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GİRİŞ

Hindistan ve Pakistan, yaklaşık iki asır boyunca Güney Asya coğ-
rafyasına hükmeden İngiltere’nin 1947 yılında Hint Yarımadası’ndan 
çekilmek zorunda kalması üzerine, din temelli ayrışma esasında kuru-
lan devletlerdir. Kuruluş safhasında Pakistan; Hindistan’ı arada bıra-
karak, Doğu ve Batı Pakistan olarak ikiye ayrılmıştır. Doğu Pakistan, 
1971 yılında yaşanan iç savaşa Hindistan’ın müdahalesi neticesinde 
Batı Pakistan’dan ayrılarak Bangladeş adıyla bağımsız bir devlet haline 
gelmiştir. İngiltere’nin bu coğrafyadan ayrılırken çözmeden bıraktığı; 
İngiliz Sömürge Yönetimine ait maddi kaynakların paylaşılması, sınır 
aşan su kaynaklarının paylaşımı, tartışmalı sınırlar, İngiltere’ye özel 
anlaşmalar ile bağlı durumdaki prensliklerin statüsünün netleştirileme-
mesi gibi sorunlar ulus inşa sürecine giren Hindistan ve Pakistan ara-
sında ciddi krizlere neden olmuştur. Hindistan ve Pakistan İngiltere’nin 
miras bıraktığı bu sorunları zaman içerisinde büyük oranda çözerken, 
halkın yüzde sekseninin Müslüman ancak yöneticisinin Hindu (Maha-
raca Hary Sing) olduğu Cammu ve Keşmir Prensliği (Keşmir)’nin gele-
ceği konusunda anlaşamamış ve Keşmir’in statüsü konusu iki ülke için 
“Sürüncemeli Çatışma (Protracted Conflict)” üreten kronik bir soruna 
dönüşmüştür. 

İki ülkenin bağımsızlığa kavuştuğu Ağustos 1947’den sonra Keş-
mir’de çıkan iç savaşa Hindistan, 27 Ekim 1947’de, Hindu Maharaca 
Sing’in Hindistan’a bağlanmayı kabul ettiği gerekçesi ile müdahele et-
miştir. Bu gelişmeyi kabul etmeyen Pakistan’ın da müdahil olmasıyla 
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başlayan ilk Pakistan-Hindistan savaşı, Birleşmiş Milletler (BM) aracı-
lığında, 1 Ocak 1949’de sağlanan ateşkes ile sonuçlanmıştır. Çatışmalar 
sonrasında Batıda, Pakistan’ın kontrolünde, Cammu ve Keşmir Prens-
liği topraklarının üçte birini kapsayan bir alanda, başkenti Muzaffara-
bad olan “Azad Keşmir Yönetimi” kurulmuştur. Doğuda ise, başkenti 
Srinagar olan, Cammu ve Keşmir Prensliği topraklarının üçte ikisini 
kapsayan alan Hindistan kontrolünde kalmıştır. Bu durumu kabul et-
meyen Pakistan’ın Keşmir’in tamamına sahip olmayı ulusal kimliğin 
vazgeçilemezi olarak görmesi Hindistan’da da benzer bir yaklaşımla 
sonuçlanmış; Hindistan ile Pakistan bu sorun temelinde iki defa daha 
savaşmış ve iki defa da sınırlı çatışmaya girmiştir. Bütün bu çatışmala-
ra rağmen, 1949 ateşkesi ile Keşmir’de tarafları ayıran tartışmalı sınır 
hattı pek fazla değişmemiştir.

Pakistan’ın kontrolündeki Keşmir’de nüfusun tamamını oluşturan 
Müslümanlar Pakistan Yönetimi ile ciddi bir sorun yaşamazken Hin-
distan kontrolündeki Keşmir’de kalan Müslümanlar Hint hâkimiyetini 
kabul etmekte zorlanmıştır. Bu bağlamda nüfusun yaklaşık yüzde sek-
seni Müslüman olan Hindistan kontrolündeki Keşmir’in Hindistan’a 
entegrasyonu sorunlu olmuş; Keşmir halkı Hindistan kontrolündeki 
yönetime karşı yabancılaşmış ve zaman zaman da isyan etmiştir. Hin-
distan, istikrar sağlayamadığı Keşmir’de mevcudu yüz binlerle anılan 
güvenlik personeli ve “Olağanüstü Hal (OHAL) Yasaları” ile hâkimiyet 
kurmaya çalışmakta ve Keşmir’deki ayrılıkçılığı Pakistan’ın destekle-
diğini iddia etmektedir. Hindistan ve Pakistan, Hindistan kontrolündeki 
Keşmir’de yaşanan sorunlar ve olaylar ile ilgili olarak karşılıklı suç-
lamaları sürdürmektedir. Keşmir’in bölünmesinden bugüne, tartışmalı 
ateşkes hattında yaşanan küçük çaplı çatışmalar ve karşılıklı ateş açma-
lar nedeniyle sivil ve asker can kayıpları devam etmektedir.

Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir Sorunu, küresel güç mü-
cadelesindeki jeopolitik adımlarının bölge üzerinde yarattığı baskılar-
dan da etkilenerek çapını büyütmüştür. Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) 



17Cengiz Topel Mermer

ile 1962 yılında yaşadığı savaştaki toprak kayıpları “Bağlantıszlık” po-
litikası izleyen Hindistan’ı küresel aktörlerle işbirliği yapmaya mec-
bur bırakmıştır. Hindistan-ÇHC savaşından sonra Pakistan’ın ÇHC 
ile ittifak kurarak, kendi kontrolündeki Keşmir topraklarından bir bö-
lümünü ÇHC’ye bırakması da ÇHC’nin soruna nüfuz etmesine neden 
olmuştur. Hindistan’ın, Pakistan’ın iki kanadı arasında sıkışmışlığının 
getirdiği jeopolitik baskılara, ülkenin kuzey doğusundaki ayrılıkçı ha-
reketlerin yarattığı dağılma korkusu, Doğu Pakistan topraklarında söz 
konusu ayrılıkçı hareketlerin üslenme imkânı bulduğuna dair kaygılar 
ve ÇHC’nin bu ayrılıkçı hareketleri destekleme potansiyelinin eklen-
mesi Hindistan’ı jeopolitik değerleri öncelemeye itmiştir. Bu kapsamda 
Hindistan, Doğu Pakistan’ın Batı Pakistan’dan ayrılmasını manipüle 
etmiş ve boğazını sıkan kollardan birini kopartarak rahat nefes almayı 
başarmıştır. 

Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali sonrasında Afganistan’da 
direnişi üstlenmek üzere Pakistan’da organize edilen cihadist yapıların 
Pakistan’ın kuzeyinde de zemin bulması ve Afganistan’dan ülkeye akan 
göçmenlerin sosyo-ekonomik sorunları Pakistan’ı olumsuz etkilerken 
ülkedeki radikal yapıların güçlenmesine neden olmuştur. Güçlenen ra-
dikal yapılar, Afganistan’daki cihadist direnişin başarısından kazanılan 
özgüven ile Keşmir’in de benzer bir gayrı nizami harp stratejisi ile kur-
tarılabileceği düşüncesine kapılarak Keşmir’deki ayrılıkçı haraketleri 
desteklemiştir. Bu gelişmeler sonrasında kutsallık kaynağından besle-
nerek kriz üretme kapasitesini artıran Keşmir Sorunu Hint hâkimiyetine 
karşı bir isyan üretirken bölgenin ateşi uzun bir süre söndürülememiştir.

Keşmir Sorunu, küresel gelişmelerin yarattığı baskıların yanı sıra 
Pakistan ve Hindistan’ın iç politik başarısızlıkları örtme ve yönetim-
lerin meşruiyet zemini arayışlarındaki politik kurnazlıklardan da bes-
lenerek, iki taraf için de taviz verilmesi mümkün olmayan bir tabuya 
dönüşmüş ve çözümsüzlük zindanına hapsedilmiştir. Soğuk Savaş son-
rasında taraflar küresel baskıların hafiflemesinden doğan çözüm zemi-
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nini değerlendirmeye yönelik adım atmaktansa silahlanma yarışını sür-
dürmeyi tercih etmiş ve silahlanma yarışı tarafların nükleer kapasite ka-
zanmasıyla sonuçlanmıştır. Bu gelişme sonrasında sorun tüm dünyayı 
etkileme kapasitesine sahip bir nükleer tehdit kaynağı haline gelmiştir.

İki ülke arasındaki Keşmir Sorununu çözme kapsamında yapı-
lan barış görüşmeleri, genellikle dış zorlamaların yanı sıra küresel ve 
bölgesel işbirliği örgütlerinin bir araya getirmesiyle rutinleşen kısır 
diyaloglarla zaman zaman tekrarlansa da ya iç siyasetin aşılmaz tabu 
duvarlarına çarpmakta ya da Keşmir kaynaklı bir provakasyon ile son-
lanmaktadır. Çözüm umutları için bölge insanı; kriket maçları, doğal 
afetler, küresel veya bölgesel işbirliği mekanizmalarının katkısından 
medet umsa da normal şartlar altında, yakın bir gelecekte çözüme yö-
nelik bir gelişme olması beklenmemektedir. 

Keşmir Sorunu bu kapsamda 20.asır anti sömürgeci milliyetçilikle-
rinin bağımsızlık sonrası kopmalarının bir versiyonu olarak değerlendi-
rilebilir, ancak Hint milliyetçiliğinin çok farklı ve özgün yanları gözden 
kaçırılmamalıdır. Hint milliyetçiliği, milliyetçilik kavramsallaştırma-
sındaki temel argümanlarla kolayca açıklanamayacak özgünlükleri ba-
rındıran çok nedenli bir yapının ürünüdür. Çalışmada Hint milliyetçili-
ğinin farklılık üreten nedensellikleri ile ayrışma üreten mekanizmaları-
na odaklanılırken neden bütünlükçü bir milliyetçilik oluşturulamadığı 
ortaya konmaya çalışılacaktır. Müteakiben sorunun ulus inşa süreçle-
rindeki açmazlardan beslenerek kronikleşmesi ve sürüncemeli çatışma 
üreten bir mekanizmaya dönüşmesi işlenecektir. 

Kopuşla sonuçlanan Hint milliyetçiliği “jeopolitik engelli” devlet-
lere hayat vermiştir. Pakistan’ın iki kanadı arasında kuş uçuşu 1300 km.
yi aşan bir mesafe ile birlikte 5000 km.ye ulaşan bir deniz yolculuğu 
mesafesi vardır. Bunun yanı sıra Hindistan’ın kuzey ve kuzeydoğu böl-
gesi ile çoğunluğu kadim Çin toprakları olan dağlık coğrafya arasındaki 
sınırlar da belirsizdir. İç savaştan 1949 yılında başarıyla çıkan ÇHC, 
milliyetçi politikalara yönelince bu coğrafyanın jeopolitik kriz üret-
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me kapasitesinin üzerindeki Himalaya sisi dağılmıştır. İçeride gücünü 
konsolide ettikten sonra güneyde yayılmacı bir politika izleyen ÇHC 
ile Hindistan arasında büyüyen sorunlar zamanla çatışma üretmiştir. 
ÇHC’nin bölge denklemlerine dâhil olması küresel aktörlerin bölgeye 
yönelik adımlar atmasına neden olurken bu gelişmeler bölge dengele-
rini de etkilemiştir. Çalışmada küresel aktörlerin jeopolitik adımlarının 
bölge üzerindeki yansımaları da vurgulanacaktır.

Çalışma, iki ülkenin bağımsızlığa kavuştuğu 1947 yılı ile 2010 yıl-
ları arasındaki gelişmeler ile sınırlandırılmıştır. Çalışmada Hindistan ve 
Pakistan’ın coğrafi olarak konumlandığı Güney Asya coğrafyası baz 
alınırken, bu coğrafyanın bir parçası olduğu Hint Okyanusu coğrafyası-
na taşan rekabet de dikkate alınmıştır. Küresel rekabetin yeni bin yılda 
Asya-Pasifik coğrafyasına kayması neticesinde bu coğrafya ÇHC-Hint 
rekabetinin görünür bir mücadele alanı haline gelirken Hint kaynakla-
rı tarafından söz konusu alan, “Hint-Pasifik” tanımıyla öne çıkarılarak 
bölgedeki Hint varlığına vurgu yapılmaktadır. Bu çalışmada söz konusu 
bölge için Batı Pasifik ya da Hint Okyanusu coğrafyası tanımı kullanı-
lacaktır. Bu coğrafya ile kastedilen alan Hint Okyanusu ve Hint Okya-
nusunu çevreleyen kara ülkeleridir.

Harita-1: Hint Okyanusu Haritası
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Çalışmanın ilk bölümünde Kavramsal ve Teorik Çerçeve ortaya 
konmaya çalışılmıştır. Hint Yarımadası’nda tutunmayı başaran İngilte-
re jeopolitik kaygılar ile kuzey istikametine doğru ilerlemiştir. İngiltere 
buradaki çıkarlarını korumak için sürekli olarak komşu coğrafyalara ya-
yılmış ve muhtemel rakiplerin önünü kesmeye çalışmıştır. İngiltere’nin 
bölge hâkimiyetini sağlama almak maksadıyla hayata geçirdiği sos-
yo-ekonomik reformlar, beklemediği bir milliyetçi uyanışa hayat verir-
ken, Hint ulusal kurtuluş mücadelesini de tetiklemiştir. Sürecin akışına 
uygun olması için ilk bölümde, öncelikle jeopolitik kavramının gelişimi 
incelenmiş ve sorunun yaşandığı Güney Asya coğrafyasının geleneksel 
jeopolitik çerçeveden ifade ettiği değer analiz edilmiştir. Daha sonra 
Geleneksel jeopolitik ile realist uluslararası politikanın paralelliğinde 
yürüyen güç parametreleri kapsamında Hindistan ile Pakistan’ın yapı-
sal özellikleri, milli güç unsurları açısından değerlendirilerek güçlü ve 
hassas yönleri etüd edilmiştir. Devamında milliyetçilik kuramları içe-
risinde anti sömürgeci milliyetçiliğin (20. asrın ilk yarısı ile ikinci ya-
rısı başlarında Asya ve Afrika ülkelerinde yaşanan geç milliyetçilikler) 
durduğu yer ve anti sömürgeci milliyetçiliğin farklı doğası işlendikten 
sonra Hint milliyetçiliğinin özgün ve farklı yanları vurgulanmıştır.

İkinci bölümde, Hint Altkıtasının tarihi dönemleri özet olarak veri-
lirken burada kast sistemine özel bir vurgu yapılmıştır. Akademik değe-
rinin ötesine taşarak bu konunun vurgulanmasındaki amaç; kast siste-
minin Hindu toplumu içindeki rolünün anlaşılırlığını kolaylaştırmaktır. 
Zira kast sistemi anlaşılmadan günümüz Hindistan’ında sokaklarda 
veya kırsalda sefalet içinde yaşayan yüz milyonlarca insanın mevcudi-
yetini anlamlandırmak mümkün değildir. Bu bölümde Hindistan-Pakis-
tan anlaşmazlığının temelindeki ayrışmaya neden olan tarihi arka plan 
da verilmiştir. Bu bağlamda Keşmir’in İslamlaşması, 19.asırda Hindu 
(Dogra Hanedanı) yönetimine geçmesi ve Müslümanların yabancılaş-
ması süreci de incelenmiştir.

Üçüncü bölümde, Hint toplumlarındaki ayrışmanın örtük yapısı, 
bağımsızlık mücadelesinde Hint milliyetçiliğnin Hindu Milliyetçili-
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ği’ne evrilerek Müslümanları ötekileştirmesi ve İngiliz devlet aklının 
netleşen ayrışmayı manipüle ederek bütünlükçü bir milliyetçi hareke-
tin oluşmasını engellemesi analiz edilmiştir. Müteakiben ayrışan Hint 
milliyetçiliğinin iki bağımsız devlete hayat vermesi ve ayrışmanın te-
melinde yatan milliyetçiliğin bölünme-bağımsızlık sürecinin kaotik 
ortamında Keşmir coğrafyasında somutlaşması vurgulandıktan sonra 
Keşmir’in bölünmesi, statüsünün konsolidasyonu ve tarafların anlam 
dünyasında milli kimlik sorunu haline gelme süreci aktarılmıştır.

Dördüncü bölümde, Hindistan’ın Keşmir’de hakimiyetini konsoli-
de etme süreci ve Keşmir halkının reaksiyonunun isyana evrilmesi ile 
tarafların bu süreçteki stratejileri etüd edilmiştir. Devamında iki ülke 
arasındaki savaş ve çatışmalar, tarafların ulus inşa süreçleri ve ulusla-
rarası gelişmelerin ışığında irdelenmiştir. Bu bölümde 11 Eylül 2001 
sonrası gelişmelerin bölgeye olan yansımaları ile bu dönemde gündeme 
gelen çözüm arayışları da yansıtılmaya çalışılmıştır.

