MEBS cihazları ve yazılımları ile ilgili olarak, sistemlerde bulunan milli 

algoritma dışındaki kısımlar hakkında bilgi verilebileceği ve 

satılabileceği, sistem ve yazılımlarla ilgili detaylı bilgi istenildiğinde ise, 

konunun kritik teknoloji içerip içermediği incelendikten sonra sonucun 

bildirilebileceği, 

Bilgi alış-verişinde karşılıklılık prensibine uygun olarak, Pakistan 

tarafından "Pakistan Komuta, Kontrol, Muharebe, Bilgisayar ve 

İstihbarat (K2MEBSI/C4I)" Sistemlerine ilişkin Türkiye'ye bilgi verilmesi 

hususunun da gündeme getirilmesinin uygun olacağı, yönündeki 

değerlendirme 27 Eylül 2004 tarihinde icra edilen Savunma Sanayii 

İşbirliği (SSİ) toplantısında gündeme getirilmiş, 3'üncü ÜDADT'de 

Gnkur. MEBS Bşk.lığı tarafından Pakistan tarafına Türk Komuta Kontrol 

Haberleşme Bilgisayar ve İstihbarat Sistemi hakkında bir bilgilendirme 

brifingi verilmiştir. 

DGMP ürünleri konusunda işbirliği: 

DGMP fabrikasında üretilen (Zırhlı Araçtan Kurulan Köprü-

13.5m ve 21.5, Ribbon Köprü, 120 Beygir Gücünde Köprü Kurma Botu-

19 Feet, Mayın Geçit Açma ve Temizleme Cihazları, 60 sınıflı Demiryolu 

Yükleme Rampası-6m, Hafif Ve Orta Kurtarıcılar, Uzatılabilir Kuleler, 

Tırtıllı Araçlar İçin Zırh Koruması ve Çeşitli Mobil Koruganlar) 

ürünlerin Türk tarafına satılabileceği veya ortak üretilebileceği Türk 

tarafına teklif edilmiştir. 

DURANDALL-II Mühimmatları: 

3'üncü ÜDADT'de; Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 

tarafından; Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 

kullanım alanı kalmadığı değerlendirilen 966 adet DURANDAL 

mühimmatının satışı/devri veya ilgili diğer faydalı kullanım sahalarında 

yapılabilecek işbirliği konusunda Pakistan tarafına teklif sunulmuştur. 

40 mm Bomba Atar: 

4'üncü ÜDADT'de Türk tarafınca 40mm.lik Bomba Atarın 

Pakistan tarafına satışı önerilmiştir. Pakistan tarafınca söz konusu 

sistemin test edilmesi talep edilmiştir. Konu ile ilgili olarak Milli 
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Savunma Bakanlığınca MKEK'nun söz konusu sistemin Pakistan'da test 

ve denemesini yapması koordine edilecektir. 

Havadan Bağımsız Denizaltı: 

4'üncü ÜDADT'de Türk tarafınca Pakistan tarafı ile Havadan 

Bağımsız Denizaltı konusunda işbirliği yapılması teklif edilmiştir. 

Savunma Sanayi Müsteşarlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile 

koordineli olarak Pakistan tarafı ile temasa geçecektir. 

Kriptoloji Konusunda Araştırma ve Geliştirme: 

4'üncü ÜDADT'de kriptoloji konusunda işbirliği yapılabileceği 

noktasında görüş birliğine varılmıştır. Savunma Sanayi Müsteşarlığı, 

TÜBİTAK ile koordineli olarak Pakistan tarafı ile temasa geçecektir. 

Denizcilik Teknolojileri ve Gemi Tasarımı Konusunda ARGE İş 

Birliği: 

4'üncü ÜDADT'de her iki ülke konu ile ilgili olarak işbirliği 

yapılabilecekleri konusunda görüş birliğine varmışlardır. Bu bağlamda 

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, tesis edilen denizcilik teknolojileri 

çalışma grubu vasıtasıyla Pakistan tarafı ile görüşmelerine devam 

etmektedir. Pakistan tarafı, 02-09 Nisan 2007 (ya da 09-16 Nisan 2007) 

tarihleri arasında bilgi alışverişinde bulunmak maksadıyla Türkiye'ye 

davet edilmiştir. 

Öte yandan, Türkiye ile Pakistan arasındaki savunma sanayi 

konusundaki işbirliği alanları ve önemli faaliyetler aşağıdaki gibidir: 

Türkiye'de silâh ve mühimmat alanında faaliyet gösteren Makine 

Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile Pakistan Ordu Donatım 

Fabrikaları (POF) arasında karşılıklı işbirliğine dayalı faaliyetler 

sürdürülmektedir. MKEK tarafından Pakistan’a, silâh yedek parçaları ile 

mühimmat ihracatı yapılmaktadır. Pakistan Ordu Donatım 

Fabrikalarından ise pirinç levha ve zırh delici malzeme tedarik 

edilmektedir. 

