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 GİRİŞ 

Güney Asya, modern dünyanın devam eden en uzun süreli ve çatışmalı 

sorunlarına sahip bir coğrafyadır. Hindistan ve Pakistan bu sorunların ve doğal 

olarak bölgesel politikanın belirleyici aktörleri olmuşlardır. İki ülke arasındaki 

çatışma bağımsızlıklarını kazandıkları tarihten itibaren devam etmektedir. Bu 

çatışmalı ilişki pek çok alana yayılarak ve giderek şiddetlenerek günümüze 

ulaşmıştır. Kolaylıkla dünya barışına bir tehdit oluşturduğu iddia edilebilir olsa da, 

çatışma ve bu çatışmanın yarattığı insancıl sorun, sürekliliği nedeniyle 

kanıksanmıştır. Ancak bu süreç içerisinde oluşan, biçimlenen pek çok öğe, nev’i 

şahsına münhasır yeni sorunlar halini almış, terörizm, nükleer silahlar ve 

fundamentalizm örneklerinde olduğu gibi küresel etkilere yol açmıştır. Dolayısıyla 

iki ülke arasında elli yıldan uzun süredir devam eden çatışma bir bölgesel sorun 

olarak algılanmasının yanı sıra, özellikle etkileşimin arttığı günümüzde, küresel bir 

sorun olarak da okunabilir.  

Hindistan-Pakistan arasındaki çatışmalı ilişki, 1947’de her iki ülkenin 

İngiltere’nin bir sömürgesi olmaktan çıkması ve bu esnada yaşanan büyük 

bölünmeyle başlamıştır. 1947 bu anlamda mihenk taşı niteliğinde bir tarihtir; İngiliz 

egemenliği kurulduğu tarihten itibaren dönüşen Hint altkıtasının evrimi ve 

bağımsızlık süreci, iki ülke arasındaki çatışmalı ilişkinin unsurlarını ortaya 

koymaktadır. Sir Radcliffe’in birkaç ayda çizdiği iki ülkenin yeni sınırları, büyük 

bölünme, göçler, sınır aşan sular, Keşmir başta olmak üzere prenslikler ve katılım 

gibi her biri savaşa neden olabilecek  sorunları birlikte getirmiştir. Ayrıca bu sınırlar, 

içlerinde yaşayanlar ya da yaşamak zorunda bırakılanlar için, altkıtanın diğer 

coğrafyalarının tüm tarihsel bağlarından azad edilmişçesine, yeni vatanları olarak 

kurgulanmaktaydı. Dolayısıyla ulus da, kurucu ideolojiler ve öteki üzerinden kurulan 

milliyetçilik doğrultusunda inşa edilmekteydi. 1947’de ayrılma esnasında yaşanan 

toplumsal çatışmalar ve kısa bir süre sonra her iki ülkenin Keşmir sorunu nedeniyle 

savaşması iki ülke ilişkilerinin barış içerisinde doğmadığını ortaya koymaktadır. 

Ayrılmanın yarattığı travmatik etki, sınır kavramına, iki ülkeyi birbirinden ayırma 

dışında, yeni anlamlar yüklemişti. Sınır kutsanmaktaydı ve ülkelerin toprak 

bütünlüğü, bu bütünlüğün korunması için yapılan mücadele de ulusal onurun bir 
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parçası haline gelmekteydi. Dolayısıyla Keşmir sorunu Pervez Müşerref’in bir 

röportajında belirttiği gibi, “tartışmalı topraklar sorunu değildi”; Keşmir’de 

egemenliği tartışmalı bir alan değil, tarafların kendilerine ait saydığı alanların karşı 

tarafa kabul ettirilebilmesi sorunu vardı ki bu daha önemliydi, ∗ taraflar için ulus ve 

vatan tahayyüllerinin bir parçasını oluşturmaktaydı.  

İki ülke arasındaki çatışma, süreç içerisinde yeni faktörlerin katılımıyla yeni 

boyutlar kazanmıştı. Bu, büyük ölçüde uluslararası sistemin zorlamalarıyla olmuştur. 

Soğuk Savaş politikalarının iki ülke için de dikkate alınması bir gereklilikti ve bu 

politik ortama verdikleri yanıt Güney Asya’ya ilişkin bölgesel sorunu küresel sorun 

ile harmanlamıştı. Bağımsızlıklarından itibaren Hindistan ile Pakistan arasında 

devam eden  sorunlar kaynakları itibarıyla Soğuk Savaş sorunları değildir. Ancak bu 

sorunlar Soğuk Savaş stratejileri içerisinde farklı biçimler almışlardır. İki ülkenin 

Soğuk Savaş esnasında izlediği siyaset ve aralarındaki sorunları uluslararasılaştırma 

ve çözüm üretme konusunda belirledikleri yöntem, çatışmalı konuları birer Soğuk 

Savaş sorunu haline getirmiş; böylelikle dönüşüme uğramış ve yeni dünya sistemi 

içerisinde yeniden tanımlanmışlardır. İki ülkenin iç politik gelişimleri ve 

söylemleriyle desteklenen çatışmalı konular, yeni içerikleriyle daha da karmaşık bir 

hal almışlardır. Ayrıca, sadece Keşmir sorunu ya da sınır aşan sular sorunu olmanın 

ötesinde, iki ülkenin karşılıklı rekabeti aralarında yeni çatışma konularını da  

türetmiştir. Bunlar,  nükleer silahlar örneğinde ya da silahlanma yarışında olduğu 

gibi, Soğuk Savaş atmosferi içerisinde ortaya çıkmış ve iki ülkenin rekabeti 

içerisinde gelişmiştir. Yine bu sorunlar, Soğuk Savaş sonrasına, nükleer 

silahsızlanma tartışmalarına tezat oluşturacak biçimde, olası Pakistan-Hindistan 

çatışmasının nükleer savaşa dönüşme olasılığını güçlü bir biçimde barındırarak 

taşınmıştır. Benzer biçimde, 1970’lerde başlayan fundamentalist akımlar ve 

Afganistan müdahalesiyle ortaya çıkan cihad geleneğinin Pakistan politikasında 

etkisini arttırması, iki ülke arasındaki farklılıkta, din vurgusunu pekiştirerek uzlaşı 

çabalarını zayıflatmıştır. Ayrıca Keşmir konusunda olduğu gibi, sorunlara kendince 

                                                

∗ Pervez Müşerref, Keşmir’in Hindistan-Pakistan arasında hayati niteliğine sahip bir sorun olduğuna 
ve Pakistan için önemine gerçekleştirdiği pek çok basın açıklamasında değinmiştir. Bkz.  
http://www.pak.gov.pk/Presidents_adresses_index.htm 
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bir dinsel kutsiyet eklemiştir. Afganistan deneyimiyle edinilen asimetrik savaş 

bilgisi, iki ülke arasındaki ilişkiye, dinsel terör ve kontrol edilemeyen şiddetle 

birlikte eklemlenmiştir. Dolayısıyla iki ülke arasında 1947’de başlayan halinden daha 

karmaşıklaşmış bir rekabet söz konusu olmuştur. 

Soğuk Savaş süreci sadece uluslararası sistemin siyasal sorunları 

dönüştürmedeki etkisiyle değil, ülkelerin sosyo-ekonomi politikaları üzerindeki 

etkileriyle de ilişkilerin belirlenmesinde önemli bir unsur olmuştur. Bu durum, 

aslında Soğuk Savaş’tan bağımsız dünya ekonomisinin büyümesi ve krizleri, 

bunların iç politik etkileriyle ilgiliydi; ancak Soğuk Savaş, iki ülkenin tehdit algıları 

ve dış politika yönelimleri doğrultusunda belirlenen dış yardımlar ve kaynak 

kullanımı çerçevesinde etkili olmuştur. Dolayısıyla, iki ülkenin ekonomik-sosyal 

gelişimi ve bunun politik sonuçlarını belirleyen etkenlerden biri haline gelmiştir. İç 

politika ile dış politikanın birbirlerinden hayli etkilendiği ve bunalımlarının 

birbirlerine fazlasıyla yansıdığı bu coğrafya içerisinde, bu önemli bir etkendir. Soğuk 

Savaş’ın sona ermesiyle blok politikalarından bağımsız bir Güney Asya vardır. 

Ancak bu barışı coğrafyaya taşımamıştır, sadece Soğuk Savaş sonrası düzen içinde 

aralarındaki çatışma yeni söylemlerle tekrar kurgulanmıştır. Soğuk Savaş’ın 

çözülmesiyle örtüşen neoliberal dönem, iki ülkenin içerisinde yaşadığı bunalımları 

karşılıklı söylemler ve askeri manevralarla çatışma durumuna taşımıştır. Ayrıca 

cemaatçi grupların siyasi etkilerini arttırarak Hindistan-Pakistan yakınlaşmasını 

engellemiştir. 

Sonuçta, bir dekolonizasyon sorunu olarak ortaya çıkan ve sömürgecilik 

sonrası dönemde pek çok eski sömürge ülkede görülen çatışma konuları, iki ülkenin 

ulus inşa sürecinde oluşturdukları söylemler, Soğuk Savaş’ın ve Soğuk Savaş sonrası 

yeni dünya düzeninin etkileriyle gelişen sorunlar, Hindistan-Pakistan yakınlaşmasını 

olumsuz yönde etkilemiştir. İki ülkenin toprak bütünlüklerine ilişkin birbirlerinden 

kaynaklanan tehdit algıları ve bu algıları ispatlarcasına aralarında gerçekleşen silahlı 

çatışmalar, uzlaşarak sorunları çözmelerini zorlaştırmıştır. Nükleer silahlara sahip 

Hindistan ve Pakistan arasında yaşanacak çatışmanın nükleer savaşa dönüşme riski 

mevcuttur. Bundan daha vahimi, sadece bir risk değil, bir gerçeklik olarak, 

Hindistan-Pakistan çatışmasının unsurları biçiminde  bölgeye giren silah ve 

uyuşturucu madde ticareti, terörizm ve insancıl sorunlardır. Dolayısıyla, Güney Asya 



 4 

iki ülkenin rekabet alanı olduğu sürece, kanıksadığımız çatışmalı durumu devam 

etmektedir. 

Hindistan ve Pakistan kurgulanmış farklılıkları ve bunun üzerine 

yerleştirilmiş kurgusal sınırlarıyla başlayan bir çatışmayı sürdürmektedir. 

Aralarındaki sorunların nitelikleri, uluslararası sistemin zorlamaları, politika üretme 

süreçleri ve yönetimlerin meşruiyet arayışları iki ülke arasındaki çatışmayı belirlemiş 

ve tekrar tekrar üretmiştir. Bu çalışmanın amacı, Hindistan ve Pakistan arasındaki 

çatışmalı ilişkiyi yukarıda ifade edilen unsurlar ışığında inceleyerek nedenlerini ve 

açılımlarını ortaya koyabilmektir. İki ülkenin birbirlerine karşı geliştirdikleri 

politikaların unsurları ortaya konularak yüzyılımızın en uzun çatışması olabildiğince 

tanımlanmaya çalışılacaktır. Böylelikle hem mikro düzeyde iki ülkenin ilişkileri 

incelenebilecektir hem de uluslararası sistemin bu ilişkilere etkisi ortaya 

konulacaktır. Ayrıca, Soğuk Savaş ve Blok politikalarından kaynaklı görünen bir 

konunun, içinde geliştiği ortam farklılaştığındaki dönüşümü, Soğuk Savaş sonrasına 

yansımaları bağlamında irdelenebilecektir.   

 Bu doğrultuda çalışmada izlenen yol, öncelikle, Hindistan ve Pakistan’ın 

kuruluş süreci, bu süreç içerisindeki gelişmeler ve sorunların tarihsel süreç içerisinde 

ortaya çıkışlarının incelenmesidir. Daha sonra, temel sorununa ilişkin olarak iki ülke 

ilişkileri, Soğuk Savaş içerisinde uluslararası sistemle etkileşimi ve bu etkileşimin 

ilişkileri farklı bir biçimde tekrar üretmesi bağlamında değerlendirilecektir. Soğuk 

Savaş içerisinde iki devletin tutumu, Soğuk Savaş bloklarıyla ilişkileri ve bu 

ilişkilerin aralarındaki sorunlara yansımaları Soğuk Savaş’ın farklı dönemleri ayrı 

ayrı değerlendirilerek ele alınmıştır. Dış politika gelişmeleri olabildiğince 

uluslararası sistem ve iç siyasetin etkileri ışığında incelenmeye; böylelikle, iki ülke 

arasındaki ilişkilerin motifleri ve bunların etkileri ortaya konmaya çalışılmıştır. Son 

bölüm tüm bu süreç içerisinde iki ülke arasında birbirlerine karşı politik yönelim 

belirleme çabalarının ve ortaya çıkan yönelimlerin kristalize hale geldiği Keşmir, 

terörizm gibi sorunlar çerçevesinde bir değerlendirme yapmaya yöneliktir. Nihayet, 

Soğuk Savaş sonrasının Hindistan ve Pakistan üzerindeki etkileri ele alınacak ve 

Soğuk Savaş mirasıyla birlikte değerlendirilmeye çalışılacaktır.  
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 Hindistan ve Pakistan’ın bağımsızlıklarıyla somutlaşmış, Soğuk Savaş’ın 

etkileriyle dönüşmüş, nihayetinde giderek karmaşıklaşmış ve çözümsüzleşmiş 

sorunlar bölgede yaşayan bir milyarı aşkın insan için uzun zamandır içinde yaşadığı 

bir gerçeklik halini almıştır. Şiddetin bir kabul olduğu bu coğrafyadaki sorunlar için 

çözüm önerisinde bulunmak bu tezin amacını fazlasıyla aşar; ancak bir yüksek lisans 

tezi sınırları dahilinde, iki ülke ilişkilerini ve yönelimlerini tanımlayabilmenin, bölge 

sorunlarını anlayabilmek için anlamlı bir başlangıç olabileceği kanısındayım.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

I. HİNDİSTAN VE PAKİSTAN’IN KURULUŞ SÜRECİ 

A. TARİHSEL GELİŞİM VE BAĞIMSIZLIĞIN ELDE EDİLMESİ 

Hindistan, kuzeyinde Himalayalar’ın, güneyinde Hint Okyanusu’nun belirlediği 

bir coğrafya içerisinde çok çeşitli uygarlıkların, halkların ve dinlerin birleştiği bir 

alandır.  Asya kıtasında hem önemli bir geçiş bölgesi hem de önemli bir ticaret merkezi 

olan Hindistan’ın coğrafi konumu, bu ülkenin, tarihinin her döneminde karmaşık ve 

bölünmüş bir yapı kazanmasına neden olmuştur. M.Ö. 3000’e uzanan tarihinde pek çok 

akınla karşı karşıya kalan, farklı kültürlerden çeşitli hükümdarlara hizmet eden 

Hindistan, İngiliz yönetimine kadar asla birleşik bir yapıya kavuşamamıştır. 

Bugün bilinen Hindistan’ın ilk kültürel temellerine ulaşabilmek için M.Ö. 1400’lü 

yıllara, Ari istilalarına kadar gitmek gerekir. Bu dönemde, Hint dinsel ve sosyal 

yapısının temeli olan Vedalar (Hint tanrıları) ortaya çıkmış ve İndus, Ganj vadileri 

boyunca yayılmıştır. Yerleşik yaşama geçilmeye başlandıkça bu dinsel ve sosyal yapı 

giderek gelişmiş ve karmaşıklaşmış; özellikle M.Ö. 1000–600 arası dönemde kast 

sistemi en basit haliyle doğmuştur. Sistemin ilk ortaya çıkışındaki basitliği, sosyal 

hayatın basitliğiyle örtüşmekteydi ve sadece dört kast mevcuttu: Brahmanlar (rahipler), 

prensler, küçük köylüler ile zanaatkarlar ve en son sırada da köleleşmiş yerliler.1 

Ekonomik yapı geliştikçe, iş ve uzmanlaşma alanları arttıkça kast sistemi giderek daha 

karmaşık bir hal alacak (19. yüzyıl sonunda yaklaşık üç yüz kast vardır) ve bu durum 

etkisini artırarak devam ettirecektir.  