Beşinci bölümde, küresel aktörlerin Güney Asya politikalarının 
bölgesel gelişmeler üzerindeki yansımaları, geleneksel jeopolitik pers-
pektif üzerinden incelenmiştir. Bu bölümde ÇHC ve Hindistan’ın küre-
sel yükselişi ve küresel güç mücadelesinin yeni bin yılda Asya-Pasifik 
coğrafyasına kaymasına paralel olarak ÇHC-Hint rekabetinin Hint Ok-
yanusu coğrafyasında gelişmesi ile Afganistan gelişmelerinin bölgeye 
olan yansımaları da masaya yatırılmıştır.

Sonuç bölümünde; Hindistan-Pakistan anlaşmazlığının temelin-
deki milliyetçilik sorununun Keşmir mekânı üzerinde vücut bulması, 
Keşmir’in tarafların anlam dünyasında milli birlik sorunu haline gele-
rek tabulaştırılması ve sürüncemeli çatışma üreten bir sürece evrilmesi, 
küresel ve bölgesel jeopolitik gelişmelerin çatısı altında değerlendi-
rilmiştir. Bu bölümde, Türkiye’nin Güney Asya coğrafyasına yönelik 
bir vizyonu olması hedefi kapsamında, çalışma sürecinde elde edilen 
gözlemler ile karşılaşılan problemler aktarıldıktan sonra, problemlerin 
aşılması bağlamındaki önerilere de yer verilmiştir.
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BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

1.1. Jeopolitik Kavramı ve Güney Asya’nın Jeopolitik Analizi

1.1.1. Jeopolitik Kavramının Gelişimi

Coğrafyayı insan ve politika ile ilişkilendiren fikirlerin temeline 
Antik Yunan bilginleri Thales ve Anaksimandros, tarihçiler Heredot ve 
Tukidides, filozoflar Platon ve Aristo, Antik Romalı stratejist Çiçero 
ile coğrayacı Strabon’un eserlerinde rastlanılırken,1 Aristo, sonradan 
coğrafi determinizmin temeli sayılacak, coğrafya-insan etkileşimine ait 
düşüncelerin de sahibidir.2 MÖ 6 ve 3’ncü asırlar arasında yaşayan Çin 
düşünürleri Laozi, Konfüçyüs ve Mencius ile MÖ 4’ncü asırda yaşayan 
Hint bilgini Kautilya Doğu uygarlığının jeopolitik düşüncelerine temel 
teşkil eden örnekler verirken, İslam dünyasında insan, politika ve coğ-
rafyanın ilişkisinin önemi Farabi (MS 10’ncu asır) ve İbn Haldun’un 
(MS 14’ncü asır) eserlerinde görülür.3

Modern anlamda coğrafyanın devlet politikasında kullanılmasının 
tarihteki öncüsü ise Antik Yunan tarihçi Heredot’tur. MÖ 5’nci asırda 
yaşayan Heredot, devlet politkalarında kullanılması için önce Pers top-
raklarında ve müteakiben deniz yolu ile Mısır’a giderek coğrafi etüdler 

1 Ali Hasanov, Jeopolitik, Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul, 2012, s.27-28
2 Ramazan Özey, Dünya ve Türkiye Örneginde Siyasi Coğrafya, Aktif Yayınları, İstanbul, 

2015, s.103
3 Hasanov, a.g.e., s 21-27
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yapmıştır.4 Yeniçağda Fransız bilim adamı ve hukukçu Jean Bodin’in 
(MS 1530-1596), coğrafyanın insan karekterinin şekillenmesi ile eko-
nomik ve askeri tercihleri üzerine yaptığı vurgu coğrafi determinizme 
ilgiyi artırmış,5 bir sonraki asırda Montesqieu’nün Aristo’nun düşünce-
lerine yaptığı katkıyla gelişen coğrafi determinizm teorisi Fransız coğ-
rafyacılar tarafından müteakip dönemlerde de sahiplenilmiştir. Alman 
bilim adamları Kant, Hegel, Humbolt ve Ritter de coğrafi determinizmi 
kendi coğrafi yaklaşımlarında dayanak olarak kullanmıştır.6

Siyasi coğrayanın kurucusu sayılan Alman Profesör Friedrich Rat-
zel (1844-1904); 1897 yılında yayınladığı “Siyasi Coğrafya” ve 1903 
yılında yayınladığı “Siyasi Coğrafya veya Devletler, Ulaştırma ve Sa-
vaş Coğrafyası” adlı kitapları ile çağdaş jeopolitiğin temelini atmıştır. 
Darwin’in görüşlerinden etkilenerek devleti yaşayan bir canlı varlığa 
benzeten Ratzel; hayatını sürdürmek için devletin alan kazanmak zo-
runda olduğunu, sınırların değişmez olmadığını, zayıf ülkelerin güçlü 
ülkeler tarafından kontrol edilmesi gerektiğini savunmuş ve “mekân” 
kavramını öne çıkarmıştır.7 Ratzel’in 1901 yılında yayınladığı “Der 
Lebenstraum-Yaşam Alanı” adlı eseri; Alman coğrafyacılar tarafından 
geliştirilerek, Nazi Almanyasının irredentizm politikasına temel ol-
muştur.8 Ratzel, 1901 yılında yayınladığı “Milletlerin Büyüklüklerinin 
Kaynağı Olarak Deniz, Bir Siyasi-Coğrafi Çalışma” adlı eseri ile kara 
güçleri ile deniz güçleri arasındaki mücadeleye de dikkat çekmiştir.9

4 Yves Lacoste, Coğrafya Her Şeyden Önce Savaş Yapmaya Yarar, Çev. Selim Sezer, 
Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2014, s.57

5 Ladis K.D. Kristof, “The Origins and Evoluation of Geopolitics”, The Journal of Conflict 
Resolution, Vol.4, No.1, The Geography of Conflict (Mar.,1960), 15-51, JSTOR. Accessed 
Sep 13 06:34:21 2005

6 Hasanov, a.g.e., s.34-37
7 Özey, a.g.e., s.105-106
8 Alexandre Defay, Jeopolitik, Dost Yayınları, Ankara, 2005, s. 21-22
9 Yılmaz Tezkan ve M.Murat Taşar, Dünden Bugüne Jeopolitik, Ülke Yayınları, İstanbul, 

2002, s.53-55



25Kavramsal ve Teorik Çerçeve

Jeopolitik sözcüğü literatüre ilk olarak, Ratzel’in takipçisi ve onun 
görüşlerini ileriye taşıyan, Alman hayranı İsveçli bilim adamı Rudolf 
Kjellen’in (1864-1922), 1916’da yazdığı “Bir Yaşam Biçimi Olarak 
Devlet” adlı eseri ile girmiştir.10 Jeopolitik kavramının ve Alman je-
opolitiğinin yaygınlaşmasına yazdığı eserler ile katkı sağlayan Alman 
general ve coğrafyacı Karl Haushofer (1869-1946), Alman Nazi Partisi 
ile özdeşleştiği için II. Dünya Savaşı sonrasında Nurnberg Uluslara-
rası Ceza Mahkemesinde yargılanmış ve serbest bırakılmasından son-
ra da intihar etmiştir. “Almanlar gibi asker bir milletin elinde doğup 
bir Alman askerinin elinde geliştirilmesinin”11 de katkısıyla, II. Dünya 
Savaşında üstlendiği rol nedeniyle jeopolitik kötü şöhret kazanmıştır.12 
Jeopolitik sözcüğü ve dersleri II. Dünya Savaşından sonra Avrupa’da 
yasaklanmaya maruz kalmış ve 1970’li yıllara kadar kullanılmasından 
imtina edilmiştir.13 1970’lerden itibaren jeopolitiğe tekrar ilgi göste-
rilmesinin nedeni; bu dönemde ÇHC’nin de bölge dengelerinde rol 
almaya başlaması sonrasında Uzak Doğu’da yaşanan gelişmelerdir.14 
SSCB’nin dağılması sonrasında yaşanan belirsizlikler ise jeopolitik 
araştırma ve tartışmalarına ivme kazandırmıştır.15

Jeopolitik; bir ulus, uluslar topluluğu veya coğrafi bir bölgenin, 
coğrafi konumunun realitelerini dikkate alarak güç değerlendirmesini 
yapan, dönemsel dünya güç merkezlerini ve bölgesel güç yapılarını 
etüd eden bir bilimdir. Jeopolitik bir bakıma, coğrafyanın bütün türleri 
ve verileri ile aktif olarak değerlendirilmesi ve uluslararası politikaya 
verdiği yönün tespit edilmesini sağlayan bilimdir.16 Coğrafyanın insan 
tabiatı üzerindeki etkisinin tespitinden, devlet politikalarına olan kat-

10 Defay, a.g.e., s.25
11 Edward Mead Earle, Modern Stratejnin Yaratıcıları, ASAM Yayınları, Ankara, 2000, 

s.341 
12 Defay, a.g.e., s.26-30
13 Lacoste, a.g.e., s.38
14 Defay, a.g.e., s.39-40
15 Tezkan ve Taşar, a.g.e, s.165-166, Defay, a.g.e, s.59, Hasanov, a.g.e, s.201
16 Suat İlhan, Jeopolitik Duyarlılık, TTK Yayınları, Ankara, 1989, s.14-16 
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kısının araştırılmasına doğru evrilen Jeopolitik zamanla küresel hâki-
miyet politikaları bağlamında anlam kazanmaya başlamış ve özellikle 
I. Dünya Savaşı öncesi ve iki dünya savaşı arasında üretilen teorilerle 
geliştirilmiştir. Stratejistler de küresel hâkimiyet peşinde koşan ülkele-
rine, ükelerinin güç potansiyellerini dikkate alan mekân bazlı teorilerle 
hedef göstermiştir. Bu çerçevede Jeopolitik kavramı ile Realist Dış Po-
litika, ulusal çıkar temelinde paralel bir gelişme izlemiştir. 

Bu bağlamda İngiltere’nin küresel üstünlüğünün temelini dünya 
denizlerini kontrol etmeyi başarmasında gören Amerikalı Amiral Alfred 
Thayer Mahan (1840–1914)* ABD’ye; Donanmanın güçlendirilmesi 
ile birlikte, deniz savaş stratejileri ve deniz öncelikli küresel gelişme 
politikaları önermiş; Mahan’ın düşünceleri sonradan “Deniz Hâkimiyet 
Teorisi” olarak adlandırılmıştır. Mahan fikirlerini; 1890’da yayınladığı 
“Deniz Gücünün Tarih Üzerine Etkisi 1660-1783”, 1897’de yayınla-
dığı “Amerikan Deniz Gücünün Günümüz ve Gelecekteki Çıkarları” 
1898’de yayınladığı “Deniz Gücünün Fransız Devrimi ve İmparatorlu-
ğu Üzerine Etkisi 1793-1812” ve 1900’de yayınladığı “Asya Problemi 
ve Uluslararası Politikaya Etkileri” adlı kitaplar ile ifade etmştir. Mahan 
söz konusu eserlerinde ABD’ye; dünyanın her yerine müdahale edebi-
lecek güçlü bir donanma ile stratejik deniz üsleri ve ikmal noktalarına 
sahip olunmasını, Avrupa ve Asya’daki hegemonik girişimlere karşı 
Britanya ile ittifak kurulmasını ve Japon ilerlemesinin önünün kesilme-
sini önermiştir.17 Mahan’ın görüşleri;“deniz ulaşım ağlarını elinde tutan 
güç denizlere, denizlere hâkim olan da dünyaya hâkim olur” 18 şeklinde 
formüle edilebilir. Denizcilik Bakanlığı yaptıktan sonra ABD Devlet 
Başkanı olan Theodore Roosevelt’in Mahan’a çalışmaları ile yükseli-
şinde verdiği desteğin bu teorilerin geliştirilmesinde payı vardır.19

17 * ABD Deniz Harp Akademisi Komutanlığı da yapmıştır.
  Defay, a.g.e, s.23-24
18 İlhan, a.g.e., s.27
19 Peter Karsten, “The Nature of Influence: Roosevelt, Mahan and the Concept of Sea Power”, 

American Quarterly, Vol.23,No.4 (Oct.,1971), 585-600, JSTOR, Accessed, Aug 16 07;47;36 
2005 
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İngiliz coğrafyacı, akademisyen ve politikacı Halford Mackinder 
(1861–1947), ABD’li Mahan’ın “Deniz Hâkimiyet Teorisi”ne cevap 
olarak “Kara Hâkimiyet Teorisi”ni geliştirmiştir. Mackinder’in, 1904 
yılında sunduğu “Tarihin Coğrafi Ekseni” adlı bildirisi ile temelini at-
tığı ve 1919 yılında yayınladığı “Demokratik İdealler ve Gerçek” adlı 
kitabında geliştirdiği teoriye göre; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının 
tamamı “Dünya Adası”nı oluşturur. Buraların dışında kalan Amerika, 
Avustralya ve Antartika gibi kıtalar Dünya Adasının uydularıdır. Dünya 
Adası içinde kalan Sibirya bölgesi ve Doğu Avrupa’nın bulunduğu orta 
bölge “Heartland-Kalpgâh”tır. Kalpgâh’ın çevresinde Balkanlardan 
Çin’e kadar uzanan alan “İç Hilâl-Kenar Kuşak” veya “Rimland”dır. 
Bu alanı çevreleyen Amerika, Afrika, Avustralya ve Japonya hattı ise 
“Dış Hilâl-Dış Kuşak” ya da Dünya Adasının uyduları olarak nitelen-
dirilebilir. Mackinder, üç aşamada hudutlarını geliştirdiği Kalpgâh’ı 
1943’de Sibirya’nın batısına yani Doğu Avrupa’ya kaydırmıştır.20 Av-
rasya sözcüğünün sahibi21 Mackinder, teorisini şu formül ile açıklar; 
“Doğu Avrupa’yı elinde tutan Kalpgâh’a egemen olur, Kalpgâh’ı elinde 
tutan Dünya Adasına egemen olur, Dünya Adasını elinde tutan dünyaya 
egemen olur.”

20  Özey, a.g.e., s.108

21  Defay, a.g.e., s.19 
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Harita-2: Mackinder’in Dünya ve Kalpgâh Tanımları
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Muhafazakâr Parti’den Parlamento üyeliği yaptıktan sonra İmpara-
torluk yönetiminde ulaştırma ve ekonomi alanlarında üst düzey görev-
ler üstlenen Mackinder, yayılmacı görüşleri nedeni ile “liberal emper-
yalist”22 olarak tanımlanmış ve eleştirilmiştir.23 Mackinder 1942 yılında 
yayınladığı araştırmasında; gelecekteki savaşların Merkez Kıta ile Ke-
nar Kuşak ülkeleri arasında geçeceği öngörüsünde bulunmuş ve Atlan-
tik ve Batı Avrupa’ya ait ortak medeniyetin, bu medeniyetin taşıyıcıları 
tarafından müşterek savunulması gerektiğini savunmuştur. Mackinder, 
1943 yıllarında yaptığı değişiklikle, Kuzey Atlantik’i de Kalpgâh’a ta-
şıyarak NATO fikrinin temelini atmıştır.24

Amerikalı siyaset bilimci Prof. Nicolas Spykman (1893–1943), 
1942’de yayınlandığı “Dünya Siyasetinde Amerikan Stratejisi; ABD 
ve Güç Dengesi” adlı kitabı ve 1943 yılında verdiği bir konferanstaki 
sunumunun çalışma arkadaşları tarafından (1943’teki ölümünü müte-
akip), 1944’de “Barışın Coğrafyası” adıyla yayımlanması ile Mackin-
der’in teorilerine yeni bir yaklaşım getirmiştir. Amerikan dış politika-
sının dayanması gereken stratejileri ve Mackinder’in teorisi üzerinden 
yaptığı dünya coğrafyası değerlendirmesi ile “Kenar Kuşak Teorisi–
Rimland”i gündeme getiren Spykman, Mackinder’in Kara Hâkimiyet 
Teorisindeki Kalpgâh’a karşı Kenar Kuşak’ı öne çıkarmıştır. Buna göre; 
Kalpgâh’ın sahibi SSCB’yi çevreleyen Balkanlar, Türkiye, Irak, İran, 
Pakistan, Afganistan, Hindistan, Çin, Kore topraklarının oluşturduğu 
Kenar Kuşak (Rimland) hattı küresel hâkimiyet için daha önemlidir. 
Küresel hâkimiyet için ABD; Avrupa’da kendi kontrölünde bir güç den-
gesi oluşturmalı, Kenar Kuşak coğrafyasını kontol ederek SSCB’nin 
ilerlemesini sınırlandırmalı ve Avrupa’da askeri birlik muhaza ederek, 