Askerî ve sivil elektronik sanayi alanında faaliyet gösteren 

ASELSAN ile Pakistan'ın elektronik sanayi alanında faaliyet gösteren 

kuruluşu NRTC (National Radio Technology And Communication) 

arasında işbirliği faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu kapsamda; 1989 
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yılında ASELSAN tarafından üretilen 4600 serisi frekans atlamalı 

telsizlerin, Pakistan Silâhlı Kuvvetlerinde kullanılmak üzere teknoloji 

transferi ile Pakistan’da üretimi gerçekleştirilmiştir. Anılan sistemin ileri 

versiyonu olan 9600 serisi frekans atlamalı telsizlerin teknoloji transferi 

ile Pakistan'da üretilmesi amacıyla Haziran 2000 ayında sözleşme 

imzalanmıştır. Söz konusu sistemin Pakistan'da üretimine devam 

edilmektedir. Proje bedeli 30 milyon dolardır (Eren, 2008). 

Tekerlekli Zırhlı Araç üretiminde faaliyet gösteren OTOKAR A.Ş. 

tarafından 1996 yılı içerisinde Pakistan'a 15 milyon dolar karşılığında 

zırhlı araç satışı gerçekleştirilmiştir (Savunma Sanayi Müsteşarlığı, 

2009). 

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan bomba ve 

bomba tapası (MK-82 bombaları ve proximity tapalar) 17 milyon dolar 

karşılığında Pakistan'dan tedarik edilmiştir. 

Türk firması YONCA-ONUK A.Ş. tarafından üretilen sahil 

güvenlik botlarından iki adedinin Pakistan'a satışı konusunda 13 

Haziran 2003 tarihinde Pakistan makamları ile bir sözleşme imzalanmış, 

anılan botlar Temmuz 2004 ayında teslim edilmiştir. Proje tutarı 3 

milyon avrodur. 

Pakistan'a Elektronik Harp Test Ve Eğitim Sahası (EHTES) 

kurulması kapsamında Pakistan makamları ve HAVELSAN arasında 26 

Haziran 2006 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Projenin bedeli 28,5 

milyon dolardır (Savunma Sanayi Müsteşarlığı, 2009). 

BMC kamyonlarının test ve deneme sonuçlarının takip edilmesi 

işlem maddesi kapsamında; Uçak Akaryakıt İkmal Tankeri için 13,5 

milyon dolar bedelle 50 adet Uçak Akaryakıt Tankerinin Pakistan'a 

satışını öngören bir sözleşme Pakistan makamları ile BMC Firması 

arasında imzalanmıştır. Halen araçların üretimine devam edilmektedir 

(Savunma Sanayi Müsteşarlığı, 2009). 

23 Mayıs 2007 tarihinde Özgün TİHA (MALE-Operatif) 

Geliştirme Projesi kapsamında, TAI ile Pakistan (AWC) Arasında 

İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır (Savunma Sanayi Müsteşarlığı, 2009). 

Pakistan Deniz Kuvvetleri ile Stamp Stabilize Makineli Tüfek 
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Platformunun satışı ile ilgili sözleşme Haziran 2008 ayında 

imzalanmıştır (Savunma Sanayi Müsteşarlığı, 2009). 

Kasım 2008 yılında Pakistan'ın F-16 uçaklarının modernizasyonu 

için uluslararası bir ihale sonucunda TUSAŞ'la anlaşma 

gerçekleştirmiştir (Savunma Sanayi Müsteşarlığı, 2009). 

Sonuç 

Jeostratejik konumu itibariyle Ortadoğu, Uzak Doğu ve Orta 

Asya bölgelerinin kavşağında bulunan Pakistan ile Avrupa, Balkanlar, 

Karadeniz, Kafkaslar ve Orta Doğu coğrafyalarının jeostratejik ve 

jeopolitik kesişme noktalarında yer alan Türkiye’nin teknolojik işbirliği 

içinde olması hem uluslararası barış ve kalkınma hem de küresel 

güvenlik sorunlarının çözümlenmesi adına gerekli görülmektedir. 

Üstelik yaşanan iktisadi krize rağmen Asya’nın dünya ekonomisindeki 

ağırlığının artması, dünya jeopolitik ve jeostratejik ekseninin Doğu’ya 

doğru kayması söz konusu işbirliği ve dayanışma olanaklarının önemini 

daha da arttıran faktörler olarak ortaya çıkmaktadır.  

İki ülke arasındaki yakın dostluk nedeniyle, birçok alanda 

işbirliği yapma konusunda iki tarafça da kararlı bir tutum 

sergilenmekte, ancak istenilen seviyede bir işbirliği sağlanamamaktadır. 

Bunun nedenleri olarak; iki ülke ihtiyaçlarının ve önceliklerinin farklı 

olması, tedarik prosedürlerinin ve mevzuatın farklı olması, teknoloji 

transferi konusundaki kısıtlamalar, benzer savunma sanayi ürünlerinin 

üretilmesi, savunma sanayinde yeterli teknolojiye sahip olunmaması 

konuları sayılabilir. 

Ancak, 4'üncü ÜDADT'de ve Savunma Sanayi müsteşarının 

Pakistan'ı ziyareti sonrasında, her iki ülke de işbirliği konusunda kararlı 

bir tutum sergilemiş ve ortak geliştirme, ortak üretim, ARGE 

konularında işbirliği yapılabileceği konularında görüş birliği 

oluşmuştur. Burada alınan kararlar doğrultusunda Pakistan ile bundan 

sonraki dönemde somut konularda işbirliği yapılabileceği 

değerlendirilmektedir. 