M.Ö. 500 dolaylarında, dinsel oluşumlar Budizm ve Jainizmin de katılımıyla 

gelişmiştir; ancak Hindistan’a genel görünümünü veren Hinduizm, Kuzey Hindistan’da 

kurulan ve Ganj’dan İndus’a kadar olan bölgeyi yönetimi altına alabilmeyi başarmış 

olan Gupta hakimiyeti (M.S. 320–525)2 döneminde ortaya çıkmıştır. Hinduizm, Veda 

inancıyla Budizm ve Jainizmin bir sentezi niteliğindedir ve Gupta hanedanlığının gücü 

ve görece yaygın yapısıyla kısa zamanda Hindistan’ın temel inanç sistemi halini 

almıştır. 

                                                

1 Fernand Braudel, Uygarlıklar Grameri, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, 2.B., Ankara, İmge, 2001, s. 
258-259. 

2 Herman Kulke ve Dietmer Rothermund, Hindistan Tarihi, Çev. Müfit Güney, Ankara, İmge, 2001, 
s. 136. 
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Hindistan’daki bir diğer dinsel figür olan İslamiyet’in altkıtaya gelişinde ise, M.S. 

13 yüzyılda Moğol akınlarının önemli etkisi sözkonusudur. Gerçi, 13. yüzyıldan daha 

erken bir tarihte, 8. ve 10. yüzyılda Arap ve Gazneliler’in Lahor yakınlarına 

yerleşmeleriyle bir Müslüman nüfus oluşmuştu; fakat bunlar küçük boyutlarda 

kalmışlardı. 1206’da kurulan Delhi Sultanlığı ise, bu anlamda ilk önemli oluşumdur.3 

Delhi Sultanlığı, İslamiyet’in Hindistan’da bir dinsel olgu olarak varolmasını ve 

yayılmasını sağlamıştır. 

Hindistan tarihinin en önemli dönemlerinden biri şüphesiz ki Babür’ün Büyük 

Moğol İmparatorluğu’nun kuruluşuyla başlar. Moğol İmparatorluğu, 1526’dan 1857’de 

Hindistan İngiliz Tacı’nın incisi olana kadar, üç yüz yıllık süre boyunca Hindistan’ı 

yönetmiştir. Bununla birlikte, bu yönetim hiçbir zaman altkıtanın tamamında egemenlik 

kurulması ve merkezi bir güç haline gelme biçiminde yorumlanmamalıdır. Hindistan’ın 

kuzeyi ne kadar merkezi ise, güneyi o kadar parçalanmış, küçük prenslikler halinde 

örgütlenmiştir. Hint-Moğol İmparatorluğu Hindistan tarihi açısından kültürel, dinsel ve 

sanatsal anlamda pek çok katkı sağlamıştır. Bunlardan en önemlisi herhalde İslamiyet’in 

etkisini arttırması ve bölgenin tanımlanmasında bir unsur olarak belirginleşmesidir; öyle 

ki, 20. yüzyıl başında Hindistan nüfusunun üçte birini Müslümanlar oluşturmaktaydı. 

Ayrıca Müslümanların üç yüz yıl boyunca yönetici sınıf olmalarının, İngiliz yönetimi 

döneminde ve sonrasında da, Hindistan’da milliyetçiliğin oluşumunda önemli etkileri 

olmuştur.  

Hindistan’ın kültürel, coğrafi parçalanmışlığı düşünüldüğünde Moğol yönetiminin 

etkisi tartışılabilir, ama belki de daha önemlisi Moğol İmparatorluğu’yla eş zamanlı 

olarak kendisini gösteren Batı etkisidir. Vasco de Gama’nın Kalküta’ya 17 Mayıs 1498’ 

de ulaşması ve Goa’nın Portekizliler tarafından 1510’da alınmasıyla4 Hindistan, 

Portekiz aracılığıyla bir dünya pazarı haline gelmeye başlamıştır. Portekiz’i 17. yüzyılda 

Hollanda, İngiltere ve Fransa takip etmiştir. Bu devletler Hindistan ticareti için benzer 

bir yol kullanmışlardır: Devlet ve özel sermayenin birleşerek oluşturdukları “Doğu 

Hindistan Şirketleri” kurarak Hindistan’daki önemli liman şehirlerinde etkinliklerini 

arttırmışlardır.  Bu şirketler sayesinde, çok kısa bir süre içinde, Hindistan malları 

                                                

3 Ibid., s. 245. 
4 Braudel, op. cit., s. 274. 
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Avrupa pazarının en önemli metaları halini alacaktır. Moğol İmparatorluğu bu 

gelişmelere kayıtsız olmamakla birlikte fazla müdahale etmiyordu. Zaten 19. yüzyıla 

kadar varlığını sürdürmüş olsa bile, 18. yüzyıldan itibaren yönetimi giderek zayıflamaya 

başlamış ve etkisini kaybetmiştir. 

İngilizler, Hindistan’dan ürünü olabildiğince ucuza getirebilmek amacıyla, 

Hindistan ticaretinde genellikle Hint-Moğol hükümdarlarıyla anlaşarak bazı ticari 

ayrıcalıklar elde etme yoluna gidiyorlardı. İngiliz sermayesi ilk olarak Kalküta’yı 

kendisine merkez seçmişti; ayrıca iç kısımlara doğru bazı imalathaneler de kurmuş ve 

görece küçük ölçekli üretime başlamıştı.  İngiltere’nin Hindistan’da pasif bir alıcı 

tutumunu değiştirmesi 1758 yılında Robert Clive’ın Plassey zaferi sonrasında olmuştur. 

Bu savaşta Bengal Nevabı’nı yenilgiye uğratan Clive’a, bu durumdan hoşnut olan 

Moğol yönetimi tarafından Bengal Divanı’nın teklif edilmesi üzerine, İngiliz yönetimi, 

Doğu Hindistan Şirketi aracılığıyla Hindistan’da yayılma politikasını başlatabilmiştir. 

Ayrıca, bu sonuçta 1763’te yenilgiye uğratılan Fransızlar’ın Hindistan’dan çekilmesinin 

de etkisi büyüktür. İngilizler’in bu ilk dönem yönetimi etkisiz olsa da zamanla 

gelişmiştir. Warren Hastings’in 1771 yılında Bengal valisi ardından 1774’te de 

Hindistan genel valisi olmasıyla İngiltere’nin etkinliği artacaktır.5 Bu tarihten itibaren 

Moğol hükümdarıyla uzlaşma çabası olmamış, temel İngiliz siyaseti Hindistan’ın 

içlerine doğru yayılma biçimini almıştır. İngiltere sadece ticari anlamda değil, idari, 

hukuki alanlarda da etkisini hızla arttırmıştır. Genel Vali Lord Cornwallis’nin 

görevlendirilmesiyle İngiliz düzeni diyebileceğimiz ve Hindistan’ın sonraki yüzyılını 

belirleyen temel adımlar atılmış, İngiliz hukuku, toprak sistemi, ulaşım ve iletişim 

hatları, eğitim kurumları ve bunlara ek olarak giderek parasallaşan ve büyüyen bir 

ekonomi Doğu Hindistan Şirketi üzerinden yürütülen de facto İngiliz iktidarıyla 

yayılmıştır. Richard Wellesley hükümeti “Hindistan’ın yerli halkı için İngiliz 

egemenliğinin genişletilmesinden daha hayırlı bir şey olmayacağını” dile getirirken, 

İngiltere’nin Hindistan’a yayılma konusundaki kararlılığını açıklamaktaydı.6 

 

                                                

5 Kulke ve Rothermund, op. cit., s. 331-333. 
6 Dominique Lapierre ve Larry Collins, Bu Gece Özgürlük, Çev. Ömer Butur, İstanbul, E Yayınları, 
2002, s. 25. Wellesley hükümetiyle birlikte Londra’da altkıtada etkinliğin arttırılması ve ve iç 
kısımlara doğru genişlemeye ilişkin ihtiyatlı yaklaşım değişmiştir.  
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1. İngiliz Yönetimi Dönemi 

1758’de, Clive İngiltere’nin altkıtada kalıcı bir şekilde yer almasını sağladıktan 

sonra, İngiliz egemenliği ve bu egemenliğin araçları 1785’ten itibaren kendisini çok 

daha fazla hissettirdi.∗ Toplumsal yapılar, siyasi ilişkiler, hukuk anlayışı, her şey İngiliz 

kapitalizminin öğeleriyle değişmekteydi. İngiltere’nin ilk dönem Hindistan’a yayılma 

politikası çerçevesinde prenslerin topraklarını ilhak etmesi, eski düzenin kurumlarının 

yıkılmasındaki çabukluk bazı hoşnutsuzlukları da beraberinde getirdi. 1857’de 

gerçekleşen Sipahi Ayaklanması rahatsız kitlelerin İngiliz yönetimine ciddi anlamda ilk 

karşı çıkışıydı. Ayaklanmanın asıl önemi ise, Hindistan’ın bağımsızlığına kadar sürecek 

yeni bir yönetim yapısı ve politik anlayışın yerleşmesine yol açmış olmasıdır. 

Ayaklanma ile ilgili bir diğer önemli nokta ise, Hindistan tarihinde İngilizlere karşı 

örgütlü ve güçlü bir karşı koyuşu simgelemesiydi. Ordu içinde başlayarak Kuzey 

Hindistan’a yayılan hareket sonraki milliyetçi kuşaklar için örnek teşkil edecek ve “İlk 

Hindistan Bağımsızlık Savaşı”7 olarak kabul edilecektir. 

1857 hareketi, düzenleyen ve katılan gruplar düşünüldüğünde, kapitalist üretim 

biçimine direnen “gerici” nitelikli bir olay olarak ifade edilebilir. Sözkonusu olan, 

topraklarından edilmiş prenslerin, feodal beylerin ve artık ortadan kalkmış görünen 

Moğol İmparatorluğu’nun en önemli grubunun yani Müslüman askerlerin 

gerçekleştirdiği, İngilizler’in yıkmakta olduğu eski düzenin tekrar inşasının amaçlandığı 

bir eylemdi. İngiltere’nin kurumlarıyla, araçlarıyla ve hatta diniyle altkıtada yayılışına 

bir karşı koyuştu ve “adaletsizlik” düşüncesiyle beslenmekteydi.8 Dönemin muhalefet 

lideri Benjamin Disraeli Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada isyanı şöyle 

değerlendiriyordu: “Yönetimimize karşı o ülkenin bütün sınıfları arasında genel bir 

hoşnutsuzluğa kanaatimce öncülük eden nedenleri üç başlık altında sıralayacağım. İlki, 

                                                

∗ İngiltere Hindistan’daki yerel yönetime karşı askeri alanda başarılı olmuştur, kesin zaferini daha geç 
ilan edecek olmasına rağmen üstünlüğünü kurmuştur. Cornwallis’nin Hastings’in ardılı olarak 
Hindistan’da görevlendirilmesi İngiliz yönetiminin tüm kurumlarıyla –özellikle vergi 
düzenlemeleri- Hindistan’daki varlığını güçlendirmiştir. 

7 Kulke ve Rothermund, op. cit., s. 333. 
8 Bu durumun oluşmasında 1793 tarihli Sürekli İskan Yasası’nın Müslüman köylüleri toprak kölesi 
haline getirmesi ve bazı Hindu toprak sahiplerinin de orta sınıf halini almasının etkisi olmuştur. 
Ayrıca 1835’te kamusal eğitim dilinin Farsça’dan İngilizce’ye dönüşümü ve yönetimin misyoner 
faaliyetleri destekleyen tutumu bu hoşnutsuzlukları arttırmaktaydı. Aziz Ahmed, Hindistan ve 
Pakistan’da Modernizim ve İslam, çev. Ahmet Küskün, İstanbul, Yöneliş, 1990, s.31–33.    
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yerli otoriteyi zorla yıkmamız, ikincisi, mülkiyet düzenini bozmamız ve üçüncüsü, 

toplumun diniyle oynamamızdır.”9 1857 eylemine milliyetçi karakterin sonradan 

eklenmesi asilerle 20. yüzyılın milliyetçilerini birleştiren tek noktadan kaynaklanıyordu: 

İngiliz yönetimine karşı koyarak, sömürgecilerin Hindistan’ı terk etmesini sağlama 

isteği. 

Ayaklanma İngiltere’nin başını çok ağrıttıysa da, tüm Hindistan’a yayılmamıştı. 

Sihler ile bazı Hindu prensler ayaklanmaya katılmamış ve hatta İngilizler’i ayaklanmayı 

bastırma konusunda desteklemişlerdi. Hindistan toplumundaki bu farklı yapı ve 

Müslümanlar ile Hinduları karşı karşıya getiren düzen İngilizler tarafından 

oluşturulmamıştı, Moğol yönetiminden kaynaklanıyordu; ama olaylar ışığında ve 

sonrasındaki gelişmeler çerçevesinde İngilizlerin Hindistan siyasetini “böl ve yönet” 

kuralı temelinde ele almasını ve böylelikle kendi varlığını güçlendirmesini 

kolaylaştırmıştır. Müslümanlara olan güveni azalan ve Moğol yönetimi döneminde 

önemli bir ilerleme kaydedemeyen Hinduları İngilizlere yaklaştırmıştır.10 

İngilizler’in alt kıtada ayaklanma sonrası gerçekleştirdikleri asıl büyük değişiklik, 

o tarihe kadar Hindistan’ı yöneten Doğu Hindistan Şirketi’nin 1858 yılında ortadan 

kaldırılması ve ülkenin doğrudan Tac’a bağlanması oldu. Böylelikle, Kraliçe Viktoria, 

büyük bir hevesle, Hindistan Kraliçesi ünvanını aldı. Hindistan’da, Şirket’in etkinliği 

görece zayıf yönetimi sona ermiş, altkıtanın yönetimi Londra’da Parlamento’ya karşı 

sorumlu Hindistan Bakanlığı’na kaymıştı. Hindistan’da bu örgütlenmenin karşılığı ise 

Kral Naibi ve ona bağlı Konsey’di. Beraberinde eyaletlerin valileri ve bağlı Eyalet 

Konseyleri de vardı ve bu kurumlarda yeralan görevliler İngiltere’den atanmaktaydı.11 

İngiltere’nin Hindistan’daki örgütlenme yapısı uzun süre aynı kaldı, ama gerçekleşen 

anayasal reformlarla İngilizler’in yönetimdeki ağırlığı zamanla arttı. 

İngiltere 1857 hareketi sonrasında yayılma siyasetini de değiştirmiştir. Altkıtaya 

ilk geldiklerinde mevcut yönetimlerle işbirliği içinde hareket eden İngilizler, 1758 

                                                

9 Celalettin Güngör, “Hint Milliyetçiliğinin Temelleri” (Basılmamış Doktora Tezi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi), s. 41’den Benjamin Disraeli, “Military, Munity or National 
Revolt?” India in 1857, der. Arhslie T.Embree, Delhi, Asoka Printers, 1987, s. 13. (Metin Temmuz 
1857’de Disraeli’nin Avam Kamerası’nda yaptığı konuşmadır.) 

10 Kulke ve Rothermund, op. cit.,  s. 373. 
11 Ibid, s. 364-365. 
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Plassey zaferi sonrasında prenslerin topraklarını ele geçirerek, doğrudan kendi 

yönetimlerini kurma yoluna gitmişlerdi. Ancak, Sipahi Ayaklanması geleneksel 

liderlerle uzlaşmanın gerekliliğini ve bu uzlaşmanın yayılmayı kolaylaştıracağını 

göstermiştir. Dolayısıyla, 1857’den sonra eski düzene doğrudan müdahale etmeme 

yaklaşımı benimsenildi, prenslerin özerkliğine saygı gösterildi, hatta ilhak edilmiş 

Mysore Sultanlığı 1881’de yeniden tanındı.12 Tüm bunların sonucunda İngiltere, 

Hindistan’daki iktidarını güçlendirmeye yönelik olarak ülkenin parçalanmışlığını 

kullanmayı seçti: Prensler, dinsel gruplar, kastlar desteklendi ve bunlar arasındaki 

bölünmelerden yararlanıldı. Bu siyaset idari örgütlenmede karmaşık bir yapı yaratmıştır. 