22 Rernard Semmel, “Sir Halford Mackinder; Theorist of İmperialism”, The Canadian Journal 
of Economic and Political Science,Vol.24,No.4 ( Nov.1958) 554-56, JSTOR, accessed, 
Sep13 06:19:28 2005 

23 Arthur Butler Dugan, “Mackinder and His Critics Reconsidered”, The journal of Politics, 
Vol.24, No.2 (May,1962), 241-257. JSTOR, accessed , Sep13 06:20:44 2005

24 Hasanov, a.g.e., s.70-71
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kurulu dengelerin bozulmasını engellemelidir.25 Bu teorinin ana teması; 
küresel hâkimiyetin, Mackinder’in savunduğunun aksine, içeriden dı-
şarıya doğru değil, dışarıdan içeriye doğru sağlanacağıdır. Bir kalenin 
dışarıdan muhasara altına alındıktan sonra ele geçirilmesi gibi Kalpgâh 
da kuşatılmalı ve dış bağlantısı kesilmelidir.26

Harita-3: Spykman’ın Kenar Kuşak Alanı

Spykman’ın görüşleri ABD’nin II. Dünya Savaşı sonrası küresel 
güç politikalarında çok belirleyici olmuştur. NATO, (North Atlantic Tre-
aty Organization-Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü), CENTO (Central 
Treaty Organization-Merkezi Antlaşma Örgütü), SEATO (South East 
Asia Treaty Organization- Güney Doğu Asya Antlaşma Örgütü) gibi 
örgütlerin kurulmasında, Kenar Kuşağı Kalpgâh karşısında güçlendir-
mek mantığı vardır. ABD, Kore ve Vietnam savaşlarına bu kapsamda 
girmiş ve SSCB’nin Afganistan’ı işgaline bu hedef doğrultusunda di-

25 Tezkan ve Taşar, a.g.e., s.26-145
26 Özey, a.g.e., s.115
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renmiştir.27 Spykman, “Merkezi Okyanus” kavramını da gündeme ge-
tirmiş ve geçmişte Akdeniz’in oynadığı rolün artık Atlantik Okyanusu 
ve ülkeleri (ABD ve Batı Avrupa) tarafından üstlenileceğini savunmuş, 
ayrıca Avrupa Kıtasının rolünün de ABD önderliğindeki bir Atlantik 
organizasyonun gelişmesi ile azalacağını iddia etmiştir. Savunduğu bu 
fikirler nedeniyle sonradan geliştirilen “Atlantizm Kuramı”nın temel 
ideologlarından kabul edilmiştir.28 Spykman’ın coğrafi değerlendirme-
lerinin ve savaş sonrasına yönelik öngörülerinin isabeti, gösterdiği he-
deflerin hayata geçirilmesinde önemli bir etkendir. ABD’nin güç poli-
tikasına geçerek Batı-Doğu ilişkisinde realist politikaları tercih etmesi, 
SSCB’nin çevrelenmesi, Anglo-Amerikan işbirliği, NATO’nun hayata 
geçirilmesi ve Avrupa’da askeri birlik muhafaza etme gibi politikalarda 
Spykman’ın izini görmek mümkündür.29

Harita-4: ABD’nin Ülke Dışındaki Üsleri-2003

27 Defay, a.g.e, s.34
28 Hasanov, a.g.e, s.75-76
29 Edgar S.Furniss Jr., “The Contrubution of Nicholas John Spykman to the Study of 

International Politics”, World Politics, Vol.4,No.3(Apr.,1952),382-401, JSTOR, accessed, 
Sep 13 06:41 2005
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Dünya Hâkimiyet Teorilerinde mekân temelli jeopolitik teorilerin 
öne çıkması bir sonraki safhada Hava Hâkimiyet Teorisi ve devamın-
da Uzay Hâkimiyet Teorisinin gündeme gelmesine neden olmuştur. I. 
Dünya Savaşı’na katılan askerlerden İtalyan Guilio Douhet, Amerika-
lı pilot (sonradan General) William Mitchell ve Rus pilot Alexander 
de Seversky, Hava Kuvvetlerinin savaşta üstlendiği rollerin önemini 
kavrayarak, savaş sonrasında ülkelerinin Hava Kuvvetlerinin gelişme-
si için çaba sarfetmiştir. Bu şahıslar, hava savaşlarının stratejileri ve 
gelecekteki hava gücü ve ulaştırmasının gelişme potansiyeline yönelik 
vizyonlarını ortaya koyarak, Hava Hâkimiyet Teorisinin temelini atmış-
tır.30 Havacılık teknolojisi ile hava savaş ve ulaştırma stratejilerinde-
ki ilerlemenin önemini kavrayan ABD’li havacı askerler de yazdıkları 
eserler ile bu teorinin gelişmesine katkı vermiştir.31 “Hava teknoloji-
sinde üstünlüğü yakalayıp Hava Hâkimiyetini ele geçiren ülkenin dün-
yaya da hâkim olacağı” şeklinde formüle edilebilecek bu teori karasal 
alan olarak Mackinder’in verdiği esaslar üzerindeki hava ulaşım ağının 
kontrolü üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu temel üzerinde değerlendirme ya-
pan Amerikalı George T. Renner ABD’nin, Rus Alexander de Seversky 
de Rusya’nın bu alanı elde tutmak için daha avantajlı konum ve imkân-
lara sahip olduğunu savunan argümanlar sunmuştur.32

Teknolojik gelişmeler bütün yerleşik değerleri sarsarken güç olgu-
sunun da mahiyetini değiştirmiştir. Bilgi teknolojisi önemli bir üstünlük 
vasıtası haline gelmiş ve bu teknolijnin iletişim alanı olan “Siber Uzay” 
öne çıkmaya başlamıştır.33 Teknolojik gelişmelerin devamında insanın 
uzaya el atması, uzay yarışını da gündeme taşımıştır. İleri teknoloji dev-
letleri, hava ve füze teknolojisindeki gelişmelere bilgi teknolojisini de 
dâhil ederek rotayı uzaya çevirmiş ve neticede uzay da bir rekabet mekâ-

30 Mearle, a.g.e., s.405-419
31 İlhan, a.g.e., s.28
32 Özey, a.g.e, s.121
33 Steven Spiegel, “Geleneneksel Uzay ve Siber Uzay: Gününmüz Uluslarararası Politikasında 

Coğrafyasının Rolü”, Avrasya Dosyası, Jeopolitik Özel, Kış 2002, Cilt 8, Sayı 4, s.113-124
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nı haline gelmiştir. Uzayın rekabet mekânına dönüşmesi “Astropolitik” 
olarak da tanımlanan Uzay Jeopolitiği ve Uzay Hâkimiyet Teorisinin 
öne çıkmasına neden olmuştur. “Uzaya hâkim olan dünyaya da hâkim 
olur” şeklinde ifade edilebilecek teorinin rekabeti; dünya atmosferi ile 
güneş arasındaki dört astronomik bölgenin kontrol edilmesinde öncelik 
ve avantaj sağlama amacına yönelik olarak yürütülmektedir. Ekvator 
çizgisine yakın fırlatma noktalarının uzay yolculuğunda büyük avantaj 
sağlaması da gözden kaçırılmaması gereken bir husustur.34 Uzaya nüfuz 
etme yarışı, uzayın vereceği imkânlarla rakip ülkelere karşı askeri üs-
tünlük elde edebilmek maksadıyla da yürütülmektedir.35 Bu kapsamda 
ABD ve ÇHC başat küresel aktörler olarak öne çıkmış; uzaydaki rakip 
uyduları yok etme kapasitesinin yanı sıra uzay mekânını hava savaşı 
taktik esaslarına benzer biçimde kullanma potansiyeline ulaşmıştır36

SSCB’nin dağılmasından sonraki belirsizliklerin yarattığı jeopo-
litik arayışlara, teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin eklemlen-
mesiyle birlikte mekân bazlı jeopolitik değerlerin yerini teknolojik ve 
ekonomik kapasite, enerji kaynaklarına ulaşım ve koruma imkânları, 
teknoloji yenileyebilme (innovasyon) kapasitesi, yumuşak güç, bil-
gi-iletişim teknolojisi seviyesi gibi yeni kavramların almaya başladığı, 
değişen jeopolitik kriterlerin mekân kavramında da farklılaşmaya yol 
açtığı görülmüştür. Bu kapsamda karasal mekân, enerji ve doğal kay-
naklara erişme kapasitesi, sunduğu jeostratejik imkânlar ve dış dünyay-
la bağlantı imkânlarıyla değerlendirilmektedir. Deniz coğrafyası; tica-
ret ve enerji kaynağı-hammadde ulaşımına verdiği katkı oranında değer 
kazanmaktadır. Hava mekânı, sunduğu hava ulaşımı ve hava sahasının 
kontölü imkânı ile değerlendirilirken, uzay mekânı da ekvatora yakınlık 
ve fırlatma altyapısına verdiği katkıyla ölçülmektedir.37

34 Tezkan ve Taşar, a.g.e, s.160-163
35 Özey, a.g.e, s.160-161
36 Allyson Rimmer, ”Weapons in Space:Conventional War in the Cosmos”, Institute of 

Peace and Conflict Studies, (Çevrimiçi), http://www.ipcs.org/article/military-and-defence/
weapons-in-space-conventional-war-in-the-cosmos-5369.html, 26 Eylül 2017

37 Hasanov, a.g.e, s.333-336
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Yeni dönemdeki arayışlar, jeopolitiği daha çok ekonomi ve me-
deniyet gözlüğünden süzen bir bakış da getirmiştir. Küreselleşmenin 
küçülttüğü dünyaya hâkim olan Batı uygarlığı ve liberalizmi dünyaya 
ekonomik temelli bir bakışı zorlarken, jeoekonomi ve jeokültür gibi 
kavramlar tartışmalara konu olmuştur. ABD’nin 1970’lerden itibaren 
siyasi alanda kullandığı IMF ve Dünya Bankasının liberal politikaları 
dayatması,38 SSCB‘nin çökmeye başladığı yıllarda kültürün bir etki un-
suru olarak jeopolitik taşıyıcı rol üstlenmesi ve bilgi-iletişim teknolo-
jisindeki gelişmelerle etki hız ve alanının gelişmesi, küresel mücadele-
nin galibi ABD’nin liderlik ettiği değerler manzumesinin yayılmasıyla 
sonuçlanmıştır.39 Ulus devletin zayıfladığı iddialarının yaygınlaştığı bu 
dönemde,40 özellikle 11 Eylül 2001 sonrasında yaşanan gelişmeler kü-
reselleşmenin de ABD kontrolü altında geliştiği algısının yerleşmesine 
neden olmuştur.41 * Batı değerlerinin baskınlaşması, Batı’nın dünyanın 
enerji kaynakları ile jeostratejik noktalarına hâkim olması, Batı tipi ya-
şam ve tüketim kültürünün yayılması, demokrasi ve insan hakları gibi 
konuların uluslararası politikada bir müdahele unsuru haline gelmesi, 
38 Eric J. Hobsbawm, Kısa 20.Yüzyıl 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, Çev.Yavuz Alogan, Everest 

Yayınları, İstanbul, 2008, s.779 ve 580-582
39 Defay, a.g.e, s. 66-73
40 Hobsbawm, Aşırılıklar Çağı, s.775
41 Thomas P.M. Barnett, Pentagon’un Yeni Haritası 21.Yüzyılda Savaş ve Barış, Çev. Cem 

Küçük, 1001 Kitap Yayınları, İstanbul, 2005, s 16-17, 42, 72-76 
* ABD hegemonyası altında küreselleşmenin alt yapısının oluşturulması gerektiğini savunan 

Thomas Barnett bu kitapta dünyayı, küresel ekonomiye entegre olmuş merkez ülkeleri ve 
entegre olmamışlar (boşluk ülkeleri) olarak ikiye ayırır. Merkez ülkeleri de eski merkez ve 
yeni katılanlar tanımıyla ikiye ayrılır. Eski merkez; Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Avustralya 
ve Japonya’dan oluşurken, yeni katılanlar; Rusya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Şili, Meksika, 
Brezilya, Arjantin ve Güney Afrika gibi devletlerdir. Eski merkez ve yeni katılanlar işleyen 
merkezi oluşturur. Merkezde genelde demokrasi oturmuştur ve piyasa kuralları geçerlidir. 
Bir kurallar dizisi ile birbirlerine bağlanan bu ülkeler arasında dünya güvenliğini tehlikeye 
düşürecek gelişmeler yaşanmayacaktır. Boşluk ülkeleri ise genelde demokrasi ile piyasa 
kurallarının oturmadığı ve potansiyel sorun kaynağı ülkelerdir. Bunun yanı sıra iki gruptan 
birine ait olmalarına rağmen coğrafi konumları nedeniyle sınır pozisyonunda olan ülkeler 
vardır. Bunlar; Meksika, Brezilya, Güney Afrika, Cezayir, Yunanistan, Türkiye, Pakistan, 
Tayland, Malezya, Filipinler ve Endonezya gibi ülkelerdir. Bu ülkeler, Boşluktan Merkeze 
doğru yol alan terörizm ve uyuşturucu akışında köprü konumundadır. ABD liderliğindeki 
dünyanın ana hedefi bu boşluğun küçültülmesi olmalı ve bu doğrultuda yeni kurallar 
dizisi oluşturulmalı, güç kullanımı vesair yollarla boşluk ülkelerinin bu kurallara uymasını 
sağlanmalı ve boşluk ülkeleri merkeze çekilmelidir. 
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ABD’nin bazı küresel politikalarını uluslararası kurumların onayı ol-
madan hayata geçirmeye yönelik tavrı Doğu’nun “Çok Kutupluluk” 
arayışına neden olmuştur.42

Modernitenin de sorgulandığı bu dönemde jeopolitik kavramı, içe-
ride devlet merkezli iktidar ve dış politikada ulusal çıkara dayalı, gücü 
esas alan ve çatışma bazlı mekânsal sabitler içermesi nedeniyle eleşti-
rilmiş ve bu düşünce ikliminde Eleştirel Jeopolitik olarak kavramsallaş-
tırılan yeni bir jeopolitik yaklaşım ortaya çıkmıştır.43 Bu kapsamda Jeo-
politiği; “Geleneksel” ve “Eleştirel” olarak üzere iki ayrı perspektiften 
değerlendirilmek mümkündür. Geleneksel jeopolitik, mevcut ve potan-
siyel güç ilişkilerini coğrafi verileri esas alarak incelerken ampirik bir 
bilim dalı olma iddiasındadır. Eleştirel Jeopolitik ise mekânı önceleyen 
güç politikalarının hedeflediği hegemonik düzen arayışlarının geride 
kaldığı önermesiyle, sivil toplum örgütleri ile uluslararası kuruluşların 
görünürlüğünün arttığı ve normatif değerlerin geçerli olduğu bir dünya 
arayışındadır.44 Bu yaklaşıma göre; küreselleşme ve bilgi ağları ile artık 
mesafeler ve konumsal farklılıklar önemini yitirmiş; mekân, çoklu de-
ğerler sistemi içindeki tek bir değeri ifade eder hale gelmiş ve sınırların 
anlam kaybına uğradığı bu dönüşüm sürecinde ulus devlet kavramı da 
tartışılır hale gelmiştir. Bu bağlamda güç ilişkilerinin belirlediği ulusla-
rarası sistem reddedilmekte, küresel siyasi harita kültürel, ekonomik ve 
politik esaslar temelinde yorumlanmakta ve güçlünün hâkimiyet tekeli 
sorgulanmaktadır.45

42  Hasanov, a.g.e, s.337-338
43 Gearoid O.Tuathail, ”Problematazing Geopolitics; Survey, Statesmanship and Strategy”, 

Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, Vol.19, No.3 (1994) ,259-
272, JSTOR, accessed Sep 13 06:32:13 2005

44 İhsan Bakar, “Jeopolitik Yaklaşımlar Çerçevesinde, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türk-
Rus Yönelişleri”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2006, 
s.256-258