Dış politika, ulaşım, iletişim, vergi gibi konularda İngiliz Hükümeti’ne bağlı ama iç 

işlerinde egemenliklerini koruyan prenslerle birlikte İngiltere’nin doğrudan yönettiği 

eyaletler ve bu doğrudan yönetilen eyaletler içinde Pencap gibi bazı özerkliklere sahip 

alanların oluşturulduğu bir idari yapı kurulmuştu. Eyaletler ve beş yüzden fazla prenslik 

arasında parçalanmış bir yapı arzeden Hindistan’ı; demiryolları, iletişim sistemi, eğitim 

ve ekonomi ile İngiliz Tacı birleştiriyordu. 

1858’de Hindistan’ın İngiltere’ye doğrudan bağlanması, eski üretim sisteminden∗ 

kolaylıkla kurtulacağını ve gelişiminin hızlanacağını düşünenler arasında (özellikle  

Marks ve sosyalistler arasında) hoşnutlukla karşılanmıştı.13 Başta bu doğrultuda 

gelişmeler de yaşandı; birtakım küçük işletmeler kuruldu, hatta bazıları fabrika 

(demiryolları ve vagon üretimi konusunda) boyutuna bile ulaştı. Ancak İngiltere’nin 

Hindistan’a biçtiği rol “bir hammadde kaynağı” olarak belirmişti, ayrıca İngiliz tekstil 

ve sanayi malları için de bir pazar oluşturmaktaydı. 20. yüzyılda Hint milliyetçileri 

İngiliz yönetimini eleştirirken bu nokta üzerinde durmuşlardır ve İngiliz yönetiminin 

Hindistan’ın normal gelişmesini engellediğini, sanayinin kurulmasının sağlanamadığını, 

                                                

12 Braudel, op. cit. s. 280. 
∗ Asyatik despotizm olarak tanımlanabilir. Bkz. Özgür Doğan, “Hindistan Bir Ulusun Doğum 
Sancıları”, www.marksist.com  (Kasım, 1994). 

13 Özgür Doğan, op.cit. Marks’ın ifadesiyle, “İngiltere’nin Hindistan’da bir toplumsal devrimi 
yaratırken, ancak en iğrenç çıkarlara göre hareket ettiği ve bunları kabul ettirmede aptalca 
davrandığı doğrudur. Ama sorun bu değildir. Sorun, insanoğlunun, Asya’nın toplumsal durumunda 
köklü bir devrim olmaksızın yazgısını tamamlayıp tamamlayamayacağıdır. Eğer 
tamamlayamayacaksa suçu ne olursa olsun, bu devrimi getirmekle İngiltere, tarihin bilinçsiz aleti 
olmuştur.” K. Marx, “Hindistan’da İngiliz Egemenliği,” Sömürgecilik Üzerine, K. Marx ve F. 
Engels, çev. M. Erdost, Ankara, Sol Yayınları, 1997, s.40.     
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hatta varolan nüvelerinin bile ortadan kaldırıldığını söylemişlerdir. İngilizleri, böl ve 

yönet politikası doğrultusunda, tutucu çevreleri ve feodal liderleri destekleyerek 

Hindistan’ın geleneksel bir toplum olarak kalmasına neden olmak ve toplumsal 

gelişmeyi engellemekle de eleştirmişlerdir.14  

İngiliz yönetimi, araçlarıyla, eğitim ve hukuk sistemiyle Hindistan’ı birleştiren ve 

bağımsızlığa taşıyan unsurları geliştirmiştir. Kendi sistemini kurarken aynı zamanda 

kullandığı araçlar ülkenin ortak değerlerini de yaratmaktaydı. İngiliz kapitalizminin 

gereksinmelerinin sonucunda ülke birleşip bir pazar haline gelmiştir. Bununla birlikte 

sosyal hayatın gelişimi ve bilinçlenme bağımsızlık düşüncesinin yeşereceği ortamları da 

yaratmıştır. Fakat, böl ve yönet siyasetinin daha da ağırlaştırdığı sosyal ayrımlar ve 

ekonomik anlamda farklı gruplar arasında eşitsiz gelişimin çakışması çatışmalı, sorunlu 

bir bağımsızlığı ve ayrılmayı beraberinde getirmiştir. Hindistan’ın İngiliz 

egemenliğindeki gelişimi Hindistan ve Pakistan’ın yönelimlerini ve ideolojilerini 

belirlemede önemli bir etkiye de sahiptir. 

         a. Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler 

Hindistan, tarımsal köy topluluklarının oluşturduğu küçük prenslikler tarafından 

bölünmüş bir alandı. Varolan imparatorluksa asla merkezi bir yönetimi ifade etmemişti 

ve daha çok prensliklerin oluşturduğu zayıf merkezli bir federasyon izlenimi veriyordu. 

İngiliz egemenliği Hindistan’ın tüm üretim yapısını ve bunun üzerinde kurulan sosyal 

yapıyı değiştirdi; özellikle eğitim sistemi Hindistan’da yeni sınıflar ve İngiliz tarzı bir 

yaşantı oluşturdu.  

Hindistan’daki dönüşüm öncelikle kendisini toprak sisteminde gösterdi. 

Hindistan’da toprak mülkiyeti anlayışı söz konusu değildi, köy ölçeğinde üretim 

yapılmakta ve vergi, toplanan üründen aynî olarak alınmaktaydı.15 Böylelikle, ticaretle 

uğraşılan bazı büyük kentler dışında, dışa kapalı bir hayat yaygındı. Sistem, 18. ve 19. 

yüzyılda İngiltere’nin vergi toplama alanında oluşturduğu yeni idari yapılanmayla 

tamamen değişti. İngilizler vergi toplama işi için eski vergi toplayıcılarını 

kullanmaktaydı ama farklı olarak bu insanlara mülkiyet hakkı da sunulmuştu. Başta 

                                                

14 Jawaharlal Nehru, Sosyal Devrimler ve Ulusal Savaşlar, Çev. Mehmet Emin Bozarslan, İstanbul, 
Ant Yayınları, 1970, s. 95-97. 

15 Braudel, op. cit.,s. 276. 
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sınırlı sayıda olan ‘zemindar’ denilen bu grup önce niceliksel olarak büyüdü, sonrasında 

ekonomik olarak gelişip kentli bir sınıf halini aldı. Kentli bir sınıf olması nedeniyle 

vergi topladığı insanlarla iletişim kuracak ve vergi toplama işini taşrada yapacak yeni 

aracılar ortaya çıktı. Sonuçta, köylü ile yönetim arasındaki vergi ilişkisi pek çok 

aracıdan oluşan bir sistem halini alarak, karmaşıklaşmış ve köylüler üzerinde ekonomik 

baskısı giderek artan bir oluşuma dönüşmüştü.∗ Zemindarlara ek olarak, İngilizler bazı 

yerlerde vergilerin aynîliğini değiştirerek parasal hale getirdiler. Parasal ekonominin 

çok yaygın olmadığı bir yaşam biçiminde hızlı parasallaşma tefecilik gibi kurumlara 

etkinlik kazandırdı. Sonuçta köylüler kapitalist sistemin en çok ezilen sınıfı oldular, 

üretim araçlarının mülkiyetini zamanla kaybettiler, bir kısmı topraksızlaşmanın etkisiyle 

kentteki yerini aldı.16 Köylülerin mülksüzleşerek kaybettiği topraklar üzerinde 

hakimiyet kuran ve böylelikle sermaye birikimi sağlayan bir burjuvazi oluşmaktaydı. 

Hindistan’da ekonomik ve sosyal yapının dönüşümünde önemli bir başka öğe ise, 

uluslararası pazara eklemlenme olmuştur. Geçimlik ve ihtiyaca yönelik üretim, artık 

uluslararası pazar için üretim halini alarak, Hindistan nüfusunu, ihtiyacı olmayan ürünü 

dünya pazarı için üretmek durumunda bırakmıştır. Bu yeni üretim yönelimi, iklimsel 

olarak zaman zaman yaşanan kıtlıkların yarattığı sorunlara ek olarak, dünya pazarının 

bunalımlarını, fiyat dalgalanmalarını da altkıtaya taşımıştır.17  Köyden kente göçün 

oluşturduğu toplumsal hareketlilik ve yaşanan ekonomik bunalımlar, dinsel 

yansımalarla beraber hoşnutsuzluğu artırarak grevler ve isyanlara yol açacak, özellikle 

20. yüzyılın başlarında milliyetçilerin söylemlerini kitlelere kolaylıkla ulaştırmalarına 

ve İngiltere ile bağların kopartılabilmesine yardımcı olacaktır. Bu süreçte etkili unsur 

iletişimsel ve toplumsal hareketlilik konusunda önemli bir teknik gelişme sayılan ve 

yeni Hindistan pazarının en önemli yatırımı olan demiryollarıdır. Demiryolları ağının 

kurulması 1853’te Lord Dalhousie’nin “Demiryolları Raporu” ile başlar. Bu tarihten 

itibaren Hindistan’da kapsamlı demiryolu yapım programı uygulanmıştır ve 

demiryolları 1940 yılında ortalama kırk üç bin millik bir uzunluğa ulaşmıştır.18 

                                                

∗ Ekonomik baskı vergi mükellefleri için o kadar çok artmıştı ki 1930’larda tarımsal alanda toplanan 
vergi yaklaşık yüzde elli oranındaydı. 

16 Ibid., s. 277. 
17 Ibid., s. 278. 
18 Güngör, op. cit., s. 137. 
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Tamamen ekonomik güdülerle, tarım merkezleri ile limanlar arasındaki bağlantının 

kurulmasına hizmet etmesi için planlanan demiryollarının inşası, farklı,  hesaplanmayan 

bir etki doğurmuştur. Toplumsal hareketliliği ve iletişimi kolaylaştırarak, siyasi, 

ekonomik ve idari birliği sağlamıştır. Böylelikle sadece mallar değil, insanlarla beraber 

yeni yaşantılar, idealler ve bağımsızlık düşüncesi de taşınmıştır. 

İngiliz yönetiminin etkisi Hindistan sosyal yapısını belirleyen dinsel topluluklar 

arasındaki ilişkiye de farklı boyutlar kazandırmıştır; kapitalist ekonominin sınıflarını 

dinsel kastlarla uyumlaştırmıştır. Hindistan’da temelde dört dini grup bulunmaktadır: 

Hindular, Müslümanlar, Sihler ve Hıristiyanlar. Uzun bir süre Müslümanlar yönetici 

sınıf olarak ayrıcalıklı bir konumdaydılar. İngiliz egemenliğinin bu Müslüman yönetici 

sınıfın egemenliğinin yerine geçmesiyle Müslümanlar iktidardaki konumlarını 

kaybetmişlerdi ve 1857 ayaklanmasıyla da güvenilmez, tehditkar bir grup olarak 

görülmüşlerdi. Dolayısıyla, Müslümanlar uzun bir süre kendilerini yeni gelişmelere 

kapatmışlardı. Ekonomik ilişkilere ve yeni yaşantıya uzun süre sırt çevirmeleri İngilizler 

nezdinde Hinduları güçlendirmiş, beraberinde Müslüman orta sınıfın geç gelişmesine 

neden olmuştur.19 Hindular ise, yeni ekonomik ve politik sisteme daha kolay uyum 

göstermişlerdi. Özellikle Bengal ve Madras gibi ticaret kentlerinde, diğer gruplara karşı 

önemli bir güç olarak yer almışlardı. Bu yeni iktidar mücadelesi,  Hindular ve 

Müslümanlar arasında ayrımı giderek artırdı ve bu durumun siyasi yansımaları da 

kendisini iktidarla ilişkiler içerisinde gösterdi.  

Dinsel gruplar arasındaki ayrımın giderek artmasının temel nedeni eğitimdir. 19. 

yüzyılın başından itibaren programlı bir biçimde etkili kılınmaya çalışılan İngiliz eğitim 

sistemi, köylüler ve Müslüman gruplar arasında, “İngiliz” olmasından dolayı fazla ilgi 

görmedi. Oysa, özellikle Kalküta ve Bombay gibi kentlerde, asıl amacı Hindistan devlet 

hizmeti için memur yetiştirmek olan yeni eğitime katılım daha fazla oldu. Böylelikle 

kentli Hindular arasında İngiliz değerleri ve yaşantısı giderek merkezi bir hal aldı; 

Hintliler arasında zevkleri, görüşleri, değerleri bakımından yeni bir sınıf oluşturuldu.20 

                                                

19 Jawaharlal Nehru, The Discovery of India, 4B., London, Meridian Books, 1956, s. 347. 
20 Benedict Anderson, Hayali Cemaatler, Çev. İskender Savaşır, 2. B., İstanbul, Metis, 1995, s. 107. 
Anderson’a göre, Hindistan milliyetçiliği İngilizler gibi görünen ancak yerelliği pek çok 
uygulamada karşısına bir engel ve zayıflık olarak ortaya konan bu “yeni sınıf”ın, sömürgecinin 
kendisine sunduğu araçlarla kendi yaşam alanını  inşa etmesinin bir sonucudur. Salman Rushdie 
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İngilizler Hindistan’da beraber çalışabilecekleri, her bakımdan kendileri gibi bir sınıf 

yarattılarsa da bu yeni Hintlileri İngiliz gibi kabul etmediler. Yönetimde sayıları giderek 

artsa da, yönetim içindeki Hintli nüfusun İngilizlere oranı üçte biri geçmedi ve yüksek 

görevlerde yer almaları da mümkün olmadı. 

İngiliz eğitiminin dönüştürdüğü Hint toplumunda, din, yeni üretim sürecine 

uygunluk sağlaması gereken en önemli unsur halini almıştır ki, bu dönüştürme eylemi 

Hindistan’da batılı anlamda orta sınıfın ortaya çıkışını sağlayacaktır. Ram Mohan 

Roy’un∗ daha çok Hinduizm’in üst kastlarında yaygınlık kazanan Brahma Sawaj 

hareketi, 19. yüzyıl başlarında sosyal ve siyasal unsurları içeren ilk dini reform hareketi 

niteliğindedir. Batı düşüncesiyle Hinduizm’in bazı unsurlarını birleştirmeye çalışmış 

olsa da, 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde modernizmin zorlamaları karşısında etkisiz 

kalmış, 1875’te yerini Swami Dayananda Saraswati’nin oluşturduğu Arja Sawaj 

hareketine bırakmıştır.21 Arja Sawaj yine temellerini Hinduizm’den almakla beraber 

daha güçlü milliyetçi bir açılım sunmaktaydı. Kitlelere hitap etmekte başarılıydı, 

Hindulara M.Ö. 4. ve 3. yüzyılda Hindistan’ın büyük bir kısmını yönetmiş Hindu 

İmparatorluğu’nun “altın çağı”nı örnekliyordu. Arja Sawaj Hinduizm dışı inanışları 

                                                                                                                                     

Geceyarısı Çocukları”nda, Avrupa’da eğitim görmüş Adem Aziz’in çelişkisini bu bağlamda sunar: 
“…radyum gibi Avrupalılar tarafından ‘keşfedildiğini’ öğrenmişti…[Onu]arkadaşlarından ayıran da 
buydu, kendisinin bir bakıma onların atalarının icadı olduğuna inanmaları” Salman Rushdie, 
Geceyarısı Çocukları, çev. Aslı Biçen, İstanbul, Metis, 2000, s.13-14 Keza bu, sömürgeci 
faaliyetin yarattığı yeni ekonomik ve sosyal sistemin bir sonucudur. Ancak politik milliyetçilikten  
çok daha önce henüz İngiliz kurumsallaşması sağlanmadan duygusal ve sosyal bağlamda Batı’dan 
farklı bir milliyetçiliğin kurulmuş olduğu karşı tezi için bakınız: Partha Chatterjee, Ulus ve 
Parçaları, çev.İsmail Çekem, İstanbul, İletişim, 2002, s.17-34. 

∗ Ram Mohan Roy üst kastlara mensup, dolayısıyla iyi eğitim almış ve Doğu Hindistan Şirketi’nde 
çalışmış bir Hintliydi. İyi bir eğitim almış olması Batı kaynaklarını ilk elden okuyabilmesini ve Batı 
düşüncesini benimseyebilmesini sağlamıştir. Roy’un gerçekleştirmeye çalıştığı bir çeşit 
reformizimdi, modern akıl ile kurulmuş yeni bir Hinduizm düşüncesi; böylelikle Hinduların dini ve 
sosyal birliğini kurmaya çalışmıştır. Bu çaba İngiliz karşıtı değildir; “…Eski yöneticilerinin uzun 
süreli tiranlığından bu ülkeyi beklenmedik şekilde kurtardığı ve İngiliz hükümeti (ulusu) altına 
yerleştirdiği için Yüce Tanrı’ya şükrediyorum. O ulus ki, sadece sivil, siyasi özgürlüğün mutluluğu 
ile nimetlendirilmemiş, aynı zamanda nüfuzlarının uzandığı uluslararasında dini ve edebi konuları 
özgür sorgulama, özgürlük ve sosyal mutluluğu yükseltmeyle de ilgili olmuştur.”  Roy’un amacı 
daha çok kendi tarihini kurarak, bir altın çağ kurgusuyla, Hindu modernizmi üzerinden bir kimlik 
yaratmaktır. Roy, bu anlamda, milliyetçi ideolojinin ilk ideologlarındandır ve Gandhi, Tilak, 
Gokhale gibi pek çok milliyetçiye ilham vermiştir. Celalettin Güngör, Sömürgeden Ulusa, Hint 
Milliyetçiliğinin Kökenleri, Ankara, Gazi, 2001, s. 1,2 ve 6. 

21 Güngör, loc. cit., s. 128. 
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kabul etmeyerek, bazı ritüeller∗ üzerinde ısrar ederek ve diğer dinlere mensup olanların 

dışlandığı kast sistemini sosyal düzen olarak sunarak Müslümanlarla uzlaşabilme 

ihtimalini zayıflatmıştı. Hindular ve Müslümanlar arasında hali hazırda bulunan 

hoşnutsuzlukları arttırmıştı.22 Arja Sawaj hareketi etkili olmasına rağmen fazlasıyla 

yerli ve dışlayıcıydı; misyoner faaliyetler, batı yaşam biçimi ve hoşnutsuzluklarına karşı 

yerel ve tepkisel bir eylemlilik olarak kalmıştı. 

Hint orta sınıfı, 19. yüzyıl sonunda her anlamda İngiliz gibi görünen, yaşayan ve 

çoğu İngiltere’de eğitim görmüş Hintlilerden oluşmaktaydı. Bengal’de, kapitalizmin 

değerlerini ilk benimseyenler de, 19. yüzyıl başlarında ortaya çıkan yeni sınıfın genç 

kuşaklarıydı. Söylemleri, bilim ve tekniğiyle Batı toplumunun Hindistan’ın maddi 

gelişimindeki, modernleşmesindeki etkisini ele alıyorlar, ancak batı medeniyetini 

yerelleştirmeye, Hint kültürüyle uyumlaştırmaya çalışıyorlardı. Bu eğilim, ülkenin 

dinsel karakterini yansıtmaya, Batı medeniyetiyle harmanlanmış söyleminde onu 

korumaya devam ediyordu. Tagore bu kuşağın önemli bir örneğini temsil eder. Kendisi 

yüksek kastlara mensup ve ticaretle zenginleşmiş Hint burjuvazisinin İngiltere’de iyi 

eğitim almış bir üyesidir. Batı düşüncesiyle Doğu’nun metafizik maneviyatını birleştirir; 

ulaştığı milliyetçilik anlayışı Hindistan’ın Batı’dan farklılaşmış yolunu ifade eder. 

Tagore’un düşüncesinde bütün bir Hindistan yer alsa da, ona eklediği manevi yan 

Hinduizm kaynaklıdır.23 Dolayısıyla milliyetçi anlayışı tüm Doğu için bir gelişme 

yolunu çizse de, Hinduzime yaptığı atıfla diğer dinsel gruplar, özellikle de Müslümanlar 

için birleştirici olamaz. Tagore ile benzer bir biçimde Gandhi’nin milliyetçi direniş yolu 

da manevi temellerini Hinduizm’den alır. Gandhi Hindistan’ın bağımsızlığı 

konusundaki fikrini 1909’da Güney Afrika’dayken ‘Hint Swarac’**bildirisinde ortaya 

koymuştu. Bunun için seçtiği yol Satyagraha (pasif direniş)ydı. Satyagraha dinsel bir 

ifadeydi ve zarar vermemeyi içeren bir anlayışı simgeliyordu. Gandhi, diğer milliyetçi 

elitlerden farklı olarak, dinsel kimliğin etkisiyle de kitlelere kolaylıkla ulaşabilmişti; 

                                                

∗ Tek tanrıcılığı kınama, ineğe saygı gibi inanışlar vazgeçilez dini değerler olarak sunuluyordu. Diğer 
dinlere mensup olanlarsa kast dışı sayılmakta ve dokunulmaz olarak nitelendirilmekteydi. 

22 Ibid, s. 130–132 ve Nehru, op. cit. , s. 337–339. 
23 Bkz. Rahindranath Tagore, Milliyetçilik, Çev. Murat Çiftkaya, 2.B., İstanbul, Kaknüs, 1999, s. 69-
89. 

** Bağımsızlık, özerklik. 

 



 17 

eyleminin özü “siyasal güçlerin dinsel bir şekilde kullanımı” olmuştu.24 Ancak, uzlaşma 

konusunda hayli isteksiz Müslüman ve Hindu topluluklarını dinsel güdülerle belirlenmiş 

milliyetçilikler çerçevesinde biraraya getirmek ve “birleşik bir Hindistan” yaratmak pek 

mümkün değildi. 

Yükselen Hindu etkisinin sonucu, bu etki altında kalmak istemeyen Müslüman 

orta sınıfların uyanışı oldu. Müslümanların bu etkiyi kırma yönündeki çabaları, 19. 

yüzyılın ikinci yarısında, yine dinsel temeller üzerinde başladı. Bu yönelim özellikle 

çıkarlarını koruma çerçevesinde gelişmişti; direnişçi yönü ise Hindu oluşumlara 

yönelikti. Müslümanlar çoğunlukla tarımla uğraşıyor, kapitalizmle oluşan yeni iş 

alanlarında, faiz gibi parayla ilgili bazı işlerin dinsel yasak konusu olması nedeniyle 

fazla yer almıyorlardı. Müslüman topluluğun modern düşünce tarzı içinde kendini 

yeniden kurması Sir Seyyid Ahmet’in 1875’de kurduğu “Aligarh Anglo-Muhammeden 

Oriental College” ile gerçekleşti.25 Bu okul Müslüman aydınların modernleşen 

Hindistan’a katılımını simgeliyordu. Modernist bir anlayışla kurulmuştu, İslami atıf söz 

konusu olmasına rağmen ilerlemeci anlayış temel alınmıştı. Okul İslami unsurlar içeren 

milliyetçiliğin ideolojik temellerini ortaya koymaktaydı. Pakistan fikrinin kurucuları ve 

Pakistan yöneticilerinin bir kısmı (Liyakat Ali Han vb.) bu okuldan mezun olmuşlardı. 

Amaçlanan, Hindu topluluğun yaklaşık elli yıl önce gerçekleştirdiğini gerçekleştirmek, 

Hindistan yönetiminde yer alacak, devlet hizmetine katılacak kadroları yetiştirmekti.26 

Seyyid Ahmet Han Aligarh Okulu’nun kurucusu olmakla beraber daha sonra İkbal ve 

Cinnah’ın söyleminde siyasi bir eylem alanı bulacak olan Hindistan’da Hindular ve 

Müslümanlar olarak ayrı kültür ve medeniyete sahip iki ayrı ulusun varlığına ilk kez 

değinmiştir.27 Seyyid Ahmet Han’ın yaklaşımı Roy’un çabalarına benzer özellikler 

göstermektedir. Modernist fikirler dinsel ve kültürel temalarla işlenmiştir ve İngiltere’ye 

sadakatle bağlılık sözkonusudur. Ahmet Han, Aligarh Okulu’nun kuruluşunu “Tac’a 

                                                

24 Braudel, op. cit.,s. 282. 
25 Selami Çalışkan, “Pakistan Devletinin Oluşum Süreci” (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu 
ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi), s. 42–43. Seyyid Ahmet Han, İngiliz idaresine 
karşı muhafazakar bir savaşım veren Müslüman toplumunu yeniden toparlanabileceği bir yol 
sunmaktaydı: “Politik bir loyalizm ve kurumlarda modernizasyona gitmek” Aziz Ahmed, op. cit., 
s.41.   

26 Bilal N. Şimşir, “Pakistan Devletinin Kuruluşu,” AÜSBF Dergisi, C.XIII, No.4 (Aralık 1998), s. 
137. 

27 Çalışkan, op. cit.,s. 47. 
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bağlı yararlı Müslümanlar yetiştirmek” olarak ifade etmişti. Artık Müslümanlar 

Ayaklanma’nın asileri değil, İngiltere’nin sadık memurları olmak istiyorlardı.28 

Müslüman topluluğun İngiltere’ye sadakatle birlikte sürdürdüğü dinsel temalı 

milliyetçiliği, konjonktüre uygun olarak 1930’larda direniş ve ayrılma söylemini 

beraberinde getirdi. Muhammed İkbal bu düşüncenin en önemli temsilcisidir. Direnişçi 

şiirleri ve yazılarıyla, özellikle Müslüman orta sınıfı etkilemiş olan İkbal, bağımsız 

Pakistan fikrinin kurucusu olarak, alışılmış İngiltere’ye sadakatle bağlılık anlayışını da 

yıkmaktaydı.∗ İkbal’in asıl mücadelesi Hindulara karşıydı. İkbal’e göre İslam, 

Müslümanları ve Hinduları birbirinden ayırır, kendisinin yarattığı bir sosyal düzene 

sahiptir, ayrı bir kimlik, yaşantı oluşturur ve bu nedenle Hindu politikacılarla iktidarın 

paylaşıldığı birleşik bir Hindistan’ın kurulması mümkün değildir.29 İkbal’in İslami 

değerler üzerinden, seküler kurallar çerçevesinde kurulacak Hindistan Müslümanları’nın 

devleti fikri, Pakistan’ın kurucu ideolojisi olan Cinnah’ın “iki ulus teorisinin” temelidir. 

Cinnah, Hintli Müslümanlar’ın sadece dini değil, her alanda Hindular’dan farklı 

olduğunu savunurken “Hindistan’da hiçbir zaman gerçek bir ulus olmamıştır” diyordu. 

“Müslümanların Hindularla paylaştıkları tek şey, İngiliz boyunduruğu altında 

köleliktir.”30  

Dinsel motifli milliyetçi söylem, toplulukları sadece İngiltere’ye karşı değil, 

birbirlerine karşı da mücadele içine sürüklemekteydi. Milliyetçilikler birbirine karşı 

gelişmiş ve topluluklar arası çatışmayı yaygınlaştırmıştı; savaşım hem İngiltere’ye hem 

de birbirlerine karşı bağımsızlık biçimine bürünmüştü. Nehru’nun ortaya koyduğu din 

dışı, antiemperyalist Hindistan milliyetçiliği söylemi birleştirici bir formül sunamamıştı. 

Nehru, Marksist-Leninist yaklaşım doğrultusunda, sosyalist teorinin temel 

varsayımlarıyla hareket ediyordu.31 Yaklaşımı milliyetçiliği bağımsızlıkla bir 

                                                

28 Nehru, op. cit., s. 347. Roy’un ve Ahmet Han’ın milliyetçilik konusundaki katkısı bu düşüncenin 
dinsel vurgularıyla Hint altkıtasında ideolojik temellerini oluşturmaktır. Bağımsızlık düşüncesiyle 
milliyetçiliğin İngiltere yönetimine karşı tekrar kurulması bir sonraki kuşak tarafından 
gerçekleştirilmiştir.  

∗ Gerçi Müslüman’ların ayrı bir ulus olduğunu açıkladığı konuşmasında tam bağımsızlıktan değil, ama 
ayrı bir dominyon olmaktan bahsetmektedir. 

29 Struggle for Independence 1857–1947 (Appendix III), Karachi, Pakistan Publicatrians, s. 15–17. 
(İkbal’in 1930’da Müslüman Birliği’nin Allahabad’daki yıllık toplantısında yaptığı konuşma.) 

30 Lapierre ve Collins, op. cit.,s. 136. 
31 Nehru, op. cit., s. 13–15. 
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tutmaktaydı. Hindistan milliyetçiliği bağımsızlık demekti ve bağımsızlık da sadece 

İngiltere ile savaşmak değil, temsil ettiği tüm emperyalist değerlerle mücadeleydi.32 

Dolayısıyla, İngiliz egemenliğinin ürünü olan Müslüman ve Hindu topluluklar arası 

mücadele, feodal unsurlarla bezenmiş suni bir eylemlilikti; önemli olan tüm 

farklılıklarıyla beraber Hindistan’ın bütünlüğüydü. Fakat bu antiemperyalist temelli 

‘Hindistan milliyetçiliği’ fikri, bağımsızlık için savaşımda bir açılım bulmuş olsa da, 

birleşik Hindistan’ı oluşturmada başarısız oldu. 

Sonuç olarak, sosyolojik anlamda bölünmüş bir Hindistan sözkonusudur; ancak 

bu parçalanmanın İngilizler tarafından oluşturulduğunu söylemek, Hindistan’daki sosyal 

düzenin, din ve dini grupların diğerleriyle ilişkilerinin dışlama temelinde 

oluşturulduğunu gözardı etmek olur. İngiltere kurduğu idari ve iktisadi sistemle varolan 

durumun korunmasını desteklemiştir. Bu, başlangıçta rastlantısal bir yönelim olsa da, 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir politika halini almıştır. Toplumsal ayrışma 

önce devlet hizmetinde yer alma olarak kendini göstermişse de, iktidar mücadelesi 

milliyetçi söylemlere yansıdığı gibi, bu söylemlerin ifadesini bulduğu siyasi 

örgütlenmede de etkili olmuştur. Sonuç dönemsel katliamlarla beraber, zor bir 

bölünmeyle kurulmuş iki devlet ve bugüne kadar devam eden hoşnutsuzluklardır.  

b. Siyasi Gelişmeler 

Hindistan’daki siyasi örgütlenmelerin tarihi 1857 öncesine uzanır. Bu ilk 

örgütlenmeler toprak aristokrasisinin çıkarlarını koruma amacı taşıyan sınırlı 

yapılanmalardı.33 En önemli özellikleri benzer çıkarları paylaşanlar arasında bir birlik 

yaratarak yönetimden çıkarlarını korumaya yönelik taleplerde bulunabilmek ve bu 

talepler doğrultusunda idari düzenlemeler yapılmasını sağlayabilmekti. 1837’de 

Bengal’de kurulan “Zamindary Association” ve 1843’te kurulan “Bengal British India 

Society” toprak aristokrasisinin çıkarlarını korumak için oluşturulan örgütlerden 

bazılarıydı ve üyeleri arasında toprak sahibi olmak dışında herhangi bir ayrım 

gözetmemekteydiler. Böylelikle bu ilk örgütlenmeler, hoşnutsuzlukların giderilmesi için 

örgütlü bir hareket oluşturarak, çıkar birliği olanları birleştirerek ve İngilizlerle işbirliği 

                                                

32 Nehru, Sosyal Devrimler…, s. 95. 
33 Güngör, op. cit., s. 100. 
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içerisinde bulunarak, Hindistan’da siyasi bir gelenek yaratmışlardır.34 1885’te kurulan 

Hint Ulusal Kongresi’nin (Kongre Partisi) nüvelerini meydana getirmişler ve liberal, 

bağımsızlık yanlısı yaklaşımların çerçevesini hazırlamışlardır. 