45 Gearóid Ó Tuathail and Gerard Toal, “Critical Geopolitics and Development Theory: 
Intensifying the Dialogue”, Source: Transactions of the Institute of British Geographers, 
Vol. 19, No. 2 (1994), pp. 228-233, JSTOR,, Accessed: 30-07-2017 18:36 ve Gearóid Ó 
Tuathail, “The Postmodern Geopolitical Condition: States, Statecraft, and Security at the 
Millennium”, Source: Annals of the Association of American Geographers, Vol. 90, No. 1 
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Eleştirel yaklaşımda, gelişmiş ülkeler ile gelişmemiş ülkeler ara-
sındaki eşitsizlikler, gelişmiş Kuzeyin merkeze oturduğu ve gelişme-
miş Güneyi çevreye taşıyarak daha da zayıflattığına yönelik kaygılar ile 
yeni çatışma, kutuplaşma ve kaos senaryoları da gündeme gelmiştir.46 
Teknolojik gelişmelerin yansıdığı savaş teknolojisinin yıkıcılığının he-
saplanamaz boyutlara ulaşması ve nükleer silahların yayılmasının ya-
rattığı çatışmaları sınırlama refleksi ile yeni dönem çatışmalarının lokal 
bir mahiyete büründüğü dikkat çekmiştir. Küreselleşmenin kapsayıcılı-
ğı ve bilişim teknolojisinin sanallığının değiştirdiği kültürel kavramlar 
üzerinde demokrasi, insan hakları, evrensel hukuk, ekolojik dengenin 
korunması ve sivil toplum gibi değerlerin öne çıkmasına paralel ola-
rak, güncel bir takım krizlerin açıklanmasında; ülkelerin mevcut siyasi 
sınırlarıyla kültürel veya ekonomik sınırlar arasındaki uyuşmazlıklara 
gönderme yapılmıştır. Blok yapılanmalarının ve yeni koalisyonların da 
soğuk savaş döneminden çok farklı bir şekilde evrildiği ve ideolojik 
temelden ayrılarak; “Terör Karşıtı Koalisyon” gibi amaç bazlı yapılara 
dönüştüğü görülmüştür.47

Soğuk savaş sonrası düşünce ikliminde oluşan paradigma dönü-
şümü ve teknolojik gelişmeler geleneksel jeopolitik teorileri sarsıyor 
gibi görünse de ABD’nin, SSCB’nin dağılmasından sonra oluşan je-
opolitik boşluk alanlarını doldurmada attığı hızlı adımlar klasik teori-
lerdeki mekânın önemini yitirmediğini göstermiştir. ABD’li stratejist 
Zbigniev Brzezinski’nin 1997’de yayımlanan makalesi “A Geostrategy 
for Euroasia”48 ile 1998 yılında yayınladığı “Büyük Satranç Tahtası: 
Amerika’nın Küresel Üstünlüğü ve Bunun Stratejik Gereklilikleri” adlı 
kitabı ile Avrasya coğrafyasını ABD’nin küresel üstünlüğü açısından 
tartışmaya açması49 ve devamında 2004 yılında yayınladığı “Tercih: 

(Mar., 2000), pp.166-178,.JSTOR, Accessed: 30-07-2017 18:41
46 Immanuel Wallerstein, Jeopolitik ve Jeokültür, İz Yayıncılık, İstanbul, 1993, s.177-182
47 Hasanov, a.g.e, s.203 ve 346
48 Zbigniew Brzezinski, “A Geostrategy for Eurasia,” Foreign Affairs, 76:5, September/

October 1997
49 Defay, a.g.e., s.20
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Küresel Hâkimiyet mi? Küresel Liderlik mi?” adlı yeni kitabı ile As-
ya-Pasifik bağlamında geliştirmesi50 bu coğrafyayı tekrar gündeme ta-
şımıştır. Bu gelişmeler Rus tarafındaki arayışlara ivme kazandırmış ve 
Avrasyacılık teorilerinin canlanmasına katkı sağlamıştır. Bu gelişmeler 
Dünya Adası ve Kenar Kuşak kapsamında karasal mekânı tekrar tartış-
maların odağına getirse de51 yeni jeopolitik iklimde mekân unsurlarının 
(kara, hava, deniz ve uzay) mantıksal bir bütünlük içinde değerlendi-
rilmesi daha rasyonel görünmektedir. Zira, eleştirel yaklaşımlar farklı 
argümanlar önerse de ulusal çıkar ve güç kavramının yeni gelişmeleri 
harmanlayarak absorbe etmesi klasik teorilerin etkisinin kaybolmadığı-
nı göstermektedir.

1.1.2. Güney Asya’nın Coğrafi Tanımı ve Jeopolitik Değeri

Asya-Pasifik Bölgesi küresel hâkimiyet politikalarında öne çı-
karken, Orta Doğu ve Orta Asya enerji nakil hatlarının kontrolünde, 
özellikle Mahan’ın vurguladığı kritik su yolları ve boğazların hâkimi-
yetinde önemli bir coğrafya olan Güney Asya’nın da uluslararası poli-
tikadaki değeri artmaktadır.52 Güney Asya’yı basitçe, Orta Doğu, Orta 
Asya, Güneydoğu Asya bölgeleri ile Hint Okyanusu arasında kalan 
yeryüzü parçası olarak tanımlamak mümkündür. Anılan bölgelere dâhil 
olmayan ve bu üç bölge ile Hint Okyanusu arasında kalan ülkeler, hep 
birlikte Güney Asya bölgesini oluşturur. Bu durumda; Pakistan, Bang-
ladeş ve Hindistan Güney Asya ülkesidir. Nepal ile Bhutan’ın Çin Halk 
Cumhuriyeti (ÇHC) ile Hindistan arasında sıkışmış konumlarına bakıl-
dığında, bu ülkelerin de Güney Asya ülkeleri oldukları görülmektedir. 
Hindistan’a oldukça yakın olan adalar üzerinde konuşlanmış olan Sri 
Lanka ve Maldiv Adaları’nı da Güney Asya ülkeleri olarak kabul etmek 

50 Hasanov, a.g.e., s.122-123
51 İlhan, a.g.e., s.29
52 Ömer Atagenç, “Çin ve Hindistan’ın Deniz Stratejileri ve Hint Okyanusnda Güç Mücadelesi”, 

BILGESAM, Bilge Strateji, Cilt 4, Sayı 6, Bahar 2012 
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gerekir. Sonuç olarak; Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Nepal, Bhutan, 
Sri Lanka ve Maldiv Adaları’ndan oluşan ve toplam yedi ülkeyi kapsa-
yan bölgenin, Güney Asya bölgesi olduğu kabul edilmelidir.53

Bir başka tanımlama ile Hint Yarımadası’nın yer aldığı Güney 
Asya, coğrafi olarak bugünkü Pakistan, Hindistan, Nepal, Bhutan, Sri 
Lanka ve Bengladeş’i içine alır. Bu bölgeye yakınlığı ve ilişkileri açı-
sından ÇHC de bu kapsama alınabilir54. Mim Kemal Öke ise; Güney 
Asya sözcüğü ile bugünkü Pakistan, Hindistan ve Bengladeş’i kasteder. 
Öke’ye göre; Hint Altkıtası (Yarımadası) sözcüğü bugünkü Hindistan’ı 
çağrıştırmakta ve bölgenin diğer iki Müslüman devletini (Pakistan ve 
Bengladeş) geri plana itmektedir.55

53 Serdar Çelebi, “Hindistan: Güney Asya’nın Güncel Jeopolitiği Bağlamında Uluslararası 
Politikada Mevcut ve Muhtemel Yeri”,Yayımlanmamış: Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, 
Ankara, 2009, s.12-13

54 Tayyar Arı, Global Politika ve Güney Asya Keşmir Sorunu ve Nükleer Yarış, Alfa 
Yayınları, İstanbul, 2000, s.27

55 Mim Kemal Öke, Güney Asya Müslümanlarının İstiklal Davası ve Türk Milli Mücadelesi, 
Kültür ve Turizm Bak., Ankara, 1988, s. xııı
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Harita-5: Güney Asya Haritası

Geleneksel jeopolitik teorilerde mekânsal değerini sürekli koruyan 
Bölgeye Soğuk Savaş döneminde, Basra Körfezi ve Kızıldeniz ile Ma-
lakka ve Sunda Boğazları arasındaki uluslararası petrol ulaşım hatlarına 
hâkim konumu da jeopolitik değer katmıştır. SSCB’nin dağılmasından 
sonra, Orta Asya’nın artan önemine paralel olarak jeopolitik değerini 
koruyan bölgenin önemi, yeni yüzyılda Asya-Pasifik Bölgesinin kü-
resel etkinlik mücadelesinde öne çıkmasıyla birlikte artmış ve Bölge, 
Pasifik bağlantısı nedeniyle, Hint-Pasifik tanımıyla öne çıkmaya başla-
mıştır. Hint-Pasifik tanımını kullananlar Hint Okyanusunu kendi arka 
bahçeleri olarak gören Hint stratejistlerdir. Bu tanımda vurgu aslen Hint 
Okyanusuna yapılırken bu coğrafyaya hâkim olan Hindistan’ın önemi-



40 Keşmir Sorunu ve Pakistan-Hindistan İlişkileri Üzerine Etkisi

ne atıf yapılmaktadır. Hint Okyanusu coğrafyası ile aslen bu okyanusun 
adını aldığı Hindistan ve Güney Asya, batıda Afrika kıyıları, güneyde 
Avustralya kıyıları ile doğu ve kuzeyde adalar coğrafyası kastedilmek-
tedir.56

Asya kıtasından belirgin bir şekilde ayrılan coğrafi görünümü ne-
deniyle Hint Altkıtası57 olarak da adlandırılan Hint Yarımadası Güney 
Asya’da, Arap Denizi ile Bengal Körfezi arasında, Hint Okyanusu’na 
doğru uzanan devasa bir yarımada konumundadır. Bu dev yarımada, 
kuzeyde Hindukuş ve Himalaya Dağlarıyla ana kıtadan ayrılırken, doğu 
ve batıda, güneye doğru gittikçe alçalan dağ silsileleriyle sınırlanır. Bu 
dağ silsileleri; batıda, Hindukuş ve Himalayalar gibi Pamir düğümün-
den ayrılan Süleyman Dağlarını müteakip bugünkü Pakistan’ın Belu-
cistan dağlık bölgesi ve Kirtar Dağları ile Karaçi Körfezi’ne uzanır, 
doğuda ise Himalayalar’ın güneye doğru kıvrılmasıyla oluşan Patkay 
ve Letha Dağlarıyla Bengal Körfezine ulaşarak, bugünkü Hindistan’ın 
tabi sınırlarını oluşturur. 58

İndus Havzasının Hint Altkıtasının tarihinde özel bir yeri vardır; 
bölge tarihinde önemli gelişmelerin yaşandığı Lahor, Multan ve Uç bu-
radadır ve Alt Kıtayı dışarıya bağlayan Kâbil, Kandahar ve Mekran gibi 
kuzeybatıdaki üç önemli yol, bu bölgeye açılmaktadır. Bu nedenle Alt 
Kıta tarihinin büyük bir bölümünü oluşturan göç ve istila hareketleri bu 
miğferde hayat bulmuştur. Hint Altkıtasının zor iklimi ve coğrafyası da 
ilerleme istikametini bu miğfere yönlendirmiştir; nitekim bu zorluklar-
Persler ve Büyük İskender’e de istila sınırını bu hatta çizdirmiştir.59 İn-
sanlık tarihinde önemli yer tutan İndus Medeniyetine ait ilk kalıntıların 
da bu bölgede bulunmuş olması da bölgenin her devirde cazibe merkezi 
olduğunu ispatlamaktadır.

56 Yılmaz Tezkan, “Jeopolitik ve Hindistan”, Hindistan Asya’nın Yeni Gücü, der. Yılmaz 
Tezkan, Ülke Yayınları, İstanbul, 2007, s.15

57 Tezkan, a.g.e., s.12
58 Suat Vural, “ Hindistan’da İngiliz Yönetimi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü 

Üniversitesi, Malatya, 2006, s.1
59 Fernand Grenard, Asyanın Yükselişi ve Düşüşü, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1970, s.162
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Soğuk savaş döneminde, Mackinder’ın Kalpgâh’ı SSCB sınırla-
rı içinde kaldığından, bu bölgeyi saran Spykman’ın Kenar Kuşağının 
kontrolünü hedefleyen ABD, SSCB’yi çevreleme politikası kapsamında 
Pakistan ve ÇHC ile işbirliği yapmış, SSCB de Hindistan’a yaklaşarak, 
Keşmir konusunda Hindistan’ı desteklemeyi tercih etmiştir. SSCB’nin 
dağılması sonrasında bir dönem ağırlığını yitirecek gibi görünen Güney 
Asya’yı yeniden gündeme taşıyan siyasi gelişmeler ABD’deki 11 Eylül 
2001 saldırıları sonrasında başlamış ve bu süreçte Mackinder’in teori-
leri tekrar önem kazanmıştır. Bu dönemde küresel güçlerin hedefinde, 
Orta Asya doğal kaynaklarına ulaşımı garantiye alma ve rakiplerinin 
benzer hedeflerini boşa çıkarma gayretleri öncelik kazanmıştır. Bu du-
rum, hidro karbon kaynaklarına alternatif bir enerji kaynağının günde-
lik yaşama entegre edilene kadar Kalpgâh’ın öneminin azalmayacağı-
nı60 bir kez daha göstermiş ve neticede; coğrafi avantajları nedeniyle 
Güney Asya’yı da öne çıkarmıştır.61

Asya-Pasifik ülkelerinin öne çıkmaya başladığı 21.asıra girildi-
ğinde enerji güvenliğinin küresel rekabetin önemli bir parçası haline 
gelmesi, bu dönemin önemli aktörlerinin enerji ithaline bağımlı olması 
ve bu ülkelerin enerji ithalinin ağırlıklı olarak deniz yolu ile yapılması 
Hint Okyanusu’ndaki deniz trafiğinin güvenliğini öne çıkarmıştır. Söz 
konusu deniz trafiğinin işleyişine büyük önem atfeden Hindistan, Ja-
ponya ve ÇHC gibi ülkeler için denizlerin güvenliği ile birlikte Hür-
müz ve Malakka Boğazının güvenliği deöne çıkmıştır. Bu dönemin 
gelişmelerine paralel olarak ABD’nin, ÇHC’nin artan küresel etkinli-
ğini sınırlamak maksadıyla gündeme getirdiği “Merkez Asya” ve “As-
ya’da Yeniden Denge Kurma” politikaları,62 soğuk savaş dönemindeki 
SSCB’yi çevreleme politikasına benzer bir şekilde, Spykman’ın Kenar 

60 Tezkan ve Taşar, a.g.e., s.88
61 Çelebi, a.g.e., s.16-17
62 Khalid Chandio, “US Rebalancing Policy Towards Asia”, Islamabad Policy Research 

Institute Review, 30 Mayıs 2016
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Kuşak teorisini canlandırmıştır63. Spykman’nın, deniz ticaret ve ulaşım 
yollarına hâkim konumu nedeniyle Alt Kıtanın gelecekte kazanacağı 
değere yönelik öngörüsünün haklılığının görülmesi de Güney Asya’ya 
jeopolitik ağırlık katan bir unsur olmuştur.64

Dünya ticaretinin yaklaşık üçte biri ile Doğu Asya ülkelerinin hid-
rokarbon enerji kaynağı ihtiyacının büyük kısmı Hint Okyanusu deniz 
trafiği üzerinden karşılanmaktadır. Bu derece kritik bir işlevi olan böl-
gedeABD, Japonya ve ÇHC, RF gibi bölge dışı güçler,kendi çıkarlarını 
koruma kapsamında askeri güç bulundurmaktadır. Küresel ve bölgesel 
aktörlerin sürekli olarak birbirlerini tarttığı ve yarıştığı bu coğrafyada 
yaşanan gelişmeler dünya gündeminde de meşgul etmeye başlamıştır. 
Hint Okyanusuna sahildar ülkelerin genelde gelişmemiş olduğu, dün-
yadaki büyük çaplı doğal afetlerin yüzde yetmişinin bu coğrafyada 
meydana geldiği, terör ve korsanlık gibi sorunların Bölgenin klasiği ha-
line geldiği dikkate alındığında, Bölgenin artan hassasiyeti göze çarp-
maktadır.65

1.2. Pakistan ile Hindistan’ın Geleneksel Jeopolitik
       Çerçeveden Değerlendirilmesi

1.2.1. Hindistan’ın Geleneksel Jeopolitik Çerçeveden 
          Görünümü

1.2.1.1. Genel Değerlendirme; Coğrafi Konum, Sosyo-
        ekonomik ve İdari Yapı

Hint Altkıtası bugün İndus Havzasını merkeze alarak; doğuda Hin-
distan ve batıda Pakistan olarak ikiye ayrılmıştır. Modern Pakistan, tari-
hi istila yollarının üzerinde Kuzeybatıda yer alırken, Doğuda Bengladeş 

63 Furniss, a.g.e.
64 Hasanov, a.g.e., s.75-76  
65 Çelebi, a.g.e., s.198-200
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ve Myammar’a kadar sokulan bir üçgene benzeyen Alt Kıtanın büyük 
bölümü modern Hindistan topraklarında kaldığından,66 Bölge coğraf-
yasının incelenmesi genellikle bugünkü Hindistan üzerinden yapılır. 
Hindistan’ın yüzölçümü 3.166.414 km², Kara sınırlarının uzunluğu 
15.168 km., kıyılarının uzunluğu ise 7.516 km.dir. Hindistan, genişliği 
ve haritaya bakıldığında Asya kıtasından belirgin bir şekilde ayrı duran 
görünümü nedeniyle “Alt Kıta (sub-continent)” olarak da anılan büyük 
yarımadanın tamamına yakın bir kısmını kaplamakta, bu nedenle bu 
büyük yarımadaya Hint Altkıtası da denilmektedir.