1885’te toplanan Hint Ulusal Kongresi Hindistan’daki siyasi gelişmeler arasında 

en dikkat çekicisidir. Tüm Hindistan’ı temsil etme iddiası taşımasına rağmen, aslında 

uzun bir sürecin sonrasında olgunlaşan Hint orta sınıfının, seçkinlerin siyasi alanda yer 

alması gerekliliğinin bir sonucudur. Allan Octovian Hume tarafından sosyal ve siyasal 

reformların tartışılabileceği, orta sınıf taleplerinin, tepkilerinin yönetime ulaşabileceği 

bir kanal oluşturabilme amacıyla gerçekleştirilmiştir.35 Böylelikle ortaya çıkabilecek 

sorunların büyümeden çözülebileceği bir müzakere alanı yaratılmış oluyordu. İlk 

toplantısında katılım düşük olsa da (sadece 72 üye katılmıştı), Kongre hızlı bir gelişme 

kaydetmiş ve hedeflediği kitleye ulaşmayı başarmıştı. 1887’de üye sayısı 627’ye çıktı. 

Kongre’nin Hindistan’ın Müslüman topluluklarını temsilde başarılı olduğu söylenemez, 

aksine Müslüman-Hindu uyuşmazlığının yansıdığı alanlardan biri oldu. Müslümanlar 

Kongre’yi Hinduların baskın olduğu bir topluluk olarak gördüler ve özellikle Aligarh 

Okul mensupları Kongre’ye katılımı engellemeye çalıştılar. 1905 yılında 758 üyeden 

sadece 17’si Müslümandı.36 

Müslümanların Kongre’ye karşı olumsuz tutumu Bengal’in 1905’te bölünmesiyle 

daha da açığa çıktı. Lord Curzon, Bengal’in yönetimini kolaylaştırmak amacıyla doğu 

ve batı olarak ayrılmasını öngörmüştü. Bu ayrım Bengal Müslümanları’na ayrı bir 

eyalet vaat ederken, Hindu-Müslüman çatışmasını alevlendirdi. Bengal’in bölünmesiyle 

Hindistan’da üç önemli grup belirginleşti: İlk ikisi Kongre içerisindeki ayrışmayla 

ortaya çıktı: Ilımlılar ve aşırılar. Ilımlılar anayasal çözümler ararken, aşırılar doğrudan 

eylemden yana tavır almışlardı; fakat kısa bir süre içinde aşırılar güçlerini yitirdiler.* 

                                                

34 Ibid., s.101. 
35 Hugh Tinker, India and Pakistan: A Political Analysis, 3. B., New York, Praeger, 1965, s. 23. 
36 Şimşir, op. cit.,s. 144. 
* Aşırıların güçlerini yitirmelerinin önemli bir nedeni çıkan çatışmalar sonrası Bengal’in bölünmesinin 
1911’e ertelenmesi ve sonrasında gerçekleşmemesiydi. Ancak bu durum Hindulara derin bir nefes 
aldırırken, Müslümanları kızdırdı.  
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Üçüncü grup İngilizler karşısında artan Hindu etkisini azaltmaya çalışan ve 

Müslümanların çıkarlarını korumak amacıyla ortaya çıkan Müslüman Birliği’ydi.37 

Müslüman Birliği 1906’da Navab Vikarül Mülk’ün başkanlığında “Müslümanlar 

arasında İngiliz Hükümeti’ne bağlılık hislerini geliştirmek, Hint Müslümanlarının 

siyasal hak ve menfaatlerini korumak” amacıyla kuruldu.38 İngiltere’ye sadakati 

vurgulayan, fazla istekleri ve beraberinde çok sayıda üyeleri de bulunmayan Birlik’e 

Müslümanlar fazla ilgi göstermemişlerdir. İngiltere’nin tutumuna karşı hoşnutsuzluk 

arttıkça, Müslüman Birliği İngiliz Hükümeti’ne sadakatini yitirmeye başladı. Oysa, 

İngiltere için Müslüman Birliği, Kongre’nin gücünü dengelemede en uygun araçtı. 

Müslümanlar’ın hoşnutsuzluklarını giderme ve Kongre’ye karşı bir denge oluşturma 

doğrultusunda 1909’da Morley-Minto reformlarıyla Müslümanlar için eyalet yasama 

meclislerinde ayrı seçim sistemi ve sandalye sağlanmış, Birlik 1909 seçimlerinde bu 

sandalyelerin çoğunu kazanmıştı ama İngiltere’ye karşı hoşnutsuzluk devam etmişti. Bu 

hoşnutsuzluk Kongre ile Müslüman Birliği arasında I. Dünya Savaşı sırasında bir 

uzlaşmayı sağlamıştır. Bu uzlaşmanın gerçekleşmesinde Kongre Partisi içerisinde 

Cinnah gibi isimlerin, özerkliğin ancak Müslümanlarla beraber hareket edilirse 

sağlanabileceği yolunda telkinlerinin de önemli etkisi olmuştur. 1916 yılında iki grup 

arasında uzlaşının belgesi olarak Lucknow Paktı imzalandı. Böylelikle her iki grup 

birbirinin çıkarlarını tanımış, Hindistan’ın anayasası, ayrı seçim sistemi ve 

Müslümanlara sandalye ayrılmasıyla bu sandalyelerin oranı üzerine ilk ve son anlaşma 

gerçekleşmiş oldu.39 

I. Dünya Savaşı sonunda artan fiyatların oluşturduğu ekonomik sorunlarla beraber 

Hindistan’da hoşnutsuzluklar da yükseldi. Hem yönetime karşı toplumsal hareketler 

gelişiyor hem de Birlik ve Kongre içinde özerklik istekleri artıyordu. 1919’da Montagu 

ve Chelmsford’un idari yapıyı gevşeten ve yönetimde Hintlilere daha fazla söz hakkı 

tanıyan düzenlemesi bile olayların durulmasını sağlayamadı. Zaten bu reform paketi 

Wilson’ın “Ondört İlkesi” ve Lenin’in söyleminde yer alan kendi kaderini tayin 

hakkının yarattığı etki karşısında artan bağımsızlık isteklerine cevap vermekten çok 

                                                

37 Tinker, op. cit., s. 24-25; Kulke ve Rothermund, op. cit., s. 398-399. 
38 Şimşir, op. cit.,s. 145’den Richard Symonds, The Making of Pakistan, London,y.y., 1949, s. 41. 
39Ibid., s. 145-146. 
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uzaktı. İngiliz Hükümeti olayları engelleyebilmek için baskıyı arttırdı ve oluşturulan 

Rowlatt Komisyonu’nun aldığı kararla özgürlükler yavaş yavaş kaldırıldı. Rowlatt 

Komisyonu kararının yarattığı sarsıntıyla beraber Amristar’da General Dyer’in sivil 

halkın üzerine ateş açtırarak gerçekleştirdiği katliamın rahatsızlıkları tüm ülkeye 

yayıldı.40 Ülke içi gelişmelerin yanı sıra bazı Müslümanlar (Hilafet hareketi), 

panislamist bir zihniyetle İngiltere’nin Türkiye’deki politikasından da hoşnut değildi. 

Hoşnutsuz tüm gruplar, Hindular ve Müslümanlar, Gandhi’nin sivil itaatsizlik 

eyleminde birleştiler.41 Eylem İngilizlerin sunduğu herşeyin (okul, seçim, unvan...) 

reddini içeriyordu ancak bu pasif direniş eylemi 1922’de gerçekleşen bazı şiddet 

gösterileri sonrasında sona erdi. Hilafet hareketi ise, halifeliğin kaldırılmasıyla hedefini 

yitirerek ortadan kalktı. Böylelikle I. Dünya Savaşı sonrası birleşerek yükselen 

eylemlilik kendisini yerel, tekil hareketlere bırakarak etkisini yitirdi  

1920’ler Hinduizm’in siyasal alanda uyanışının da yaşandığı bir dönemdir. 

Müslümanlar ve diğer dinsel grupları dışlayan, Hindistan’ı kutsal topraklar olarak kabul 

eden bir anlayışla 1925 yılında Milli Dayanışma Birliği kuruldu. Bu parti 1928 yılında 

aşırı Hindu milliyetçisi Hindu Mahasaba’ya dönüşecektir.42 Ayrıca, Kongre’yi 

Brahmanların tekelinde gören, bu nedenle Brahman olmayanların Kongre’ye Madras’ta 

tepki olarak kurdukları Adalet Partisi, yine taşranın geliştirilmesi ve yerel özerklik 

oluşturulması esasında Müslüman, Hindu ve Sihleri birleştiren Birlikçi Parti bu 

dönemin yeni partileri olarak siyaset sahnesine çıktılar.43 Kongre Partisi ve Müslüman 

Birliği’nin eylemlerinden hoşnut olmayan sosyalistler de bu dönemde ortaya çıktılar. 

Nehru ve Bose bu kuşağın önderlerindendir. Temelde İngiliz yönetimine karşı çıkan 

sosyalistler, antiemperyalist bir savaşım ve bağımsızlık öngörüyorlardı.  

Nehru 1929’da Kongre’ye Gandhi’nin etkisiyle başkan olarak seçilince hem 

Kongre içindeki genç kuşağın tepkileri ortadan kalktı hem de Kongre’nin tutumuyla 

Nehru’nun siyasi yönelimi arasında bir denge sağlandı.44 Hindistan’da giderek 

çeşitlenen siyasi yelpazeye rağmen Müslüman Birliği ve Kongre’nin açık 

                                                

40 Bkz. Tinker, op. cit., s. 26-27; Şimşir, op. cit., s. 148. 
41 Tinker, op. cit., s. 27. 
42 Kulke ve Rothermund, op. cit., s. 408-409. 
43 Tinker, op. cit.,s. 28-29. 
44 Kulke ve Rothermund, op. cit. s. 411. 
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belirleyicilikleri vardı. Ancak bu iki grup arasında idari ve siyasi alanda söz sahibi olma 

mücadelesi artarak devam ettiği için, Lucknow Paktı gibi bir uzlaşı sağlanamadı ve ikili, 

parçalanmış görünüm devam etti. 

Hindistan’da önceleri idari yapıda daha fazla yer alma, yönetimde daha çok söz 

sahibi olma ve özerk bir statü kazanma doğrultusunda süren mücadele 1 Ocak 1930’da 

Kongre’nin Lahor toplantısında alınan karar doğrultusunda tam bağımsızlık amacına 

yönelmişti. Bu karar Gandhi’nin 1927 Aralık’ında Kongre’nin Madras toplantısında ilk 

defa gündeme geldi ve 1930 kararıyla, İngiltere ve Müslüman Birliği ile ilişkilerin 

bağımsız bir Hindistan talebi çerçevesinde yürütüleceği kabul edildi. 26 Ocak 1930’da 

Kongre’de Bağımsızlık Andı’nın içilmesiyle bu karar giderek somutlaştı.45  

1930’da, dünya ekonomik bunalımının kendini yavaş yavaş gösteren emarelerinin, 

ağır vergilerin ve bağımsızlık talebinin etkisiyle Gandhi ikinci sivil itaatsizlik 

kampanyasını başlattı. Bu defa Müslüman Birliği Kongre ile işbirliği içinde hareket 

etmedi, aksine İngiliz Hükümeti’nin Hindistan’da yeni bir anayasa oluşturma amacıyla 

ve toplumun tüm kesimlerinden temsilcilerin katılımıyla düzenlediği Yuvarlak Masa 

toplantılarına katıldı. Gandhi ve Lord Irwin arasında bir anlaşmaya varılmasıyla 

1931’de sona eren sivil itaatsizlik eylemi sonrasında, Kongre de Yuvarlak Masa’da 

yerini aldı. Yuvarlak Masa toplantılarının en ilginç yanı tüm gruplara açık olmasıydı; 

prensler, Müslümanlar, Sihler, Hindular, hatta kast dışı sayılarak aşağılanan 

dokunulmazlar temsilcileriyle katılmışlardı. Toplantılarda Nehru’nun Hindistan’a 

dominyon statüsünün verilmesine ilişkin teklifi reddedilerek, tartışmalar azınlık hakları 

ve yeni anayasal oluşum üzerinde yoğunlaştı. Sonucunda da, Kongre’nin tüm 

itirazlarına rağmen 1935 Hindistan Yasası ortaya çıktı.46 Kongre’nin itiraz ettiği 

konulardan biri Müslümanlara ayrı seçim bölgeleri düzenlenmesiydi. Oluşturulacak 

anayasal yapıda Müslümanlara azınlık statüsü verilmekteydi ve yoğunlukla yaşadıkları 

alanlarda kendilerine sandalye ayrılıyordu. Müslüman Birliği’nin 1930 toplantısında 

İkbal Müslümanların ayrı bir ulus olduğunu ve ayrı bir devlet olarak varolması 

gerekliliğini dile getirmişti; ancak, Birlik azınlık statüsüne itiraz etmiyordu çünkü henüz 

Müslümanların ayrı bir ulus oldukları şiarıyla ayrı bir devlet kurmanın mümkün 

                                                

45 Nehru, Sosyal Devrimler…, s. 52. 
46 Tinker, op. cit.,s. 30. 
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olmadığını düşünmekteydi.47 Nitekim, 1933’te Rahmat Ali, Cinnah’a ‘Pakistan’ olarak 

formüle ettiği ayrı devlet fikrini sununca, Cinnah bu fikri soğuk karşılamış ve 

gerçekleştirilmez bulmuştu.48 

Kongre, yuvarlak masa toplantıları sonucu oluşan 1935 anayasasını İngiltere’nin 

böl ve yönet politikasının bir unsuru olarak algılamıştı. Kongre tüm Hindistan’ı temsil 

etmekteydi, dolayısıyla ayrı seçim bölgeleri kurmak anlamsızdı. Ayrıca, prenslere 

özerklik tanınması ve bu bağlamda Hindistan’ın federal bir yapıda tanımlanması da 

rahatsızlık yaratıyordu. Aslında 1935 yasasında oluşturulan düzen Müslümanları da 

tatmin etmemişti, fakat kabulünde Kongre’den daha istekliydiler, çünkü oluşturulacak 

bu yeni sistem Kongre’nin artan gücünü zayıflatabilirdi. Müslüman Birliği’nin 

tahminleri gerçekleşmedi. 1936’da yapılan ilk seçimlerde zafer tam anlamıyla Kongre 

Partisi’ne aitti. Müslüman Birliği ise, Müslümanlara ayrılan sandalyelerin azına sahip 

olabilmişti.  

1936 seçimleriyle beraber Müslüman Birliği’nin politikası tamamen değişmiştir. 

Cinnah, İslami değerleri daha fazla ön plana çıkaran konuşmalar yapmaya başlamış, 

ayrı bir devlet fikrini açıklamasa da Müslümanlar’ın ayrı değerlere sahip bir ulus 

olduğuna ilişkin bir söylem geliştirmeye yönelmişti. Temmuz 1938’de Müslüman 

Birliği’nin Hindistan’daki tüm Müslümanları temsil ettiğini açıklamaktaydı ve artık 

Cinnah “Kaid-i Azam-Büyük Önder” olarak anılıyordu.49 Ancak, Müslüman Birliği’ni 

kitlelerle buluşturan, Kongre tarafından kurulan eyalet hükümetlerinin bazı konularda 

gerçekleştirdiği uygulamalar sırasında Müslümanlar aleyhine ayrımcılık uygulaması 

oldu. Cinnah, artık, İslam’ın tehlikede olduğunu söyleyerek tüm Hindistan 

Müslümanlarına ulaşabiliyordu.50  

II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Hindistan’da önemli bir dönüşüm 

gerçekleşmiştir. Savaş başladıktan kısa bir süre sonra, Lord Linlithgow, herhangi bir 

politik gruba danışmadan Hindistan’ın savaşa girdiğini açıkladı. Kongre, 

                                                

47 Şimşir, op. cit., s. 152. 
48 Kulke ve Rothermund, op. cit. s. 427. Pakistan kelimesi Rahmat Ali’nin oluşturduğu biçimde iki 
anlam taşır: İlki coğrafidir, Pencap, Afgan (Kuzey Batı sınır Eyaleti), Keşmir, Sind ve Belucistan’ı 
içeren alanı ifade eder. Diğer anlamı ise ideolojik bir söyleme yöneliktir, kurulacak ülkenin 
‘saflığı’nı ifade eder.  