Hindistan; güneyinde yüksek ovaların, Ganj arazisinde düzlükle-
rin, batısında çöllerin, kuzeyinde Himalaya’ların yer aldığı bir ülkedir. 
Hindistan, fiziki yapi bakımından üç ayrı bölüme ayrılır, bunlar; Dek-
kan Platosu, Ganj Ovası ve Himalayalar bölgesidir. Dekkan Platosu; 
Hindistan Yarımadasının güneyinde, doğu ve batısı Gat Dağları ile çev-
rili 600-800 m yükseklikte bir platodur. Dekkan Platosu, ülkeyi ikiye 
ayıran Vindhiya Dağları ile Ganj Ovasından ayrılır. Hindistan’ı çevre-
leyen Himalaya Sıradağları, bölgeye hayat veren iki büyük nehir Ganj 
ve İndus’un da kaynağı konumundadır. Ganj Nehrinin suladığı verimli 
ovalar Kuzeydoğu Hindistan düzlüklerini meydana getirir. Delhi başta 
olmak üzere, tarihi olaylara sahne olan şehirler bu düzlüklerde, Ganj 
nehrinin kolları üzerinde veya onlara yakın yerlerde kurulmuştur. 

Kuzeydeki Himalayalar Bölgesi ise Hindistan’ı Tibet Yaylasından 
ayıran ve tarih boyunca istilalara engel teşkil eden tabii bir duvardır. 
Dünyanın en yüksek yeri Everest Tepesi (8882 m) de buradadır. Dek-
ken Yaylası, 400 ile 1000 metre arasında değişen bir yüksekliğe sahip-
tir. Doğu ve batı yönlerinde Gat Dağlarıyla çevrili olduğu için denizle 
irtibatı yoktur. Bu yaylanın kuzeyinde Kanbey Körfezinden doğuya 
doğru uzanan Vindhiya Dağları Bihar’da güneye kıvrılıp, Cacnagar ve 
Orissa bölgelerini güneyden kuşatarak Bengal Körfezine ulaşır. Bu dağ 
silsilesinin ortalama yüksekliği 1000-1200 metre arasında değişmekle 

66  Burton Stein, Hindistan Tarihi, İnkilap Yayınları, İstanbul, 2015, s.8
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beraber, çok sarp olması, sık orman ve çalılıklarla kaplı bulunması se-
bebiyle ancak belirli noktalarda, güçlükle geçit verir.67

Asya’nın güneyinde, Hint Okyanusu’na doğru uzanan devasa bir 
yarımada konumunda olan Hindistan; dünyada nüfus büyüklüğü bakı-
mından ÇHC’den sonra ikinci, yüzölçümü bakımından ise altıncı sı-
radadır. Bir milyardan fazla insanın yaşadığı Hindistan’da Resmi dil 
Hintçe (Hindi) ve İngilizce olmakla beraber her eyaletin resmi dili var-
dır ve ülkede toplam 1652 farklı dil68 konuşulmaktadır. Halk, beş ayrı 
etnik gruptan meydana gelmiştir. Bunlar Dravitler, Aryalar, Hindular, 
Tibet-Çin ve Moğollar ile Müslümanlardır.69 Temmuz 2010 ayı veri-
lerine göre 1,173,108,018 olan nüfusun nüfus artış hızı %1.376 dır.70 
Nüfusun % 20’si şehirlerde, %80’i köy ve kırlarda yaşar. Hindistan 
nüfusunun %3’ü dış dünyadan uzak, yüksek tepelerde, geçit vermez 
ormanlarda ve ilkel şartlar altında yaşaken bu kabileler çoğunlukla ku-
zeydoğu, orta ve güney Hindistan eyaletlerinde bulunmaktadır.

67 Y.Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi I; İlk Çağlardan Gürkanlı Devleti’nin Kuruluşuna Kadar 
(1526), Ankara, l987, s.3

68 Türkkaya Ataöv, Keşmir, Hindistan ve Komşuları, Öykü, Terör, Barış, TTK Yayını, 
Ankara, 2014, s.239

69 Tolga Barış Kılıçkap, Bölgesel Güçten Küresel Güce Hindistan, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 
İstanbul, 2007, s.32

70 CIA World Fact Book, (Çevrimiçi), Https://Www.Cia.Gov/Library/Publications/The-World-
Factbook, 19 Aralık 2010 
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Harita-6: Hindistan Fiziki Haritası

Hindistan satın alma gücü bakımından ABD, Japonya, Çin, Alman-
ya ve Fransa‘dan sonra dünyanın en büyük altıncı Gayri Safi Milli Hâ-
sılası (GSMH)’na sahip ülke konumundadır. 2000’li yılların başlarından 
itibaren dünyanın dikkatini çekmeye başlayan Hindistan’ın ekonomik 
başarısı 1980’lerde uyguladığı reformlar sonucu ortaya çıkmıştır. Eko-
nomik büyüme hızı 1990’larda ortalama % 6, 2000’den sonra ise % 7,5 
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oranlarına ulaşan Hindistan’da 2009 yılının son çeyreğinde büyüme 
hızı % 6,1 olmuştur. (2006 yılında % 9,7 ile en yüksek seviye’ye çık-
mıştır.) Büyüme hızının bu şekilde 2020’ye kadar devam edeceği tah-
min edilmektedir.71 Hindistan; diğer Asya ülkelerinin uyguladığı emek 
yoğun ve ucuz mal üreterek dünyaya satmak gibi klasik bir yöntemin 
tam aksine, ileri teknoloji gerektiren üretime yönelmiş, iç pazara ve 
hizmet sektörüne önem vererek ekonomik başarıyı yakalamıştır. Bilgi 
teknolojilerindeki gelişim, nükleer enerji, uydular, savaş uçakları, ya-
zılım teknolojisi, okyanus bilimi gibi alanlardaki başarılı çalışmaları 
Hindistan’ın küresel ağırlığını artırmıştır.72

Zengin tarihi birikimi ve kutsal hac mekânları ile Hindistan, dünya-
nın en gelişmiş uygarlıklarından birinin beşiğidir. Hindistan’ın önemli 
bir özelliği de Hinduizm ve Budizmin hayat bulduğu mekan olmasıdır.. 
Bir Müslüman ülke olmamasına rağmen, çevresindeki Müslüman ülke-
ler ve ikiyüz milyonu aşan Müslüman nüfusu ile İslam dünyası içinde 
yer almaktadır ve bu yönüyle hem bir Doğu ülkesi hem de bir İslam 
ülkesidir. Ülkede nüfusun % 80,5’i Hindu, % 13’ü Müslüman, % 2,3’ü 
Hristiyan, % 1,9’u Sihiken, % 1,8’i de farklı inançları takip etmekte-
dir.73

 Parlamenter ve federal bir cumhuriyet olan Hindistan’ın 26 Ocak 
1950’de kabul ettiği ilk anayasası ve idari-hukuki sistemi İngiliz mira-
sına dayanmaktadır. Sembolik ve sınırlı yetkileri olan Cumhurbaşkanı 
(bir de yardımcısı vardır) devletin başı iken asıl yetki ve sorumluluk 
başbakan ile hükumettedir. Parlamento, 250 üyeli Eyaletler Meclisi 
(Rajya Sabha) ile 545 üyeli Halk Meclisi (Lok Sabha)’nden oluşmakta-
dır. Eyaletler Meclisinin 12 üyesi Devlet Başkanı tarafından tayin edi-

71 A.F. Özsoylu, Nasıl Başardılar? İrlanda, Çin, Hindistan, Destek Yayınları, Ankara, s.111 
72 George Perkovich, “Hindistan Büyük Bir Güç mü”, Hindistan Asya’nın Yeni Gücü, der. 

Yılmaz Tezkan, s.40-48
73 CIA World Fact Book, (Çevrimiçi), https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook, 09 Aralık 2010 
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lir. Geri kalan üyeler, eyaletler ve birliklerden seçilir.74 Her eyaletin bir 
yasama meclisi vardır. Eyaletler meclisine gidecek temsilciler bu ya-
sama meclisince seçilmektedir. Eyaletler Meclisi seçimleri dolaylıdır; 
üyeler ilgili eyaletin yasama meclisi tarafından seçilmekle beraber, bu 
seçimlerin iptal edilmemesine yönelik bir dokunulmazlığı vardır.75 Hin-
distan idari yapı bakımından 35 bölgeden oluşur. Bunların 28’i eyalet, 
7’si de birlik bölgesi olarak tanımlanır. 

Harita-7: Hindistan’da İdari Yapıyı Gösteren Harita

74  Arı, a.g.e., s.40
75  Özsoylu, a.g.e., s.110
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Eyaletler:

1. Arunachal Pradesh 2. Andhra Pradesh 3. Assam 4. Bihar 5. Chat-
tisgarh 6. Goa 7. Gujarat 8. Haryana 9. Himachal Pradesh 10. Jammu 
and Kashmir 11. Jharkhand 12. Karnataka 13. Kerala 14. Madhya Pra-
desh 15. Maharashtra 16. Manipur 17. Meghalaya 18. Mizoram 19. Na-
galand 20. Orissa 21. Punjab 22. Rajasthan 23. Sikkim 24. Tamil Nadu 
25. Tripura 26. Uttar Pradesh 27. Uttarakhand 28. West Bengal 

Birlik Bölgeleri: 

1. Andaman and Nicobar Adaları 2. Chandigarh 3. Darda ve Nagar 
Haveli 4. Daman ve Diu 5. Lakshadweep 6. Delhi Ulusal Başkent Böl-
gesi 7. Punducherry

Etno-kültürel çeşitliliği, bölgeler ve sosyal sınıflar arası ekonomik 
uçurumları ve kast sistemi gibi ayrıştırıcı kurumlarının mevcudiyetine 
rağmen Hindistan laik ve demokratik yapısını koruyabilmenin yanında 
ayrılıkçı hareketler ve yolsuzlukla mücadelesinde başarılı olmayı bece-
rebilmiştir. Hint askeri ve sivil bürokrasisi bağımsızlığına kavuştuktan 
sonra, İngiliz tecrübesinden aldığı mirası devam ettirerek; profesyo-
nellik, liyakat ve siyaset dışı kalma ilkelerine bağlılığını sürdürmüş ve 
ülke ne bir yolsuzluk girdabına girmiş, ne de askeri darbeler sarmalına 
takılmıştır.76 Ülkede en etkin partiler Kongre Partisi ile Bharatiya Ja-
nata Partisi olmasına rağmen başka çok sayıda parti mevcuttur ve ülke 
çok partili parlamenter bir demokrasi görüntüsü arz etmektedir.77

Hindistan ASEAN (Güney Doğu Asya Milletleri Birliği), bundan 
doğan AFTA (ASEAN-Serbest Ticaret Bölgesi), ARF (ASEAN Bölge-
sel Forumu), APEC (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği), SAARC (Gü-
ney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü) gibi bölgesel örgütlerin yanı sıra 

76 Özsoylu, a.g.e, s.116.
77 Arı, a.g.e., s..41
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Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile BRICS grubunu dâhil olarak küresel 
ağırlığını artırmıştır. İşleyen demokrasisi, büyüme başarısı, İngiliz te-
melli bir hukuk sistemine sahip olması, ABD tarafından nükleer kulü-
büne kabul edilmesi, teknolojik gelişimi, bankacılık sistemi ve sermaye 
piyasalarının işlevselliği, üretim ve hizmet avantajlarına sahip olması, 
fiziki altyapısındaki düzelme ve özel mülkiyet haklarının gelişmesi gibi 
olumlu gelişmelerle bu ivmeyi devam ettireceği izlenimi vermektedir.78

1.2.1.2. Hindistan’ın Jeopolitik Analizi

Hint yarımadasının en önemli nehirleri Ganj, Brahmaputra, Narba-
da, Godavari, Krisna ve İndustur. Ganj Nehri Hindularca kutsal sayılan 
bir Hac bölgesi olması itibarıyla özel bir değer taşımaktadır.79 Bölgenin 
ana su kaynaklarını oluşturan İndus, Ganj ve Brahmaputra nehirleri-
nin üst havzasında bulunması, Hindistan için komşuları Pakistan ve 
Bangladeş’e karşı stratejik bir avantaj oluşturmaktadır. Hindistan, bu 
nehirler üzerinde uygulayacağı akarsu rejimi ile komşularının ekono-
misini etkileme, hatta sulardan askeri maksatlarla yararlanma imkânına 
sahiptir. Hindistan’ın sahip olduğu uzun kıyı şeridi; denizden elde edi-
len doğal ekonomik girdiler ve ticari ulaşımı kolaylaştırması nedeniyle 
ulusal gücü besleyici bir etkiye sahiptir. Ancak bu uzun kıyı şeridi, aynı 
zamanda ülkeyi yasadışı faaliyetlere ve askeri harekâtlara karşı daha 
hassas bir hale getirmekte ve güvenlik açısından zafiyet de yaratmak-
tadır.80 Bunun yanında Hindistan’ın bu geniş coğrafyası, Hint Okya-
nusuna hâkim konum sunması nedeniyle Hindistan’a büyük jeopolitik 
avantaj sağlamaktadır. 81

78 Kılıçkap, a.g.e, s.133
79 Kemal Çağdaş, Hint Eski Çağ Kültür Tarihine Giriş, AÜ DTC Fakültesi Yayınları, Ankara, 

1974, s.8
80 Çelebi, a.g.e, s.29
81 Dinçer.Özdamar, “Hindistan’ın Önemi”, Hindistan Asya’nın Yeni Gücü, der. Yılmaz 

Tezkan, Ülke Kitapları, İstanbul, 2007, s.20
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Geniş alana yayılmış coğrafi konumu, doğal kaynakların çeşitli-
liği ve tarım ürünlerin çokluğuna sağladığı katkı ile özkaynaklardan 
beslenme kapasitesini artırıp ülkeye caydırıcılık vederinlikte stratejik 
savunma imkânı kazandırırken, ülke içindeki mesafelerin artması uzak 
bölgelerdeki sert coğrafi bölgelere Merkezi Yönetim otoritesinin ulaş-
ma zorluğunada neden olmaktadır. Geniş coğafi konumu aynı zaman-
da askeri gücün bölünmesi ve iletişimin azalması ile birlik bağlantı ve 
takviyelerini de kısıtlar ve savunma zafiyeti de yaratır. Bu durum barış 
zamanında ordunun mevcudunu artırmaya zorlayarak savunma bütçe-
sinin artmasın neden olur. Ülkenin kuzeyindeki Himalaya Dağlarının 
aşılması zor yapısı ve batısındaki Pakistan sınırında boyunca uzanan 
Tar Çölü doğal bir sınır oluşturup stratejik avantaj sunarken, bu bölgeye 
ve kendi gücünün intikali ve harekâtını da zorlaştırır.82

Hindistan’ın gelişen sanayisini destekleyecek hidrokarbon kay-
naklı enerjiyi sağlamada ve özellikle gelişmemiş bölgelerinde, iletişim, 
ulaşım, altyapı, sulama, sağlık ve eğitim konularında ciddi sorunları 
vardır ve bu sorunlar ülkenin güç parametresinde zaafiyet yaratmakta-
dır. Hindistan, kömür, demir, boksit, kireç taşı, manganez, doromit ve 
mika gibi doğal kaynaklar açısından zengin bir durumda iken pirinç, 
buğday bakliyat, şeker kamışı, pamuk, Hint Keneviri, yağlı tohumlar, 
çay, kahve, tütün, sebze ve meyve gibi birçok tarım ürününün önemli 
üreticilerindendir ve orman ürünleri açısından da yeterli bir konumda-
dır. Deniz, göl ve akarsulara dayanan doğal kaynaklar açısından iyi bir 
durumda olan Hindistan’ın hızlı nüfus artışı gelecekte kendine yeterli 
olduğu besin kaynaklarında sıkıntı yaşanacağının da emarelerini ver-
mektedir. Hindistan, yıllık enerji talebi ve büyüme oranı dikkate alın-
dığında artan enerji ihtiyacı sıralamasında dünyadaki ilk ülkelerdendir. 
Elektrik enerjisi üretimi yüzde 73 oranında kömür ve petrol kaynaklı 
termal tesislerden sağlanırken yüzde 3,6 oranında nükleer santrallerden 
faydalanılmaktadır. Hidrokarbon kaynaklarında yetersiz olan ülke ener-