49 Şimşir, op. cit., s. 156. 
50 Tinker, op. cit., s. 32. 
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Linlithgow’dan, savaşın antifaşist ya da antinazist nitelikte mi yahut emperyalist bir 

savaş mı olduğu sorusuna cevap vermesini istedi; sorusuna cevap alamayınca da üçüncü 

sivil itaatsizlik kampanyası 1940’da başladı. Bu doğrultuda Kongre Partisi eyalet 

meclislerindeki görevlerinden çekildi ve yerlerine İngiliz yöneticiler geldi. Böylelikle 

sivil itaatsizliğe katılmayan Müslüman Birliği İngilizlerle koalisyon oluşturabilme 

fırsatını yakaladı.51 Savaş süresince Müslüman Birliği İngilizlerle ittifakını sürdürerek 

Kongre’nin boşalttığı alanda politik güç kazandı ve II. Dünya Savaşı esnasında 

Kongre’nin İngilizler’le işbirliği yapmaması sonucunda politik gücünü kalıcı hale 

getirerek, etkinliğini arttırabildi.  

Cinnah, çok açık olmasa da, Müslümanları ayrı bir ulus olarak niteleyen, Kuzey 

Batı Sınır Eyaleti’yle doğu eyaletlerini bağımsız devlet olarak tanımlayan ve “Pakistan 

Kararı” olarak anılan teklifi Müslüman Birliği’nin Mart 1940’daki Lahor toplantısında 

ortaya attı. Bu teklifin gerçek bir ayrılmayı hedeflediği konusu belirgin değildir. Cinnah 

daha sonra ayrılmayı içermeyen çözüm önerilerini de müzakere etmiştir ve 1946’ya 

kadar, ayrılmayı politikasının temel hedefi olarak açıklıkla sunmamıştır. 1940 yılı için 

çok az insan bunun gerçekten bir ayrılma talebi olduğuna inanmaktaydı.52 Ayrılma 

talebinin asıl nedeni, kurulan yeni politik gücün kendisine bir hedef yaratması ve bu 

hedefi politik bir amaca dönüştürerek varoluşunu güçlendirme çabası olarak 

değerlendirilebilir. 

İngiltere, Japon tehdidini göz önünde tutarak, çeşitli komisyonlar aracılığıyla 

taraflar arası uzlaşmayı sağlamaya yönelik ve Hindistan’daki sorunların çözümü 

doğrultusunda pek çok girişimde bulunmuştur. Dominyonluk statüsünün de yer aldığı 

bu öneriler Kongre tarafından kesin bir dille reddedilmiştir. İngiltere’nin savaş içindeki 

konumu değerlendirilerek, çözüm önerileri “batmakta olan bir bankanın ileri tarihli 

çeki” olarak görülmüştür.53 1942 Ağustosu’nda da Gandhi önderliğinde “Hindistan’dan 

çıkın” kampanyası başlatılmış ve İngiliz yönetimiyle tüm bağlar koparılmıştır. Kongre 

Partisi’nin 1942’de yasadışı ilan edilmesi, beraberinde İngiltere ile ilişkilerinin çıkmaza 

girmesi Müslüman Birliği’nin Pakistan talebini politik bir manevradan gerçekliğe 

                                                

51 Kulke ve Rothermund, op. cit., s. 421. 
52 Tinker, op. cit., s. 33. 
53 Idem. 
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taşımasına neden olacak süreci başlatarak, Birlik’in Kongre’nin boşaltığı alanları 

giderek doldurmasını sağlamıştır.  

1945’te İşçi Partisi’nin seçimleri kazanmasıyla beraber İngiltere’nin alt kıtadaki 

egemenliğinin bitmekte olduğu iyice belirginleşmişti. Yeni hükümet Hindistan’da 

seçimlerin yapılmasını istedi ve 1946’da yapılan seçimler Müslüman Birliği’nin artan 

gücünü ortaya koydu. Birlik Müslümanlara ayrılan sandalyenin tamamına yakınına 

sahip olmuştu, ancak yine de İngiltere’nin öne sürdüğü teklifleri müzakere etmekten 

kaçınmıyordu. Artan siyasi gücünün etkisi ve Kongre’yle uzlaşamama sonucu 16 

Ağustos 1946’da Müslüman Birliği işbirliğine yönelik politikasından vazgeçerek, ayrı 

ve bağımsız bir devlet talebini ortaya koydu. Cinnah Müslüman nüfusun etkisini 

göstermek amacıyla 16 Ağustos 1946’yı Doğrudan Eylem Günü olarak ilan etti.54 

Kalküta, Doğu Bengal ve Bihor’da katliam boyutuna varan olaylar yaşandı. Korkunç 

bilançonun sonucu Müslüman Birliği’nin Pakistan’a giderek daha fazla yaklaşması ve 

taraflar için bunun giderek karşı konulmaz bir hal alması oldu. Nitekim, tam bir yıl 

sonra, 15 Ağustos 1947’de Pakistan, bağımsız bir devlet olarak varlığını ilan edecekti. 

2. Hindistan ve Pakistan’ın Bağımsızlığını Kazanması 

II. Dünya Savaşı’nın yarattığı etki, özellikle İngiltere’nin savaştan dolayı 

Hindistan’a artan borçları, Hindistan’ı Tac’ın mücevheri olmaktan çıkarıp İngiltere’nin 

yükü durumuna getirmişti. Hindistan’da kalabalık bir ordu ve idari teşkilat bulundurmak 

ekonomik durumu bozulmuş İngiltere için bir lükstü ve yapılabilir en iyi şey, bir 

Commonwealth üyesi olarak altkıtayla bağlarını koparmadan yaklaşık iki yüz yıllık 

egemenliğine son vermek olarak görülmekteydi. Churchill’in muhafazakar hükümeti 

böyle bir adım atamazdı, ancak Atlee bunun en kısa zamanda ve sorunsuz biçimde 

gerçekleşmesi taraftarıydı. Bu amaçla anayasal zeminde sorunları çözmeye çalışan, 

ancak Kongre ve Müslüman Birliği’ni uzlaştırmadığı için başarısız olan Wavell’in 

yerine, Şubat 1947’de Kral Naibi olarak Lord Mountbatten atandı. Mountbatten’ın 

görevi, diğer kral naiblerinden farklı olarak, Hindistan’ın bağımsızlığını sorunsuz 

biçimde sağlamaktı. Bu doğrultuda, 20 Şubat 1947’de, İngiliz Hükümeti,  İngiltere’nin 

                                                

54 Ibid., s. 35. 
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Hindistan’dan Haziran 1948’e kadar çekileceğini açıkladı.55 Bu durumda asıl sorun 

bağımsızlığın nasıl kazanılacağı değil, İngilizler 1948’de gittiğinde geride nasıl bir 

Hindistan’ın kalacağıydı. 

Mountbatten, Hindistan’a geldiği tarihten itibaren iki tarafın liderleriyle pek çok 

defa bir araya gelmesine rağmen, ülkeyi bir bütün halinde tutacak çözüm ortaya 

çıkmamıştı. İngiltere’nin Mountbatten’dan isteği Haziran 1948’den önce İngiliz 

egemenliğini bağımsız, birleşik commanwealth üyesi Hindistan’a devretmeyi 

başarabilmesiydi. Müslümanlar’ın ayrı devlet kurma konusunda ısrarı durumundaysa, 

iki devletli bir federasyonun sağlanması ifade edilmişti.56 Bunu gerçekleştirmek çok 

zordu; Hindular ve Müslümanlar bir çözüm üzerinde ikna edilmeliydiler. Ayrıca 

Hindistan’da beş yüzden fazla prenslik mevcuttu ve egemenlikleri konusunda 

ziyadesiyle tutucu olan bu grubun da oluşacak çözüme razı olması gerekmekteydi.  

Müslümanlar 16 Ağustos Doğrudan Eylem Günü’yle etkili olabileceklerini 

göstermişlerdi. Pakistan konusunda kararlıydılar. Cinnah “Eğer Hindular savaş 

istiyorlarsa Müslüman Hintliler bunu hiç tereddüt etmeden kabul ederler... ya 

Hindistan’ın bölünmesini destekleyeceğiz ya da mahvına sebep olacağız” derken bu 

kararlılığı ortaya koyuyordu.57 20 Şubat açıklaması Müslümanların konumunu 

güçlendirmişti. Cinnah, Pakistan fikrini daha önceki muğlak kullanımından kurtarmış, 

hedef olarak ifade etmişti. Kongre ise herhangi bir bölünmeye tamamen karşıydı. 

Nehru, Pakistan fikrinin kurucu ideolojisi olan iki ulus teorisini eleştirirken, dinsel 

temelde ulus tanımlamanın mümkün olmadığını belirtiyordu; sözkonusu teoriyle 

Hindistan’da iki ayrı dinsel grubun iki ayrı ulusu oluşturduğu varsayılmaktaydı. Bu 

anlamda Hindistan’da sadece Hindular ve Müslümanlar değil, pek çok farklı dinsel grup 

vardı ve hepsi de, bu yaklaşımla, ayrı uluslar sayılabilirdi. Nehru, bu iki grubun bazı 

eyaletlerde yoğunlukla bulunsalar bile, onları ayırabilecek sınırların olmadığını ifade 

ediyordu. Dolayısıyla bu teoriyle ortaya konan ulus tarif edilmesi çok zor bir şeydi ve 

dinsel temelli bu tarz bir milliyetçilik “ortaçağ teorisinin farklı bir biçimi” olabilirdi.58 

                                                

55 Ibid., s. 36. 
56 Lapierre ve Collins, op. cit., s. 90-91; Muhammed Ahsen Chaudhri, Pakistan and the Regional 
Pacts, Karachi, East Publications, s. 28. 

57 Lapierre ve Collins, op. cit.,s. 48. 
58 Nehru, The Discovery of India, s. 397. 
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Kongre için Müslümanlar, Sihler ya da Hıristiyanların bir arada yaşaması ayrılıkçı bir 

milliyetçilikle ifadesini bulacak bir sorun değildi, bir azınlıklar sorunuydu. Hindistan’da 

dinsel azınlıklar mevcuttu ve dinsel, kültürel, dilsel farklılıkları korumanın yolu insan 

hakları temelinde, anayasal düzen içinde mümkün olabilirdi.59 

Kongre’nin birleşik Hindistan isteğine rağmen, Müslüman Birliği’nin ödünsüz 

tutumu ve sorunu çözmedeki ivedilik, ayrılma zorunluluğunu taraflara dayatmıştır. 

Kongre Partisi 19 Nisan 1947’de altkıtanın Pakistan ve Hindistan olarak ikiye 

bölünmesini kabul etti.60 Aslında Kongre liderlerinin bu kararı kabul etmelerindeki 

temel neden, bağımsızlığa kavuşmanın daha fazla gecikmesini istememeleriydi. 20 

Şubat kararı Hindistan’ın bağımsızlığıyla ilgili kararın alındığı tarihten itibaren verilen 

mücadelenin başarısını simgeliyordu. Dolayısıyla sorunların çözüleceği belirsiz bir 

tarihe kadar beklemektense olabildiğince çabuk bağımsız olabilmek daha önemliydi. Bir 

diğer neden ise, Müslüman tarafına yönetimde çok fazla söz hakkı verilerek oluşacak 

çözümün gerçekleşmesi halinde, kurulacak hükümetin tarafların tutumu nedeniyle siyasi 

parçalanmışlığa yol açıp, güçlü merkezi yönetimin kurulmasını engelleyeceği 

düşüncesiydi.61 Ayrıca Kongre’de Hindistan’dan ayrılarak oluşturulacak Pakistan’ın 

uzun süre yaşayamayacağı, Hindistan’a yeniden katılacağı fikri hakimdi. Zayıf Pakistan 

dünya gelişmeleri karşısında varlığını uzun süre devam ettiremezdi, dolayısıyla gerçek 

bir birlik için bölünmüş parçalar tekrar bir araya gelecekti.62 

Mountbatten, Kongre ve Müslüman Birliği’nin onayını aldıktan sonra oluşturduğu 

3 Haziran 1947 tarihli planında ayrılmayla ilgili genel düzenlemeleri açıkladı. Bu planla 

beraber, 15 Ağustos 1947’de iki bağımsız devlet ortaya çıkıyordu. Planın ilk hali 

eyaletlere gelecekleri hakkında seçim yapma hakkı sunmaktaydı. Ancak bu hakkın 

kullanımının bağımsızlık yönünde sonuçlanabileceği ve dolayısıyla Hindistan’ın pek 

çok küçük parçaya ayrılabileceği tehdidi karşısında, sadece bazı Müslüman yoğun 

eyaletlerde Pakistan’a ya da Hindistan’a katılım doğrultusunda halkoyuna başvurulacağı 

biçiminde tekrar düzenlenmişti. Pencap ve Bengal ise, yine plana göre, doğu-batı olarak 

                                                

59 Ibid., s. 386-387. 
60 Şimşir, op. cit., s. 169. 
61 Nicholas Mansergh, “The Partitition of India in Retrospect”, International Journal, C.XXI, No.1 
(1965), s. 16. 

62 Nehru, The Discovery of India, s. 544. 
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bölünecekti.63 19 Temmuz 1947’de İngiltere’de de plan kabul edildi; muhalefeti 

Hindistan’da egemenlik devri konusunda ikna eden tek şey bu ülkelerin 

commonwealth’e dahil olacakları ibaresiydi.  

Temmuz ayından itibaren Hindistan’da oluşturulan izleme komisyonlarının 

gözetiminde tam bir ayrışma yaşandı. Ardıllıkla ilgili olarak yüzde 17,5 oranı 

belirlenmişti; buna göre borçlar, alacaklar, mallar bu oran doğrultusunda paylaşıma tabi 

tutuldu.64 Sınırların belirlenmesi konusunda da yargıç Sir Cyril Radcliff başkanlığında 

bir komisyon oluşturuldu. Ancak komisyon üyelerinin anlaşamaması nedeniyle bu 

konudaki girişim Radcliff’e kaldı ve sonuçta belirlenen sınırlar iki tarafı da memnun 

etmedi. 

15 Ağustos 1947 tarihinde Hindistan’da Pakistan ve Hindistan iki ayrı devlet 

olarak bağımsızlığını kazanmıştır. Ancak, bağımsızlık günü her iki ülkede de 

ayaklanmalara ve ciddi boyutlarda insancıl soruna neden olacaktır. 1948’e kadar devam 

eden olaylarda yaklaşık iki milyon kişi ölmüş, on milyon kişi de mülteci durumuna 

gelmiştir. Her iki devlet de siyasi ve ekonomik zorluklar içinde doğmuştur. Her iki 

ülkede de öncelikli süreç ulus inşası olmuştur. Bu, bağımsız devletlerin ülkeleri içinde 

mevcut sorunları çözme ve vatandaşlık kavramını kurmayı niteliyordu. Pakistan için 

birleştirici ideoloji dindi. Bununla birlikte, Pakistan’ın teokratik bir devlet olmadığını 

belirten Cinnah, bu çerçevede İslam’a evrensel bir değer anlayışı yükleyerek, 

demokratik bir hukuk sistemiyle birleştirmeye çalışıyordu. Anayasa yapım sürecine 

ilişkin açıklamasında, “Bu anayasanın son halinin ne olacağını bilmiyorum, ancak 

gerekli İslam prensiplerini somutlaştıran, demokratik bir [anayasa] olacağından 

eminim” diyordu, ve “…hiçbir koşulda Pakistan’ın teokratik bir devlet olmayacağı”nı 

ekliyordu.65 Nehru’yla benzer bir biçimde Cinnah’ın da, vatandaşları için dinsel baskı 

görmeyecekleri, özgürce yaşayabilecekleri, insan haklarına saygılı bir ülke ve başta 

Bengalliler ve Peştular olmak üzere ayrılma, özerklik gibi taleplerde bulunan unsurları 

birleşetirebilecek bir kavram olarak Pakistan vatandaşlığını öngörüyordu. “Hepimizin 

vatandaş, bir devletin eşit vatandaşları olduğumuz temel prensibiyle başladık” 

                                                

63 Bkz., Struggle of Independence, s. 42-48. 
64 Lapierre ve Collins, op. cit., s. 213-218. 
65 Jinnah Speeches, 1947-1948, y.y., t.y., s. 65. 
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diyordu.66 Ancak belirtmek gerekir ki, bu vatandaşlığın tarihselliği söz konusu olmadığı 

için tek birleştirici öğesi din olmuştu. Hindistan için ise, bu süreç, tarihsel birikim 

sonucu oluşmuş ve olgunlaşmış söylem düşünüldüğünde, çok daha kolay yaşandı. 