82  Çelebi, a.g.e., s.29-30
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ji üretiminde nükleer enerjinin payını arttırmak üzere yoğun bir çalışma 
içindedir ve kaynak çeşitliliğini artırmaya çalışmaktadır.83

Hindistan petrol tüketimi açısından dünyada ilk onda yer alırken 
yetersiz kaynakları nedeniyle petrol ve doğalgaz ithalatına bağımlı du-
rumdadır. Bu kapsamda Hindistan petrol ve doğalgaza olan bağımlı-
lığını azaltmaya çalışmakta ve nükleer enerjiye, alternatif bir kaynak 
olarak bakmaktadır. Hindistan alternatif enerji kaynağı oluşturma he-
defi doğrultusunda, kırsal atölyelere elektrik sağlayan biyolojik gaz 
kazanları ve güneş hücreleri de dâhil olmak üzere, yenilenebilir ener-
jilerin kullanımını teşvik etmekte ve rüzgâr enerji santrallerini de des-
teklemektedir.84

Hindistan’ın, alt yapı sisteminin gelişen ekonominin ihtiyaçlarını 
karşılayamaması, limanlarda kapasite eksikliği, nitelikli iş gücü yeter-
sizliği, ulaştırma şebekesinin zayıflığı gibi problemleri de vardır. Oku-
ma yazma oranının % 30’larda olması da ülke için zaaf oluştururken 
sosyal entegrasyonun önündeki en büyük engel olan kast sistemi ka-
nunla kaldırılmasına rağmen sosyo-kültürel bariyerleler aşılamamış;85 
kanun ile sağlanan pozitif ayrımcılık hedefine ulaşamamıştır.86 Kast 
sisteminin ayrıştırdığı sosyal yapıya, azınlıkların ötelenmesi ve ekono-
mik zayıflığı ile toplumsal katmanlar arasındaki sosyo-kültürel ve sos-
yo-ekonomik mesafe de eklenince iç istikrarın muhafazısının zorluğu 
önemli bir hassasiyet olarak dikkat çekmektedir.87

83 Çelebi, a.g.e., s.33-37
84 D. Nierenberg,”Dünyanın Durumu, Özel Konu: Çin ve Hindistan”, Worldwatch Enstitüsü, 

TEMA, 2006, s.11
85 Jeffrey Witsoe, “Caste and Democratization in Postcolonial India: an Ethnographic 

Examination of Lower CastePolitics in Bihar,” Democratization,Vol. 19, No. 2, April 2012, 
312–333, Routledge, Download by: [Istanbul Universitesi Kutuphane ve Dok], Date: 08 
November 2016, At: 04:01

86 Kılıçkap, a.g.e., s.33
87 Özdamar, a.g.e., s.22 ve 35
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Hindistan’ın en önemli sorunlarından biri de kuzeydoğusunda-
ki az gelişmiş yedi eyalette yaşanan ayrılıkçı terör ve istikrarsızlıktır. 
Bu coğrafya bağımsızlıktan bu yana ayrılıkçı hareketlerle gündeme 
gelmiştir. Sert coğrafya ve iklim şartları altında yaşayan fakir insan-
ların çoğunlukta olduğu ve bir kısmında hala kabile hayatının hüküm 
sürdüğü bu bölge ile ülkenin geri kalanı arasındaki gelişmişlik farkı 
çok yüksektir. Ülkenin 1652 yerel dilinin dörtte birinin konuşulduğu 
bu coğrafyaya, İngiliz Sömürge Yönetiminin mirası olarak devralındığı 
şekilde, güvenlik penceresinden bakılmıştır. Bu mantık çerçevesinde 
muhalifler baş kaldırmadığı müddetçe Bölgeye hâkim olan geri kal-
mışlık bir sorun olarak görülmemiştir. Bu kapsamda Hıristiyan ağırlıklı 
Nagaların özerklik taleplerine dayanan isyanları 1970’lerin ortalarında 
askeri olarak bastırılmış88 olsa da Naga sorunu çözülememiş ve Naga-
land OHAL kapsamından henüz çıkarılamamıştır.89 Mizolar, Bodolar, 
Meiteiler, Kukiler ile Manipur ve Tripura bölgesinin feodal militanları 
zaman zaman isyan etmiş ve güvenlik kuvvetlerine saldırmıştır. Hindis-
tan’ın ücra köşelerinde hayat bulan bu ayrılıkçı hareketler uluslararası 
kamuoyunun dikkatini fazlaca çekmese de iç istikrarı etkilemektedir.90

Assam’da, nüfusun çoğunluğunu Bengalli Müslümanların oluştur-
duğu altı bölgeyi kapsayan bir alanda bağımsız devlet kurmayı hedef-
leyen Assam Birleşik Özgürlük Cephesi (ULFA) Örgütü baş ağrıtmaya 
devam etmektedir. Assam ve Nagaland’da yasayan Bodo’ların, “Bodo-
land” devleti kurma idealindeki Bodoland Milli Demokratik Cephesi 
(NDFB) örgütü zaman zaman silahlı eylemler icra etmektedir. Bodo 
Özgürlük Kaplanları Gücü (BLTF) Örgütü de Hindistan içinde özerklik 

88 George N. Patterson,”Recent Chinese Policies in Tibet and towards the Himalayan Border 
States” The China Quarterly, No. 12 (Oct. - Dec., 1962), pp. 191-202, JSTOR, Accessed: 
05-11-2016 12:56 UTC ,s.200-202

89 Gautam Sen, ”Continuance of Declaration on Disturbed Area in Nagaland is a Decision 
based on Perception without Foresight”, Institute of Defence Studies and Analyses, 16 
Ocak 2018

90 Türkkaya Ataöv, Keşmir, Hindistan ve Komşuları: Öykü, Terör, Barış, Türk Tarih 
Kurumu Yayını, Ankara, 2014, s.237-260
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istemektedir.91 Doğudaki Bihar, Andra Pradesh ve Batı Bengal eyaletle-
rinde, Maoist “Naxalit”lerin orta ve üst kastlardan toprak aristokrasisi 
ve güvenlik kuvvetlerine yönelik eylemleri sürmektedir.92 Batı Ben-
gal’in Darjeeling Bölgesindeki Gurkhaların özerklik talepleri nedeniyle 
zaman zaman şiddet eylemlerine başvurduğu ve merkezi yönetim ile 
pazarlığa girdiği görülmektedir.93

Ülkedeki en güçlü ayrılıkçı örgüt olan Maoist Naxalit Hareketinin 
militan sayısının 10.000’li rakamlarda olduğu, ülkeyi kızıl bir şerit ile 
kuzeydoğudaki ÇHC sınırından güneyde Kerela’ya bağlamak için ça-
lıştığı ve ÇHC’den destek aldığı iddiaları bilinen bir gerçek iken 750 
milyon insanın köylerde yaşadığı ve fakirlik sorunun aşılamadığı ül-
kede Naxalit Hareketinin gücünü yitirmesinin kolay olmadığı görül-
mektedir.94 Hindistan’ın başını ağrıtmaya devam eden Kuzeydoğu ve 
Doğu eyaletlerindeki ayrılıkçı hareketlerin hayat bulduğu bu coğrafya-
nın sorun yaratan bir yanı da; ÇHC’nin örtülü olarak hâkimiyeti altına 
aldığı küçük ülkelerin yanı sıra ÇHC ile de komşu olması ve ÇHC’nin 
netleştirilememiş bazı sınır alanlarında hak iddia etmesidir.95

91 Dietmar Fricke,“Hindistan:Sömürge Mirasının İç Çatışmaları,” Dünya Çatışma Bölgeleri, 
der. Kemal İnat v.d., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2004, s.654-656

92 Çelebi, a.g.e, s.60-61
93 Övgü Kalkan, “Etnilerin Siyasallasması Sürecinde Bölgesel Güçlerin Rolü: Hindistan–Sri 

Lanka İlişkisi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Harp Akademileri Komutanlığı, İstanbul, 
2011, s .4-16

94 Jed Lea -Henry, ”Imagined Wounds; The False Grievance behind India’s Maoist Movement”, 
Institute of Peace and Conflict Studies, Research Paper 30, Ocak 2018

95 Ataöv, Keşmir, Hindistan ve Komşuları, s.237-260
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Harita-8: Maocu Ayrılıkçıların Hedeflediği Kızıl Koridor

Hindistan 1980’li yıllarda Sih ayrılıkçılığı ile çok ciddi bir mü-
cadeleye girmiştir. Pencap’ta Sih Devleti (Khalistan) kurma peşinde-
ki ayrılıkçı hareketin gücü, 1984’ten itibaren artarak; Başbakan İndira 
Gandhi’nin öldürülmesinin yanı sıra pek çok Hintli politikacı ve bü-
rokratın da öldürülmesine kadar uzanmıştır. Sihlerin Pencap’ta kutsal 
mekânı Altın Tapınağın muhasara altına alınıp şiddetli çatışmalar ile 
teslim alınması sonrasında kamu düzeni sağlanabilmiştir.96 Andhra 
Pradesh, Batı Bengal, Assam ve Bihar’da ise Maoist militan hareketler 
hala etkinliklerini sürdürmektedir. Bu örgütler zaman zaman ses getiren 
eylemler gerçekleştirebilseler de başarılı olmaları zor, Hindistan’ın par-
çalanma ihtimali de zayıftır.97 Hindistan’ın elindeki profesyonel ordu, 

96 Halil Aydınalp,” Sosyal Çatışma ve Din,” Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 
Cilt: 19, Sayı: 2, 2010, s.187-215

97 Kılıçkap, .a.g.e., s.138
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geniş paramiliter yapı, polis gücü ve tecrübeli istihbarat kurumları ile 
devlet geleneği, geri kalmış bölgelerindeki ayrılıkçı hareketlerinin ba-
şarısını engelleme kapasitesine sahiptir.

1.303.000 mevcutlu profesyonel ordusu ile dünyanın en büyük 
ordularından birine sahip olan Hindistan ileri teknoloji ürünü silah ve 
teçhizat üretebilirken98 uzay teknolojisini de geliştirmeyi başaran ender 
ülkelerden birisidir. Hindistan bu kapsamda İsrail ile ilişkilerini önemli 
ölçüde geliştirmiş ve İsrail’in yardımlarıyla; erken uyarı uçakları (AWA-
CS), hava savunma sistemleri, füze sistemleri ve silahlı helikopterlerin 
üretilmesi projelerini hayata geçirmeyi başarmıştır.99 1990’ların orta-
larında Rusya’dan bir uçak gemisi satın alması ve devamında kriyoje-
nik roket teknolojisi tedarik etmesi Hindistan’ın silahlanmasının dikkat 
çekici bir yönüdür. Hindistan, öncelikle Hint Okyanusu Bölgesindeki 
siyasi-ekonomik çıkarlarını koruyacak ve enerji güvenliğini sağlayacak 
bir askeri yapılanma hedefi benimsemiş ve 2020’de ulaşmayı hedefle-
diği bu yapılanmaya uygun kuvvet dönüşümlerini başlatmıştır.100 Bu 
hedefte donanmanın güçlendirilmesinin öncelik aldığı görülmektedir. 
Bu durum, enerji güvenliğinin askeri güç ile sağlanmasının ve Hint 
enerji güvenliğinin Hint Okyanusu zemininde hayata geçirilmesi zo-
runluluğunun bir sonucu olması ile bağlantlıdır.101

Hindistan’ın silahlanmada asıl motivasyonu ÇHC’yi dengeleme ve 
caydırma isteğidir. Hindistan’ın bu kapsamda yürüttüğü karadan karaya 
balistik füze projesinde (Agni I’den Agni V’e) 5.000 km menzili aştığı 
ve ÇHC’nin derinlikteki stratejik kurum ve yapılarını vurma kapasi-
tesine ulaştığı görülmektedir.102 Hindistan, Rus desteği ile uçak gemi-

98 J.N. Dixit, India-Pakistan in War & Peace, Thomson Press (India) Ltd, New Delhi, 2002, 
s.477

99  Kılıçkap, a.g.e., s.124
100 Walter C. Ladwig III,”India and Military Power Projection: Will the Land of Gandhi Become 

a Conventional GreatPower?”, Asian Survey, Vol. 50, No. 6 (November/December 2010), 
pp. 1162-1183. JSTOR, Accessed: 05-11-2016 13:27 

101 Atagenç, a.g.e.
102 Kishore Kumar Khera,”Agni 5 Tested;What Next”, Institute of Defence Studies 
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si sahibi olmuş ve karadan havaya füzeler, gemiden gemi ve karaya 
füzeler, su üstü gemileri ve denizaltılardan atılabilen Brahmos Seyir 
(Cruise) Füzesi projesinde başarıya ulaşmıştır.103 Kamu Şirketi Hindus-
tan Aeronautics Ltd. (HAL), İHA üretiminde geldiği seyiyeyi, 22 Ekim 
2008 tarihinde Ay’a insansız bir araç göndererek zirveye taşımıştır. 
Ülke 2004 yılından bu yana harp gemileri için radar da üretebilmek-
tedir.104 Hindistan’ın ÇHC’ye karşı denge oluşturabilme hedefi doğrul-
tusunda girdiği bu silahlanma yarışında yaptığı harcamalar, ayrılıkçılık 
sorunları, bölgeler arası gelişim farkları, kast sorunu, azınlık sorunları, 
sosyal katmanlar arası gelir dengesizliği, Pakistan ile yaşadığı sorunlar 
ve ekonomik sorunlara harcanacak kaynaklardan tasarruf edildiğini de 
düşündürmekte ve SSCB’nin ABD ile silahlanma yarışında yaşadığı 
çöküntüyü akla getirmektedir.105

Hindistan ve Pakistan arasındaki silahlanma rekabetinin iki tara-
fı da güçlü bir füze envanterine taşıdığı, bu füze sistemlerinin taktik 
seviyeden stratejik seviyeye kayarak her iki ülkenin derinliğindeki he-
defleri menzil dâhiline alırken nükleer başlık taşıma kapasitesine de 
ulaştığı görülmektedir. Hindistan ile Pakistan arasında genel bir askeri 
güç karşılaştırması yapıldığında; Hindistan’ın savunma harcamalarının 
Pakistan’dan yaklaşık altı kat fazla olduğu, Hindistan kara birlik mev-
cudunun Pakistan’ın yaklaşık iki katı, zırhlı birlik mevcudunun ise bir 
buçuk katı olduğu, Hindistan Donanmasının muharip gemi sayısının 
Pakistan’dan üç kat daha fazla olduğu, Hindistan savaş uçağı mevcu-
dunun Pakistan’dan iki kat, helikopter mevcudunun ise beş kat fazla 
olduğu dikkat çekmektedir.106

and Analyses, (Çevrimiçi), https://idsa.in/idsacomments/agni-5-tested-what-next_
kkkhera_250118 25 01 2017 22 26, 25 Ocak 2018 ve “India Testfires Agni-V Ballistic 
Missile”, Xinhua, 18 01 2018

103 Gleb İvashentsov, “Hindistan: İşleyen Stratejik Ortaklık”, Hindistan Asya’nın Yeni Gücü, 
der. Yılmaz Tezkan, s.60-61

104  Çelebi, a.g.e, s.42-46
105  Özdamar, a.g.e., s.35
106  Dixit, a.g.e, s.339-341 ve 476-488
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Hindistan’ın, ağırlıklı olarak İngilizcenin kullanıldığı zengin bir 
basın-yayın ve edebiyat dünyası, dünyanın yedi harikasından biri ola-
rak kabul gören Tac Mahal gibi özgün binlerce tarihi mimari mirası ile 
özgün ve üretken bir film endüstrisi (Bollywood) vardır. Hint mutfağı, 
ayurveda diyeti, işlem süratini arttıran Vedic Matematik yöntemi, yoga, 
Budizm, aza kanaat ile yetinmede Hint kaderciliği ve astroloji gibi kül-
türel kültürel kavramlar dünyanın ilgisini çekmede başarı kazanmış ve 
Hint yumuşak gücünün artı hanesine yazılmıştır.107 Hint yumuşak gücü-
nün bu gelişiminin yanı sıra 20. asrın son çeyreğinde artan ve abartılı bir 
Hint zaferciliğine soyunan banal bir Hindu Milliyetçiliği’nin yükseldiği 
de dikkat çekmektedir. Hindu Milliyetçiliği, devlet desteğinde uygu-
lanan Sanskritçe eğitiminin yaygınlaştırılması politikası ile “Sanskrit-
çenin bilişim teknolojisine yatkınlığı”, “matematik üstünlük” ve “tek-
nolojik eğitim başarısının özgünlüğü” gibi abartılı iddialarla yükselişe 
devam etmektedir.108 Bu eğilim toplumsal entegrasyonu engelleyerek 
kutuplaştırmaya neden olmanın yanı sıra Hindistan’ın küresel imajına 
da zarar vermektedir.