Nehru, daha başlangıçta Hindistan’ın dinsel temelli olarak bölünmesine ilişkin 

görüşlerini dile getirirken seküler, insan haklarına saygılı, demokratik bir devlet 

oluşturma hedefini belirtmişti. 

Son olarak Hindistan ve Pakistan’ın ayrılması konusunda önemli bir soruya 

değinmekte yarar var: Bölünme İngiltere’nin tercihi ve dayatması mıdır? Kongre 

Partisi’nin genel görüşü, İngiltere yönetiminin ülkede varolan farklı toplulukları, feodal 

güçleri destekleyerek böl ve yönet politikası çerçevesinde Hindistan’da herhangi bir 

gücün oluşmasını engellemek amacıyla suni farklılıklar oluşturduğudur. Dolayısıyla 

İngiltere egemenliğini devredeceği sırada geride güçlü bir devlet bırakmamak için 

Pakistan talebini kolaylıkla kabul etmiş ve Hindistan’ı bölmüştür.67 İngiltere böl ve 

yönet politikasını Hindistan’da etkin bir biçimde kullanmıştır; bu, prensler arasında, 

farklı dinsel topluluklar arasında, Kongre ile Müslüman Birliği arasında bir denge 

oluşturmak ve bir tarafın fazla güçlenmesini engellemek için Hindistan şartlarında en iyi 

yoldu. Böl ve yönet politikasının Hindistan’daki parçalanmışlığı koruduğu hatta 

derinleştirdiği, bunun yarattığı iklimde de Pakistan’ın kurulduğunu söyleyebiliriz. Fakat 

Pakistan’ın kuruluşu “böl ve bırak” olmaktansa “Hint’in geçmişinin kendini şimdiye 

dayatması”dır.68 Her iki topluluğun tavizsiz tutumu ve karşıtlığında, uzlaşıyla 

Hindistan’ı bütün haline getirmek mümkün olamamıştır.  II. Dünya Savaşı sonrasında 

böl ve yönet politikasını uygulamış olmakla birlikte, İngiltere’nin, tamamen 

çekildiğinde eski sömürgesinden beklentisi, ya bütün olarak ya da Pakistan ile birlikte 

etkinliğini korumanın en önemli aracı olan commonwealth içinde yer almasıydı. 

 

 

 

                                                

66 Ibid., s. 9. 
67 Bkz., Nehru, Discovery of India, s. 354 ve 544; Kulke ve Rothermund, op. cit., s. 426. 
68 Braudel, op. cit., s. 283. 
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B. BAĞIMSIZLIK SONRASI DIŞ POLİTİKA YÖNELİMLERİ 

1947 Ağustosu’nda her iki devlet için temel konu bağımsızlık ve sonrasında 

yaşanan gelişmelerin kötü etkilerinden kurtulabilmekti. Soğuk Savaş’ın yeni dünya 

düzeni henüz Hindistan ve Pakistan için zorlayıcı bir unsuru ifade etmiyordu. Her iki 

devlet de kendi sorunlarını ikili ilişkiler yoluyla ya da Birleşmiş Milletler nezdinde 

çözmeye çalışmışlardır. Ancak 1950’lerle beraber yeni uluslararası sistem altkıtada 

etkili olacaktır ve iki devlet de sorunlarını blok politikaları çerçevesinde değerlendirmek 

ve Soğuk Savaş’a eklemlendirmek durumunda kalacaklardır. 

1. Temel Sorunlar 

Hindistan ve Pakistan bağımsızlıklarını kazanırken zor bir ayrılma yaşadılar ve bu 

ayrılma, her iki devlet arasında, bugüne kadar çözülemeyen sorunların oluşmasına yol 

açtı. Aslında iki ülke de iç düzeni sağlamak ve ekonomik gelişmeyi gerçekleştirebilmek 

için barışçıl bir politika takip etmek durumundaydılar. Ancak, aralarındaki temel 

sorunlar, diğer ülkelere karşı barışçıl politik bir tutum alsalar da, birbirlerine karşı 

ilişkilerinde radikal, tehditkâr bir üslub kullanmalarına neden olmuştur. Bunun en fazla 

hissedildiği konu halen Hindistan-Pakistan çatışmasının sürdüğü ve iki devlet arasında 

dört savaşa neden olan Keşmir’dir. 

Keşmir sorunu bölünmenin de temel unsurlarını bünyesinde taşır ve prenslikler 

sorunuyla doğrudan ilgilidir. Lord Mountbatten 3 Haziran Planını açıkladığında, 

prensliklere bağımsız bir devlet olarak kalma tercihleri sunulmamıştı. Dolayısıyla, Kral 

Naibi prenslerle görüşüp, etnik yapı, coğrafi konum ve halkın arzusunu da dikkate 

alarak Hindistan ya da Pakistan’a katılmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Böylelikle 

beş yüzün üstünde prenslik Hindistan ve Pakistan arasında bir tercih yaparak, 15 

Ağustos 1947 öncesi katılım antlaşmasını imzaladılar. Yalnızca üç prenslik, Cunagarh, 

Haydarabad ve Keşmir Ağustos ayına gelindiğinde bu antlaşmayı imzalamamıştı.  

Cunagarh’ın durumu diğer ikisinden farklıydı; denize kıyısı olsa da, Hindistan 

topraklarıyla çevriliydi ve Pakistan ile hiçbir sınırı olmadığından coğrafi olarak 

Pakistan’a bağlanmasının hiç bir yolu yoktu. Buna rağmen Cunagarh Navabı III. 
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Muhammed Mehabet Han 15 Ağustos 1947’de Pakistan’a iltihak ettiğini açıklamıştı.69 

Haydarabad ise, Hindistan’ın Dekken bölgesinde yer almaktaydı ve 3 Haziran bildirisi 

sonrasında Nizam Osman Ali Han 15 Ağustos’tan itibaren bağımsız bir ülke olacağını 

açıklamıştı. Han, Lord Mountbatten’dan Hindistan ve Pakistan’a tanınan haliyle 

dominyonluk statüsü talep etti. Kasım ayına gelindiğinde Nizam hâlâ fikrinden 

vazgeçmiş değildi, ama Hindistan ile mevcut durumun sürdürülmesine ilişkin bir 

anlaşma yapmayı kabul etmişti.70 Hindistan, yöneticileri Müslüman ancak halkının 

çoğunluğu Hindu olan bu iki prenslikte alınan kararların geçerli olabilmesi için 

referandum yapılmasını talep ettiyse de, bu isteği kabul edilmedi. Bunun üzerine her iki 

prensliğin yönetimine askeri operasyonla el koyan Hindistan’ın zorlamasıyla yapılan 

referandum sonucu bu prenslikler Hindistan’a katıldılar. Sonuçtan hoşnut olmamakla 

birlikte Hindistan’ın eylemini ve katılımları kabul etmek zorunda kalan Pakistan, 

katılım koşullarının tam olarak sağlanmadığını çeşitli vesilelerle Birleşmiş Milletler’de 

dile getirmiştir.71  

Haydarabad ve Cunagarh’ın Hindistan’a katılımı Pakistan için bir hayli rahatsız 

edici olmuştur. Tartışmalı bir ayrılmanın hemen sonrasında Hindistan’ın güç kullanarak 

toprak bütünlüğünü koruma ve coğrafi bir istikrar sağlamaya yönelik ısrarı, sınırlarının 

meşruiyeti Hindistan’ın bazı kesimlerince tanınmayan Pakistan’ı endişelendirmiştir. 

Ayrıca, nüfusunun Hindu ağırlıklı olması nedeniyle Cunagarh’ın Pakistan’a katılma 

yönündeki kararının kabul edilmemesi, Pakistan için, coğrafi yakınlığı ve nüfusunun 

çoğunluğu Müslüman olan Keşmir’i kaybedilmemesi gereken bir savaşım alanı olarak 

ortaya koymuştur. Keşmir sorunu Haydarabad ve Cunagarh’da yaşananların etkisiyle 

her iki ülke için rekabet konusu olmuş ve Keşmir’in geleceğine ilişkin sorun farklı 

boyutlara ulaşarak bugüne kadar devam eden uluslararası bir sorun halini almıştır. 

 

 

                                                

69 Halil Toker, “Cunagarh ve Haydarabad Bağlamında Keşmir’in Hindistan’a İlhakı Üzerine Bir 
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a. Keşmir Sorunu 

Keşmir’de İngiliz egemenliği 1846 Amristar Anlaşması’yla kurulmuş ve İngilizler 

Keşmir’in idaresini her yıl belli bir miktar vergi karşılığı Gurab Singh’e ve ailesine 

bırakmıştı. Böylelikle nüfusunun yaklaşık yüzde sekseni Müslümanlardan oluşan 

Keşmir bir Hindu tarafından yönetilmiştir. Hindu mihracelerin yönetimi halk arasında 

hoşnutsuzluklara neden olmuş ve zaman zaman isyanlara yol açmıştır. 20. yüzyıla 

gelindiğinde Keşmir’de de Hindistan’da yaşananlara benzer gelişmeler olmuş ve 

özgürlük yanlısı bir eylemlilik giderek artmıştı. Bu çerçevede ilk büyük çaplı isyan 

1927’de gerçekleşti. Müslüman çoğunluğun bu isyanlarla ortaya koymaya çalıştığı 

talep, idari görevlerde ve yönetimde yer almaktı.72 İsyanlarla birlikte halkın lideri 

konumuna gelen ve “Keşmir Aslanı” ünvanı alan Şeyh Abdullah, 1932 yılında Cammu 

ve Keşmir Müslüman Konferansı’nı oluşturdu. Ardından 1934’te Keşmir’de ilk 

seçimler yapıldı. Şeyh Abdullah daha sonra Nehru’nun fikirlerinden etkilenerek 

feodalizm karşıtı, seküler bir çizgiye sahip Ulusal Kongre’yi kurdu. Ulusal Kongre 

dayandığı ideolojik temel açısından Müslüman Konferansı’ndan farklıydı. Hindistan 

milliyetçiliğinin bir yansıması olan “Keşmir milliyetçiliğini” ifade etmekteydi.73 Ancak 

yeni oluşumun Keşmir’de çok başarılı olduğunu söylemek mümkün değildir. İslami 

etkinin gücünü azaltmamış, dolayısıyla Müslüman Konferansı’nın etkisini artırmasına 

engel olamamıştı. 1946’da Ulusal Kongre’nin, 1942’de Hindistan’da İngiliz yönetimine 

karşı düzenlenen eylemin ve oluşturulan sloganın benzeri bir biçimde “Keşmir’i terk 

et!”hareketini başlatması Kongre liderlerinin tutuklanmasına neden olmuştur. Ayrıca 

hareket Hindu olan Raca’yı hedef aldığı için, Ulusal Kongre Keşmirli Hindular arasında 

antipati ile karşılanmıştır. Böylelikle, 1947 seçimlerinin zaferiyle beraber, Müslüman 

Konferansı Keşmir Müslümanları’nın tek temsilcisi haline gelmiştir. 

3 Haziran Planı açıklandıktan sonra Keşmir sorunu giderek daha karmaşıklaştı. 

Keşmir Racası Hari Singh Lord Mountbatten’in teklifine herhangi bir cevap vermemiş, 

bağımsızlığını koruyabilmek umuduyla hareket etmişti. Fakat Müslüman Konferansı 19 

Temmuz 1947 tarihli açıklamasında “... coğrafi konum, toplam nüfusun yüzde seksen 
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çoğunluğunu Müslümanların teşkil etmesi ve Pencap’a giden önemli ırmakların 

bölgeden doğması, dil, kültür, ırk ve toplumsal ilişkiler ile devletin sınırlarının Pakistan 

sınırlarıyla birlikteliği gibi bütün gerekçeler Cammu ve Keşmir’in Pakistan’a ilhakını 

zorunlu kıldığı sonucuna varmıştır”74 diyordu. Hari Singh içinse Pakistan’la birleşmek 

kabul edilemezdi, bu nedenle bağımsızlık konusunda daha fazla ısrar ediyordu. 

Keşmir’de 1946’dan beri topluluklar arası çatışmalar sürmekteydi ve bu eylemler 

giderek bir iç savaş boyutuna ulaştı. Kuzey Batı Sınır Eyaleti’nden gelerek Keşmir’deki 

çatışmalara dahil olan Peştu kabilelerinin etkisiyle 24 Ekim 1947’de Müslüman 

Konferansı himayesindeki Gilgit ve Baltistan’ı kapsayan alanda, Serdar Muhammed 

İbrahim’in Cumhurbaşkanlığı’nda Özgür Cammu ve Keşmir Hükümeti kuruldu.75 Raca 

ise, bu yeni oluşumu ve Peştu kabilelerinin eylemlerini engelleyebilmek için 

Hindistan’dan yardım talep etti. Hindistan’ın öne sürdüğü katılım antlaşmasını 

imzalama koşulunu kabul ederek, 26 Ekim 1947’de Keşmir’in Hindistan’a katılımını 

gerçekleştirdi. Racanın katılım antlaşmasını kabul etmesiyle beraber, 27 Ekim’de 

Hindistan ordusu Keşmir’e girdi. Bunun üzerine Cinnah, Pakistan ordusu kumandanı 

General Gracey’den Pakistan askerlerinin de bölgeye gönderilmesini talep etti, fakat o 

tarihte henüz Hindistan ve Pakistan ordusunun komuta kademeleri ayrılmamıştı ve her 

iki ordu da İngilizler tarafından komuta etmekteydiler. Hindistan’dan Keşmir’e 

gönderilen askerlerin İngiliz himayesinde olduğu düşünüldüğünde General Gracey bu 

teklifi gerçekleştiremeyeceğini belirtince, Cinnah talebini geri çekmek durumunda 

kaldı. Dolayısıyla Keşmir’de savaş düzensiz kuvvetlerle Hindistan ordusu arasında 

gerçekleşti. Böylelikle Pakistan ve Hindistan arasında ilk silahlı çatışma,1948 gibi erken 

bir tarihte Keşmir konusunda ortaya çıkmış oldu. 

Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir sorununun silahlı çatışmaya yol açacak 

kadar tırmanmasının nedeni, iki ülkenin ayrılmasının yarattığı etkide aranabilir. 

Hindistan Pakistan’ın kurulmasıyla birleşik Hindistan idealinden çok büyük bir ödün 

vermişti; bu doğrultuda Hindistan için Keşmir’in konumu Pakistan ile aynıydı, ana 

gövdeden ayrılan bir parça olarak düşünüyordu. Dolayısıyla, Keşmir’in Hindistan’ın 
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kuzeyinde Asya’nın içlerine açılan bir yol olarak stratejik öneminin yanısıra ülke 

prestiji ile ilgili daha farklı manevi bir önemi de sözkonusuydu. Pakistan için ise, 

Keşmir’in önemi daha somuttur: Batı Pakistan’ı besleyen İndus havzası Keşmir’den 

kaynaklanmaktadır; ayrıca coğrafi yapısı itibariyle Keşmir Pakistan coğrafyasının bir 

parçasıdır. Bunlara ek olarak, Pakistan’da Cunagarh ve Haydarabad’ın Hindistan 

yönetimine geçmesinin rahatsızlıkları devam etmekteydi; nüfusunun çoğunluğu 

Müslüman olan Keşmir’in Hindistan topraklarına katılması düşünülmezdi. Özellikle 

yapılacak bir plebisitte Pakistan’a katılma ihtimalinin çok yüksek olacağı dikkate 

alındığında, Pakistan için Hindistan’ın Keşmir’deki eyleminin hukuk dışılığı belirgin ve 

rahatsız ediciydi. Gerçi, gerek Nehru gerekse Hindistan Genel Valisi Lord Mountbatten, 

katılım antlaşması imzalandıktan sonra, çatışmalar durduğunda Keşmir’de plebisit 

yapılacağının garantisini vermişlerdi,76 ama bu açıklamalar Pakistan tarafından 

Keşmir’in ilhakını oldubittiye getirme çabaları olarak algılanmıştı.  