Mackinder İç Hilâl’i ve Spykman’ın kenar kuşağında yer alması ve 
yeni asırda kalpgâhın artan önemi nedeniyle bölgenin küresel sahne ol-
masına ülkenin Hint Okyanusuna hâkim konumunun eklenmesi Hindis-
tan için yeni tehditler-avantajlar doğurmaktadır. Hindistan sahillerinin 
büyük kısmı, Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz ve Malaka Boğazı arasındaki 
deniz trafik hatlarını kontrol eden bir coğrafyaya sahiptir. Bu bölgedeki 
deniz ulaşımının istikrarı, Güney Çin Denizi ve Pasifik Okyanusunda 
kıyısı olan ülkelerin ekonomileri açısından da önemlidir.109 Bu kapsam-
da ABD, Japonya, ÇHC, Avustralya, Kore Cumhuriyeti gibi devletler 
için bu hattın işlerliğinin önemi Hindistan’a bir yandan avantaj sağlar-
ken diğer yandan bu ülkelerin Hindistan üzerinde hesap yapmasına da 
neden olmaktadır. Dünya ticaretinin miktar olarak yüzde yetmişbeşinin 
deniz yolları üzerinden yürütüldüğü ve bunun finansal olarak yüzde 60 

107 Çelebi, a.g.e, s.51-52
108 Meera Nanda, Tanrı Piyasası, Çev. Seren Serezli, Nota Bene Yayınları, Ankara, 2013, s.179-

196
109 Atagenç, a.g.e.
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rakamına denk geldiği110 gerçeği de Deniz Hâkimiyet Teorisinin gün-
celliğini yitirmediğini göstermektedir. Bu kapsamda Hint Okyanusu ve 
bölgedeki boğazlara hâkim olan Güney Asya coğrafyası ile Andaman 
ve Nikobar adalarının sahibi Hindistan’ın artan jeopolitik değeri göz-
den kaçırılmamalıdır.111 Hindistan 2001 yılında, Malaka Boğazını kont-
rol eden Andaman ve Nicobar adalarında, Güneydoğu Asya Komutanlı-
ğını kurarak bu doğrultuda bir adım atmıştır. Hindistan’ın bu adımının, 
ÇHC’in Myanmar’da konuşlandırdığı deniz gözetleme istasyonlarını 
dengelemek adına faaliyete geçirildiği düşünülebilse de, deniz ulaşım 
yollarının güvenliğini ve kontrolünü sağlama maksadıyla atıldığı mu-
hakkaktır.112 1984 yılında ilk insanlı uzay aracını uzaya göndermeyi 
başaran Hindistan,113 bilişim ve uzay teknolojisindeki ilerlemeleri, ek-
vator hattına yakın uzay altyapısına sahip olması gibi avantajlarıyla da 
küresel güç mücadelesinde önemli bir aktör olarak yer almaya devam 
ederken, uzaydan ekonomik olarak faydalanmanın yanında askeri alan-
da da yararlanmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Zbigniew Brzezinski’ye göre Hindistan; Güney Asya’nın en güçlü 
devletidir ve bölgesinde ÇHC’yi dengeleme potansiyeline sahip önemli 
bir güçtür.114 George Freidman ise; Hindistan’ın kısa vadede küresel bir 
güç olma potansiyeline ulaşmasının zor olduğunu düşünmekte, Hindis-
tan’ın gelecekte Hint Okyanusu’nda bir rakip bir deniz gücüne dönüş-
mesinin engellenmesi ve bu maksatla Pakistan’ın desteklenerek, Hint 
askeri gücünün gelişme yönünün kara gücüne kaydırılması gerektiğini 
savunmaktadır.115 Aleksandır Dugin ise Hindistan’ı RF’nin doğal müt-
tefiği olarak görmekle birlikte, Rus çıkarları açısından ÇHC ve Japonya 
ile geliştirilecek ilişkileri daha önemli görmektedir.116

110  “Dünya Ekonomisinin Can Damarı; Okyanuslar”, Dünya Bülteni, 19 Haziran 2016
111  Özdamar, a.g.e., s.20-22
112  Çelebi, a.g.e., s.29-30, 42 ve 67
113  Türkkaya Ataöv, Hindistan Siyaset Yazıları, Güzeliş Ofset, Ankara, 2002, s.84
114 Zbigniew Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası; Amerika’nın Küresel Üstünlüğü ve Bunun 

Stratejik Gereklilkleri, Çev. Yelda Türedi, Inkılap Kitabevi, İstanbul, 2005, s.71
115 George Freidman, Gelecek 10 Yıl, Pegasus Yayınları, İstanbul, 2011, s.243-247
116 Meşdi İsmayılov, Avrasyacılık Mukayeseli Bir Okuma; Türkiye ve Rusya Örneği, 

DoğuBatı Yayınları, Ankara 2011, s.238
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1.2.2. Pakistan’ın Geleneksel Jeopolitik Çerçeveden Görünümü

1.2.2.1. Genel Değerlendirme; Coğrafi Konum, Sosyo-ekonomik  
        ve İdari Yapı

Pakistan; Güney Asya’da, Orta Asya’dan Hint Altkıtasına uzanan 
tarihi ilerleme istikameti üzerinde, güneybatı-kuzeydoğu doğrultusun-
da uzanmaktadır. Güneyinde Umman Denizi, batısında İran ve Afganis-
tan, kuzeybatısında Afganistan, kuzeydoğusunda ÇHC ve doğusunda 
Hindistan bulunmaktadır. Pakistan, eski Hindistan’ın tarihi ve coğrafi 
mirasını taşıyan Hindistan’dan farklı olarak batıda Belucistan çölleri-
ni ihtiva etmektedir. Bu kapsamda Pakistan coğrafi olarak altı bölgeye 
ayrılabilir; Kuzey Dağları, bu dağların eteklerindeki platoların oluştur-
duğu bölge, İndus Ovası, Belucistan Platosu, Batı Dağları ve çöller.117

 

Harita-9: Pakistan Haritası

117 Yılmaz Altuğ, Başlangıçtan Günümüze Keşmir Meselesi, İrfan Yayıncılık, İstanbul, 2002, 
s.78
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Yüzölçümü 803,940 km2 olan Pakistan’ın komşuları ile kara sını-
rı toplamı 6774 km.dir. Pakistan’ın Afganistan ile 2430 km., ÇHC ile 
523 km., Hindistan ile 2912 km. ve İran ile 909 km. kara sınırı mevcut 
iken 1046 km.lik sahil sınırı vardır. Kuzeyi Himalaya Dağları ile sı-
nırlandırılan Pakistan, dünyanın ikinci en yüksek noktası K2-Auistin 
(8611m.) zirvesine de (Pakistan kontrolündeki Keşmir’de) sahiptir.118 
Pakistan’ın. Afganistan’ın bir toprak şeridi olan Wakhan bölgesi Pakis-
tan’ı Türkistan’dan ayırır. ÇHC toprakları Pakistan’ın kuzeyini teşkil 
eder. Pakistan’ın batısında, Afganistan sınırındaki tepelerin rakımı dü-
şüktür. Güneydeki Belucistan Eyaleti İran ile ortak sınırı oluştururken, 
Doğuda, Hindistan’a ait Racastan ve Pencap eyaletleri müşterek sınırı 
teşkil eder. Umman Denizi ülkenin güneyinde uzanır.

İngiliz Sömürge Yönetimi temsilcisi Sir Mortimer Durand’ın 12 
Kasım 1893’te Afganistan Emiri Abdurrahman Han’a kabul ettirdiği sı-
nırın Pakistan kurulduktan sonra Afganistan tarafından tartışmaya açıl-
ması nedeniyle sıkça gündeme gelen ve sınır çizilirken İngiliz temsil-
cisi Mortimer Durand’ın oynadığı rol nedeniyle “Durand Hattı” olarak 
bilinen 2430 km.lik hudut, Pakistan’ın Afganistan sınırını oluşturur.119 
Kuzeyde sarp dağlık araziden, güneyde ise ıssız ve kurak Belucistan 
arazisinden geçen sınırda, iki ülke arasında geçişe imkân sağlayan bir-
çok geçit mevcuttur.120 Pakistan’ın Serhat Eyaleti (Kuzeybatı Sınır Eya-
leti)’nin en önemli şehri Peşaver’i Afganistan’ın başkenti Kabil’e bağ-
layan 1030 m. yükseklikteki Hayber Geçidi ile Afganistan’ın Kandahar 
kenti üzerinden Anadolu’ya kadar bağlantı imkânı sunan Bolan Geçidi, 
tarih boyunca Hint Altkıtasına uzanan bağlantıyı sağlayan en önemli iki 
ilerleme istikametinin kritik noktalarıdır.121

118  Ataöv, Keşmir, Hindistan ve Komşuları, s.5
119  Fazıl Ahmed Burget, “Durand Hattı: Afganistan-Pakistan Arasında Yaşanan Kavganın Diğer 

Adı”, Ortadoğu Analiz, Ağustos 2013, Cilt: 5, Sayı: 56
120 İsmail Akbaş, Geçmişten Geleceğe Türkiye Pakistan İlişkileri, Zeus Yayınları, İzmir, 

2013, s.11-12
121 Çağdaş, a.g.e, s.7
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Çoğunluğu Hint-İran kökenli halklardan oluşan Pakistan nüfusu-
nun %96,3’ü Müslüman olup, Müslümanların %80’i Sunni, % 20’ye 
yakını ise Şii’dir. Pakistan İran’dan sonra en kalabalık Şii nüfusuna sa-
hip ülkedir. Nüfusun % 45’ini Pencaplılar, %15’ini Peştunlar, %14’ünü 
Sindliler, %10’unu Seraikiler, %8’ini Muhacirler (Pakistan’ın kurulma-
sından sonra Hindistan’dan göç eden Müslümanlar), % 4’ünü Beluciler 
ve geriye kalan % 4’ünü ise diğer etnik gruplar oluşturmaktadır. Urduca 
milli dil olarak korunurken Resmi dil İngilizce olmuştur. Etnik unsur-
ların dilleri de yaygın olarak konuşulmaktadır. Bunlar; Pencabi % 48, 
Sindi % 12, Siraiki (bir Pencabi lehçesi olarak da bilinir) % 10, Peştu, 
% 8, Urduca % 8, Beluci % 3, Hindko % 2, Brahui % 1 ve diğer etnik 
unsur dilleridir.122 Urduca, milli bir değer taşısa da, ülkenin çok az bö-
lümünde konuşulan bir elit dili olmaktan öteye gidememiştir. Her bölge 
kendi dilini hatta kabile dillerini konuşur. 

Ülke; bir başkent bölgesi, dört eyalet, bir bölge ve Pakistan kont-
rolündeki Keşmir bölgesinden oluşur. Eyaletler: Pencab (başkenti: 
Lahor), Sind (başkenti: Karaçi), Serhat-Kuzeybatı Sınır Eyaleti (baş-
kenti: Peşaver), Belucistan (başkenti: Ketta)dır. Bölgeye de; Aşiretler 
Bölgesi-Federal Olarak Yönetilen Aşiretler Bölgesi denmektedir. Pa-
kistan’ın başkenti İslâmabad, diğer önemli şehirleri; Karaçi, Lahor, Ra-
valpindi, Haydarabad, Multan ve Peşaver’dir.123

122 CIA World Fact Book, (Çevrimiçi), https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook, 15 Aralık 2009 

123  R.F. Nyrop, Pakistan-A CountryStudy (5th ed.), Washington DC: Department of the Army, 
Der., 1984, s.27.
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Harita-10: Pakistan’ın İdari Bölümleri

1973 yılında kabul edilen anayasaya göre federal bir sistem ile yö-
netilen Pakistan İslâm Cumhuriyeti’nin, Parlamento ve Milli Meclis-
ten oluşan iki meclisli bir yapısı vardır. Parlamento 100 üyeden oluşur. 
Üyeler, Eyalet Parlamentoları ve Milli Meclisteki bölge temsilcileri ta-
rafından dolaylı olarak altı yıllığına seçilir ve seçimler üyelerin yarısını 
seçmek maksadıyla üç yılda bir tekrarlanır. Milli Meclis 342 üyeden 
oluşur. 272 üye genel oyla seçilir. 60 koltuk kadınlara, 10 koltuk da 
gayrı-Müslimlere ayrılmıştır.124

Yargı Sistemi; Yüksek Mahkeme, Bölgesel Yüksek Mahkemeler 
ile sivil haklar ve suça yönelik yagılamayı yapan alt kademedeki mah-
kemelerden oluşur. Ülkede aynı zamanda Devlet Başkanı tarafından 
atanan bir başyargıç ile yedi ayrı yargıçtan oluşan bir Federal Şeriat 

124 CIA World Fact Book, (Çevrimiçi), https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook, 15 Aralık 2009 
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Mahkemesi vardır. Bu yargıçlardan üçü “Ulema”dan seçilir. Federal 
Şeriat Mahkemesinin asıl görevinin yanında temyiz görevleri de vardır. 
Federal Şeriat Mahkemesi ülkede çıkan yasaların İslama uygunluğunu 
denetler, aykırılık tespit edilmesi durumunda Bölge Valileri veya Devlet 
Başkanı (kimin sorumluluk alanında çıkmışsa) yasanın İslam’a uygun-
luğunu sağlamak için tedbir almak durumundadır. Federal Şeriat Mah-
kemesi aynı zamanda sosyal hayatın işleyişinde, kendisine tahsis edilen 
alanlarda temyiz mahkemesi olarak görev alır. Ülkede Devlet Başkanı 
tarafından dört yıllığına atanan Wafaqi Mohtasib (Ombudsman) da var-
dır. Ombudsman’ın görevi; idarenin vatandaşa karşı kusurlarının taz-
min edilmesine vesile olarak güvenilirliğinin sağlanmasıdır.125

Ülkenin insanı; kendisini önce Müslüman olarak görür, sonra da 
Sindli, Pencaplı, Beluci veya Peştun gibi etnik aidiyeti ile açıklar. Ül-
kedeki etkinlik bakımından etnik gruplar arasında; Pencaplı, Peştun, 
Beluci, Sindli ve Muhacir olarak hiyerarşik bir sıralamadan söz etmek 
mümkündür.126 Pakistanlılık bilinci (Pakistaniyyat) henüz yerleşmemiş-
tir. Pakistanlı kelimesi ülke insanı için normal zamanlarda fazla bir an-
lam taşımazken insanlarda diğer eyaletlere ait bir insan çağrışımı yapar. 
Pencabi, Sindi, Peştu, Beluci, Seraiki ve diğer yöresel diller Urduca ve 
İngilizce’nin önündedir. Eyalet aidiyeti “Pakistanlı” bilincinin önünde-
dir;127 ülke vatandaşları Hindistan ile yaşanan bir krizde “Pakistanlı” 
olduğunu hatırlamaktadır.

Sind Eyaleti Belucistan’dan daha fazla Beluci nüfusa sahiptir. 
Önemli liman şehri Karaçi etnik yapının en fazla karışık olduğu şe-
hirdir ve burada büyük çapta Beluci veya Peştun göçmen yaşar. Sind 
ayrıca Hindistan’dan gelen muhacir nüfusun en fazla en etkin olduğu 

125 CIA World Fact Book, (Çevrimiçi), https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook, 15 Aralık 2009 

126 Selçuk Çolakoğlu, “Dış Politika Yapım Sürecinde Din Faktörünün Etkisi; Pakistan Orneği”, 
I.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No::36 (Mart 2007), s.61-82

127 Tarık Ali, The Duel/Pakistan on the Flight Path of American Power, New York NY: 
Scribner, s.203
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eyalettir. Ülkedeki hâkim askeri ve sivil bürokrasinin kaynağı olan ve 
homojen görüntü veren Pencap eyaletinde bile diğer etnik unsurların 
yerleşik olduğu bölgeler vardır. Ülke insanının büyük bir kısmı Merke-
zi Hükumeti, Pencap Eyaletinin hegemonik aracı olarak görürken; İngi-
liz Sömürge Yönetiminin “Pencap Sömürge Yönetimi” şeklinde devam 
ettiğini ifade edenlerin mevcudiyeti de küçümsenemez.128

1.2.2.2. Pakistan’ın Jeopolitik Analizi

Spykman’ın Kenar Kuşağının ortasında yer alması nedeniyle Kalp-
gâh’ın kontrolü için kritik bir konumda bulunan ve Orta Asya ile Orta 
Doğu enerji kaynaklarının ulaşımı için kara ve deniz yollarına hâkim 
konumu nedeniyle jeopolitik değeri öne çıkan Pakistan coğrafyası,129 
kuzeydoğudan güneybatıya uzanan geniş alanda, sürekli hasım durum-
da bulunduğu güçlü komşusu Hindistan’a karşı savunma zaafiyeti yara-
tır.130 Bunun yanı sıra Hindistan’ın bölgedeki su kaynakları ile bunların 
kontrol noktalarına sahip olması, bir tarım ülkesi Pakistan’ın hassasi-
yetini artırır.

Ülke ekonomisi, ciddi bir enerji sıkıntısından kaynaklanan uzun 
süreli elektrik kesintileri, gıda fiyatlarında kaydedilen artış ve artan dış 
ticaret ile bütçe açığından muzdariptir. Pakistan’ın ekonomik sorunları-
nın temeli kuruluş dönemine kadar uzanır. Ekonomik altyapının temel 
kaynak ve vasıtaları Hindistan’a onyedi, Pakistan’a beş oranında tak-
sim edilmiştir. Buna rağmen Pakistan alamadığı kaynakların peşinde 
1960 yılına kadar koşmak zorunda kalmıştır. Ekonomik yetersizlik ku-
ruluştan alınan miras ile günümüze kadar her zaman gündemde kalan 
temel bir sorun olmuştur.131

128  Nyrop, a.g.e, s.78-83
129 Muharrem Hilmi Özev, “Küresel ve Bölgesel Güçlükler Karsısında Pakistan’ın 

Demokratiklesme Çabaları”, Güvenlik Stratejileri, yıl 8, sayı 6, s.148-176
130  Akbaş, İ., a.g.e, s.12-14
131  Nyrop, a.g.e, s.35
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Ülkenin kırsal kesimindeki topraksızlık sorunu devam etmektedir. 
Sind eyaletinde % 86, Belucistan eyaletinde % 78, Pencap eyaletinde 
% 74 ve Serhat eyaletinde % 65 oranında insanın hiçbir toprağı yoktur. 
Bu rakamlar ülkenin toplam nüfusunun % 55’inin toprağı olmadığı an-
lamına gelmektedir. Tarımda; erozyon, sulama ve tahliye imkânlarının 
yetersizliğinin yanı sıra ürün ve verim darlığı gibi sorunlar da küçümse-
nemez boyuttadır. Sağlık sorunu da fakirler için büyük bir endişe kay-
nağıdır. Maddi imkânı olanlara özel hastaneler sağlık imkânı sunarken 
fakirlerin yapacağı fazla bir şey yoktur. Ülkede besin yetersizliğinden 
kaynaklanan ve solunum yoluyla bulaşan hastalıklar, verem ve şeker 
hastalığı yaygındır. Konut sorunu da ordu ve kamu personeli hariç çö-
zülememiş durumdadır. Eğitime ayrılan kaynağın azlığı ve fırsat eşit-
sizliği fakir aile çocuklarını, karınlarının doyurulduğu ve üzerlerine 
kıyafet verildiği medreselere doğru itmektedir.132 Medrese sistemi üze-
rinde hükumetin kontrolü çok azdır. Eğitim programı kurucu vakıflar 
tarafından belirlenen medreselerde yalnızca din eğitimi verilmediği, 
aynı zamanda o mezhep ya da cemaatin din anlayışının, diğer inanç 
ve mezheplere katı ve toleranssız bir açıdan bakan yaklaşımla birlikte 
verildiği iddia edilmektedir.133 Medreselerin Afgan direnişinden sonra 
ülke içindeki terör yapıları tarafından suistimal edildiğinin ortaya çık-
ması Pakistan’ı medreseleri reforme etmeye zorlamaktadır.134

Belucistan Eyaleti’nin Makran sahilinde ÇHC finansmanıyla 2002 
yılında inşasına başlanan olan Gwadar Limanı Projesi, Pakistan’ın Hür-
müz Boğazı ve Basra Körfezi’ni kontrol edebilme ve Orta Asya’yı Af-
ganistan’dan üzerinden Hint Okyanusu’na bağlama kapasitesinin teorik 
jeopolitik öneminin135 fiiliyata geçirilmesi adımıdır. Gwadar Limanının, 
Orta Asyanın zengin enerji kaynakları için ana dağıtım noktası olması 

132 Ali, T., The Duel, s.257-259 
133 Pervez Musharraf, In the Line of Fire, Free Press, New York NY, 2006 , s.312
134 İbrahim Aşlamacı,” Tarihsel Süreç İçerisinde Pakistan Medreseleri”, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, Bahar 2013/4 (1), s.187-210
135 ORSAM Rapor No;31, “Afganistan ve Pakistan’da Yaşanan Gelişmeler ve Uluslararası 

Güvenliğe Etkileri”, ORSAM, Mart 2011
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beklenmektedir. Hürmüz Boğazı’na yalnızca 180 deniz mili mesafede 
yer alan liman, Pakistan’a önemli bir enerji koridorunu kontrol etme 
kabiliyetini kazandıracaktır. ÇHC’nin Malaka Boğazına bağımlı olan 
deniz ticareti ve enerji güvenlik sorununa da alternatif getiren Gwa-
dar Limanı, ÇHC’nin ayrılıkçı hareketleri bastırılamayan Uygur Özerk 
Bölgesinin gelişimine de katkı yapmanın yanında donanmasına da üs 
olma potansiyeli taşımaktadır. CPEC (China Pakistan Economic Cor-
ridor) projesi kapsamında ÇHC bu limandan Şincan Özerk Bölgesine, 
oto yol, tren hattı ve boru hatları inşa ederken Pakistan ekonomisine de 
destek vermektedir.136 Bu bölgede konuşlanacak Çin Deniz Gücü ise 
yakın coğrafyadaki askeri dengeleri değiştirme kapasitesine sahiptir.137 
Nitekim ÇHC, CPEC projesi ile Gwadar Limanı yatırımlarını artırdıkça 
askeri gemilerin de burada konuşlanacağı ortaya çıkmış ve bu gelişme 
ABD-Hindistan hattındaki kaygıları haklı çıkarmıştır.138

Harita-11: Gwadar Limanı

136  Arif Rafiq, “The China-Pakistan Economic Corridor (CPEC); Barrıers and Impact”, United 
States Institute of Peace, Peaceworks No.135, 25 Ekim 2017

137 Anu Abraham, “Chabahar and India: Securing Regional Interests”, İnstitute of Defence 
Studies and Analyses, 07 Haziran 2016,

138 Bhaskar Roy, “China’s Naval Base in Pakistan Revealed, China’s New Global Game”, South 
Asia Analyses Group, 12 Haziran 2016, (Çevrimiçi), http://www.southasiaanalysis.org/
node/2095, 06 Aralık 2016 
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Göçmen sorunu ülkenin başını ağrıtmaya devam etmektedir. Ba-
ğımsızlık sürecinde Hindistan’dan gelen Muhacirler yerli halk ile tam 
olarak entegre olamamış durumdadır. Hindistan’dan gelen muhacirler 
Pencap ve Karaçi gibi ülkenin önemli şehirlerinden göç eden Hindu ve 
Sihlerin boşalttığı yerleri almış; bu insanlar çoğunlukla şehirli ve eği-
timli olduğundan çabucak toplumdaki iş alanlarını doldurmuştur. Pa-
kistan davasının temel taşıyıcısı ve Urducanın koruyucusu olan bu elit 
ekonomi ve bürokraside de iyi yerlere gelmiştir. Bu durum bölgedeki 
fakir ve kırsal kökenli insanları rahatsız etmiştir.139 Ancak muhacirler 
yerli halk ile sorun yaşamanın yanı sıra kendi aralarında da çatışma du-
rumuna gelmiş ve bir kısmı özerk bir idari yapı talebi etrafında toplan-
mıştır.140 Sind Eyaleti’nde, muhacirlerin Muhacir Kavmi Hareketi adıy-
la faaliyet gösteren siyasi partisi özerklik isterken, Sindliler de; Sindu 
Desh Hareketi bünyesinde ayrılıkçı bir gündem takip etmektedir.141

Ekonomik sorunlar nedeniyle ülkeden dışarıya göç söz konusudur. 
Başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap ve Körfez ülkelerinde çok 
sayıda Pakistanlı işçi çalışmaktadır. Ayrıca İngiltere’de de bir milyo-
na yakın Pakistanlı bulunmaktadır. Bunu yanında Pakistan’dan Avru-
pa ülkelerine yönelik yoğun bir yasadışı göç akımı da mevcuttur. Öte 
yandan, Pakistan dünyada en fazla mülteci barındıran ülkelerin başında 
gelmeye devam etmektedir. SSCB’nin 1979’da Afganistan’ı işgali ve 
sonrasındaki iç savaş nedeniyle Pakistan’da yaşayan Afgan mültecile-
rin sayısı da iki milyonun oldukça üzerindedir. Bu durum ekonomisi 
sarsıntıda olan Pakistan için ağır bir yük oluşturmaktadır.

Pakistan Şii nüfus bakımından İran’dan sonra dünyada ikinci sıra-
dadır ve Irak’taki Şii nüfustan daha fazla Şii Pakistan’da yaşamaktadır. 
Ancak, mevcut Sunni-Şii çatışmasının en yoğun yaşandığı Müslüman 
ülke de Pakistandır. Ülkede en fazla Şii nüfusun yaşadığı Karaçi ken-

139  Nyrop, a.g.e, s.33
140 Ataöv, Keşmir, Hindistan ve Komşuları, s.144-146
141  ORSAM Rapor No;31
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tinde Şiiler özellikle Şubat ayı içerisinde kutlanan “Aşure Haftası”nda 
bombalı saldırıların hedefi olmaktadır. Ülkedeki Şiilere yönelik saldı-
rılar 1980’li yıllarda, dönemin Devlet Başkanı General Ziya Ül Hak’ın 
İslamizasyon politikalarında Sünni hukuku ön plana çıkarması nede-
niyle başlamıştır.142 Afganistan’daki Rus işgaline verilen mücadele-
deki Cihat duygusu zamanla Pakistan’da kökleşirken Vahabi İslamın 
temsilcileri İran’a duydukları öfkenin merkezine ülkelerindeki Şiileri 
oturtmuştur.143

Pakistan’da çok sık tartışılan bir kurum da asker kontrolü altındaki 
istihbarat teşkilatı ISI’dır. ISI’nın siyasetin akışına yaptığı örtülü müda-
halelerin, kontrolsüz olarak kullandığı fonların ve diğer istihbarat teş-
kilatları ile girdiği yarışın ülkedeki demokratik ortamın zayıflamasın-
da doğrudan etki yaptığı ve ülkeyi yöneten seçilmiş liderlerin ISI’nın 
gücünü dengelemek için diğer sivil istihbarat yapılanmalarına ağırlık 
verdiği iddiaları da gündeme gelir.144 Ülkede özgür medya kavramı ye-
terince gelişmemiştir. Ülkede medyanın özelleşmesine ve gelişmesine 
yönelik ilk adımların Orgeneral Pervez Müşerref`in askeri yönetiminde 
atılması da ironik bir gelişmedir.145

Demokrasi kültürü oturmamış durumdayken yolsuzluk da en 
önemli sorunlardan biri olmaya devam etmektedir. Büyük toprak sa-
hipleri, başta toprak reformu olmak üzere, dar gelirlilere nefes aldıra-
cak her türlü girişimin önüne geçmekte ve yönetime kim gelirse gelsin 
her devirde ağırlıklarını korumaktadır.146 Politika hizmet üretmek için 
değil kar üretmek için yapılmakta, maddi imkânı olmayan politikaya 
girememektedir. Politika güçlü ailelerden gelen insanların rekabet alanı 
olmakta, bu arenada herkes gücüne göre yer almakta ve liderin sözü 

142 Nyrop, a.g.e, s. 85 
143 M. Asghar Khan, We’ve Learnt Nothing From History–Pakistan: Politics and Military 
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145 Ali, T., The Duel, s.261
146 Talbot, a.g.e, s.126
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dışına çıkamamaktadır.147 Askeri darbeler altında yargı sistemi pasifize 
edildiği gibi korkaklaştırılmıştır. Yargı sistemi güçlü ve varlıklılar için 
işlemektedir. Halk arasında, maddi davalara bakan yargıçların satın alı-
nabilineceğine dair yaygın bir kanaat mevcuttur.148

Geçmişte yaşanan hezimetlerin yarattığı güvenlik kaygısı nedeniy-
le askeri bürokrasi demokratik kurumların önüne geçmiş, ülkede “kuv-
vetler ayrılığı” veya “erkler üzerinde bir kontrol ve denetim mekaniz-
ması” oluşmamıştır. Bu kapsamdaki rahatsızlıkların aşılmasına yönelik 
bir gelişmenin kısa vadede gündeme gelmesi de beklenmemektedir. 
Ülke insanı geçmişte Hindistan’a verilen kayıplar nedeniyle ruhunun 
temeline yerleşen güvenliksizlik duygusu ve Hindistan paranoyasıyla 
boğuşmaktadır. Hindistan her türlü olumsuzluğun arkasına oturan bir 
problem kaynağı olabilmekte, ülkedeki temel yapısal sorunlar Hindis-
tan paranoyasıyla örtülebilmekte ve Hindistan korkusu nedeniyle büt-
çenin önemli bir kısmı savunmaya ayrılmaktadır. 149

Pakistan’da ayrılıkçı hareketler de sorun olmaya adaydır. Kuruluş 
safhasında, askeri operasyonların katkısıyla 1948 yılında ülkeye katılı-
mı tamamlanan Belucistan’ın150 entegrasyonunda yaşanan sorunlar de-
vam etmektedir. Beluciler etnik kimliklerinin geri plana itilmesine karşı 
tavır koyan liderlerinin 1958’de tutuklanmasından sonra ayaklanmış151 
ve 2003 yılına kadar başarısızlıkla sonuçlanan dört isyan girişiminde 
bulunmuştur. Bu isyanların her biri kuvvet kullanılarak bastırılmıştır. 
1973 yılında başlayıp dört yıl süren isyanın bastırılmasında Pakistan 
Ordusu ciddi sorun yaşarken,152 Marxist-Lenininst Beluci hareketin ül-
kesini etkileme ihtimalinden çekinen İran Şahı’nın, silahlı helikopterler 

147  Khan,. M.A., s.226
148  Ali,T., The Duel, s.260 ve Musharraf, a.g.e, s.65
149  Ali,T., The Duel, s.258
150  Nyrop, a.g.e, s.34
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ile verdiği destek önemli olmuştur.153 Beluciler doğalgaz açısından ül-
keye katkı sunan eyaletlerinin yatırımlardan az pay aldığı, diğer eyalet-
lerde yapılan barajlar nedeniyle azalan suyun bölge tarımını bitirdiği, 
Gwadar Limanı yatırımlarında bölge insanına istihdam sağlanmadığı 
gibi gerekçelerle yönetime isyan etmiştir.154 Fasılalarla ama sürekli 
devam eden Belucistan geriliminde, Bugti Aşireti lideri Navab Ekber 
Bugti’nin Ağustos 2006 ayında güvenlik kuvvetleri tarafından öldürül-
mesinden olaylar azalma gösterse de Belucistan ülke bütünlüğünü teh-
likeye sokacak gelişmelere yol açma potansiyeli taşımaktadır.

Pakistan’ın nükleer silah geliştirmeyi başarmış olması nedeniyle 
Hindistan ve İsrail Pakistan’a karşı ortak bir cephede birleşmiştir.155 
Başbakan İ. Gandi, suikaste kurban gitmeden birkaç ay önce verdiği 
bir özel röportajda; İsrailli yetkililerin, bir Hint Hava Üssünü kullan-
ma izni karşılığında Pakistan’ın nükleer tesislerini baskın tarzında bir 
hava saldırısı ile yok etmeyi teklif ettiklerini, kendisinin de bu tekli-
fi geri çevirdiğini açıklamıştır.156 Pakistan’ın nükleer silahları ABD’yi 
de rahatsız etmektedir. General Müşerref de anılarında; 11 Eylül 2001 
saldırılarından sonra ABD’den gördükleri baskıların temel nedeninin 
nükleer programlarının olduğunu, ABD’nin Pakistan’da aşırı dinci bir 
yönetimin iktidara gelme ihtimali ile nükleer silahların korunmasın-
dan ciddi endişe duyduğunu ve nükleer programın babası Dr.A. Kadir 
Han’ın İran ile Kuzey Kore’ye uranyum zenginleştirme teknolojisini 
aktardığını iddia ettiklerini ifşa eder.157

153 Nyrop, a.g.e, s.60
154 SETA, Pakistan Siyasetini Anlama Kılavuzu, Mayıs 2013, s.62-63
155 ORSAM Rapor No;31
156 Ali, T., The Duel, s.206
157 Musharraf, a.g.e, s. 291-293