Keşmir sorunu, Hindistan’ın Birleşmiş Milletler Statüsü’nün 35. maddesine 

dayanarak 1 Ocak 1948’de B.M.’ye yaptığı başvuruyla uluslararası bir nitelik kazandı. 

Hindistan, Pakistan’ı, Peştu kabileler vasıtasıyla Keşmir’de barışı tehdit ettiği 

gerekçesiyle suçladı. BM konuyu gündemine aldı ve 6 Ocak’ta yapılan oturumda 

Pakistan Hindistan’a karşı suçlamalarda bulundu. Hindistan’ın Keşmir’deki ve 

Cunagarh’taki eylemlerinin hukuk dışı ve katliama yönelik nitelikleri olduğunu ileri 

sürdü.77 Aslında Hindistan’ın BM’e başvurmadaki amacı Pakistan’ın saldırganlığını 

uluslararası alanda ortaya koymak ve bunu gerçekleştirirken de Keşmir’in Hindistan’ın 

bir parçası olduğunun BM tarafından teyid edilmesini sağlamaya yönelikti. Pakistan ise, 

katılım antlaşmasını kabul etmediği için, Hindistan ordusunun Keşmir’deki varlığının 

kitlesel kıyım amaçlı olduğu fikrini savunmaktaydı. BM Güvenlik Konseyi 20 Ocak 

1948’de Hindistan ve Pakistan için BM Komisyonu’nu oluşturdu. 21 Nisan 1948’de her 

iki tarafa da ateşkes çağrısında bulunan BM Komisyonu, Hindistan’ın BM 

başvurusunda amaçlanandan farklı olarak Keşmir’de özgür ve genel bir plebisit 

yapılmasını da karara bağladı. Komisyon daha sonraki oturumlarda ve tartışmalarda 

temel teşkil edecek iki karar aldı: 13 Ağustos 1948 tarihli kararında, taraflar ateşkese 
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davet edildikten sonra, bir ateşkes antlaşması yapılması ve Komisyon’un 

danışmanlığında plebisitin gerçekleştirilmesi öngörülmekteydi ki, bu kararlar taraflarca 

kabul edildi. Ayrıca bölgeye askeri gözlemci bir grubun (UNMOGIP) atanması da 

istendi.78 1 Ocak 1949’da tarafların anlaşmalarıyla ateşkes gerçekleşti ve Hindistan ve 

Pakistan 27 Temmuz 1949’da Karaçi Antlaşması’yla ateşkes hattını tespit ettiler. Bu 

ateşkes hattı bugün çok az değişiklikle varlığını korumaktadır. Ayrıca, Komisyon 5 

Ocak 1949 tarihli kararıyla Keşmir’in Hindistan’a ya da Pakistan’a katılımı konusunda 

özgür ve genel (gayri kısmi) bir plebisitin yapılmasının gerekliliğini ve bunun esaslarını 

ortaya koymuştur.79 

Keşmir sorunu BM nezdinde kurulan pek çok komisyona, atanan gözlemci ve 

plebisit idarecilerine rağmen halen çözülememiştir. Asıl sorun plebisitin yapılıp 

yapılmayacağı etrafında şekillenmiştir. Her iki taraf da plebisit kararını kabul etmiş 

olsalar da plebisit için gereken koşulu –askerlerini Keşmir’den çekmeleri-  

sağlamamışlardır. Üstelik Soğuk Savaş’ın blok politikaları ve oluşturulan ittifakların 

etkisiyle, Keşmir konusunda karar almak Güvenlik Konseyi’nin veto mekanizması 

nedeniyle imkansız hale gelmiştir. Keşmir 1 Ocak 1949’daki genel bölünmüşlüğü ile 

kalmış, herhangi bir gelişme kaydedilmemiştir. Sorunun çözümsüzlüğü ve manevi 

yoğunluğu her iki tarafı Keşmir’de yeni bir savaşa her zaman hazır tutmuştur. Nitekim 

Keşmir’de taraflar dört defa karşı karşıya gelmişlerdir. 

b.İndus Havzası Sorunu 

Keşmir sorunu dışında Hindistan ve Pakistan arasında bağımsızlığın ilk yıllarında 

uzun tartışmalara neden olan bir diğer konu İndus havzası sularıdır. İndus, Keşmir’in 

Hindistan kontrolünde bulunan kısmından Batı Pakistan’a girer ve Pencap’da dünyanın 

en geniş sulama sisteminin ana kaynağını oluşturur.80 Bağımsızlığını kazandıktan sonra 

İndus havzası sularını kontrol eden Hindistan, bu kaynağı bölgesel gelişimi sağlama 

amacına yönelik olarak kullanma kararı almıştır. Oysa Pakistan için bu hayati bir 

konudur, çünkü Batı Pakistan’da yaşayanların temel üretimi tarımsaldır ve İndus 
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havzasından sağlanmaktadır. Bu amaçla Pakistan Hindistan’a suların rejimi konusunda 

antlaşma yapma teklifinde bulunmuştur. Hindistan’ın 1948 yılında İndus havzasının 

sularını üç ay süresince kesmesi, Pakistan’da düşük verimlilikle üretim yapılmasına yol 

açmış, ekonomik sorunları beraberinde getirmiş ve konunun aciliyetini ortaya 

koymuştur. Pakistan bu konunun çözümü için Uluslararası Adalet Divanı’na gitmeyi 

önermiş olsa bile, Hindistan çözüm konusunda istekli değildir.  

İndus havzası sorunu 1954 yılında Dünya Bankası Başkanı Eugene Black’in 

uzlaştırıcı olduğu bir dizi görüşme sonrası suların kullanımı konusunda bir antlaşma 

yapılmasıyla son buldu. İndus havzası nehirlerinin kullanımını düzenleyen ve 

Hindistan’ın belli oranlarda Pakistan’a su akışını sağlamayı kabul ettiği bu anlaşmayla 

Pakistan’ın endişeleri çözülmeye çalışıldı.81 Ancak İndus havzasında su kontrol 

sistemine sahip olan Hindistan olduğu için, Pakistan’ın bu konudaki endişelerinin 

ortadan kalktığını söylemek doğru olmaz. Yağış düzensizliklerinin önemli kıtlıklara 

neden olduğu coğrafyanın en önemli öğesi sulama sistemleri olmuştur. Dolayısıyla iki 

ülke arasında olası ve çözülebilir gibi görülse de, bu sorun da diğer sorunlarla birlikte  

güvensizliği arttıran bir etmendir.  

Keşmir sorununun çözüme kavuşmaması, İndus havzasından kaynaklanan 

sorunlar, mülteciler ve azınlıklara ilişkin tartışmalar Pakistan ve Hindistan arasında 

kuruldukları günden beri varolan hoşnutsuzlukları arttırmıştır. Her iki taraf da 

birbirinden tehdit algıladığı için bir güvenlik sorunu oluşmuş ve bu güvenlik sorununu 

çözme amacıyla farklı politik yönelimler geliştirilmiştir. 

2. Hindistan ve Pakistan’ın Genel Dış Politika Eğilimileri 

Hindistan ve Pakistan, bağımsızlık döneminin yol açtığı sorunlardan kaynaklanan 

nedenlerle kendilerine farklı rotalar çizmişlerdir. Aslında her ikisinin temel sorunu 

aynıydı:  Yeni devletlerinin siyasi ve ekonomik gelişimini sağlayabilmek ve böylelikle 

meşruiyetini kurabilmek. Dolayısıyla eylemleri bu amacın gerçekleştirilebilir olduğu bir 

dış alan yaratmaya yönelikti.  

Nehru’nun önderliğinde bağımsız bir devlet olan Hindistan, Kongre Partisi’nin 

yaklaşık yirmi yıldır söylemleriyle ortaya koyduğu politikayı uygulamıştır. Bu politika, 
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ülke içinde seküler, insan haklarına saygılı, demokratik bir devlet kurmak ve planlı 

ekonomik gelişimi sağlamak olarak özetlenebilir. İç politikanın dışa yansıması ise 

barışçıl, bağlantısız ama etkin bir uluslararası aktör olmaktır. Nehru bu durumu, “ 

Bugün büyük endişemiz ve isteğimiz Hindistan’ı inşa etmek ve karşılaştığımız sorunları 

çözmek… Asya’nın kalbindeyiz ve Birleşmiş Milletler’de diğer ülkelerle işbirliği 

içindeyiz. Hoşlanalım ya da hoşlanmayalım bir izolasyon içinde varolamayacağımızın 

farkındayız”82 sözleriyle ifade etmektedir.  

Kongre Partisi dış politikasını 1920’lerde ortaya koymuştu ve bu politikanın ana 

maddesini antiemperyalizm oluşturmaktaydı. Temel amaç, siyasal ve ekonomik 

emperyalizmin dışında kalarak, özgür uluslarla karşılıklı işbirliği ve özellikle komşu 

devletlerle barışçıl ilişkileri geliştirmekti. Fakat bu dış politika, tecrit edilmiş değil, 

etkin bir uluslararası aktör olmayı zorunlu hedef olarak ortaya koymuştu. 

Antiemperyalist kimlik dolayısıyla Sovyetler Birliği’ne yakın bir siyaset izlenmiş, 

İngiltere ise emperyalist tutumu nedeniyle kıyasıya eleştirilmişti.83 Keza Kongre Partisi 

emperyalist bir savaş içinde yer almayı kabul etmediğinden, II. Dünya Savaşı’na 

Hindistan’ın katıldığının açıklanmasıyla yeni bir sivil itaatsizlik kampanyası 

başlatılmıştı. 

Hindistan’ın barışçıl, işbirliğine dayalı dış politikasının ilk etkinlik alanı Mart 

1947’de Yeni Delhi’de düzenlenen Asya İlişkileri Konferansı’dır. Konferans’ın amacı 

öncelikle Asya’daki dayanışmayı sağlamaktı. Gerçi savunma ve güvenlik gibi konular 

Konferans’ın gündeminde yer bulmadı ve oluşum sürekli bir organizasyon halini 

almadı, ama Nehru’nun ifadesiyle önemli olan Hindistan’ın bunu gerçekleştirebilmesi, 

“Konferans’ın toplanmış olmasıydı.”84 Konferans Hindistan’ın uluslararası işbirliği 

yoluyla barış sağlama yaklaşımının önemli bir deneyimiydi. Bu konferansla Hindistan 

Asya’da etkin olabilme hedefi doğrultusunda önemli bir ilerleme göstermişti. Nehru pek 

çok konuşmasında Hindistan’ın Asya’daki konumuna atıf yaparak öneminin gözardı 

edilemez olduğunu belirtmektedir: “…aklındaki hangi bölge olursa olsun, Hindistan’ın 
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önemi inkar edilemez.” 85  Ancak bu etkinlik yine işbirliği mantığı içinde 

yorumlanmalıydı; amaç, Asya’da lider olmak değil, gerektiğinde insiyatifi ele almaktı. 

 Nehru’nun bağımsız Hindistan’ın dış politikası için ortaya koyduğu temel 

yaklaşım “bağlantısızlık”tır. Bu politikanın ilkeleri Tibet ile ilgili olarak Çin’le yapılan 

1954 antlaşmasında (Panchsheel) ortaya konmuştur. Sonrasında bu yaklaşım 1955 

Bandung Konferansı’yla uluslararası bir harekete dönüşecektir. Nehru’nun ifadesiyle 

Hindistan’ın bağlantısız dış politikası : “... tüm bloklardan özgür ve bağımsız kalmayı 

ve tüm ülkelerle eşitlik içinde işbirliğini amaçlar.”86 Bağlantısızlık politikası bloklarla 

ilişkilerin kurulmadığı tecrit edilmiş bir sistem sunmaz. Öyle ki, Hindistan ekonomik 

gelişimini sağlamak amacıyla hem ABD hem de Sovyetler Birliği ile ilişkiye girmiş ve 

ekonomik yardım almıştır. Bu durum bağlantısızlıktan ödün verme yahut vazgeçme 

olarak yorumlanamaz. Önemli olan ana etmen kurulan ilişkinin biçimidir; bu bağlamda 

askeri amaçlarla ilişki kurmak yahut ittifaklara katılmak bağlantısızlıkla çelişmektedir.87 

Hindistan dış politikasının önemli bir unsuru dostane komşuluk ilişkileri kurmak 

olmuştur. Ancak bu amaca pek kolay ulaşılamamıştır. Hindistan çok geniş bir ülke 

olarak, toprak bütünlüğünün korunması, dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı savunma 

sistemleri oluşturulması konusuna öncelik vermek zorunda kalmıştır. Bu zorunluluğun 

tarihsel nedenleri olduğu gibi, Pakistan ile ayrılma sonrası gelişen güvensiz ilişkinin de 

önemli bir rolü olduğu açıktır. Hindistan için komşu devletlerle barışçıl ve iyi niyete 

dayalı ilişkiler kurulmasıyla toprak bütünlüğünün korunması sorunu da kendiliğinden 

çözülebilecektir.  

Hindistan’ın dış politikasında sorunlu unsur Pakistan ile ilişkileri olmuştur. Bu iki 

ülke, iki ayrı devlet olarak bağımsızlıklarını kazandıkları zaman, paralel biçimde, 

birbirleri için tehdit niteliği taşımışlardır. Hindistan için, tehdit bizatihi Pakistan’ın 

kendisidir. Hindistan’ı bölerek kurulmuş olması nedeniyle Pakistan’a karşı bir 

güvensizlik söz konusudur. Ayrıca, sınır anlaşmazlıkları, prenslikler sorunu, göç ve 

yaşanan karışıklıklar hoşnutsuzlukları daha da arttırmıştır. Ancak, Keşmir sorunu tüm 

bu hoşnutsuzlukları somutlaştırmış, 1948 savaşı ise güvensizlikleri saldırganlık ve 
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toprak bütünlüğüne tehdit üzerinden tekrar üretmiştir. Gerçi Hindistan Pakistan ile 

ilişkilerini barışçıl iyi komşuluk ilişkileri olarak ifade etse de, iki ülkenin dostane 

ilişkiler kurduğu uzun süreli bir dönem olamamıştır.  

Pakistan ile Hindistan arasındaki ilişkilerin kötü seyretmesinin en olumsuz sonucu 

her iki ülkede yer alan azınlıklara uygulanan şiddettir. Hükümetler azınlıkların 

korunması konusunda çaba gösteriyor olsalar bile, bunu engelleyememektedirler. 29 

Ağustos 1947’de azınlıklara ilişkin Lahor Konferansı yapılmış88 ve her iki devlet 

anayasal koruma sağlamaya yönelmiş olsalar da, aralarında yaşanan gerilim azınlıkların 

bulunduğu bölgelerde topluluklar arası çatışmaları şiddetlendirmiştir. 

Pakistan için sürekliliğe sahip bir dış politikadan bahsetmekse pek mümkün 

olmamaktadır. Pakistan, Cinnah’ın iki ulus teorisi çerçevesinde kurulduğunda, Kongre 

Partisi’nin 1920’lerde oluşturmaya başladığı politik yaklaşıma sahip değildi. 

Çoğunlukla Ortadoğu İslam ülkeleriyle ilişkilerini devam ettirmekte ve onların desteğini 

almaktaydı. Ancak, Pakistan kurulduktan sonra Batı ülkeleriyle de ilişkiler geliştirmeye 

ve kendisini kabul ettirmeye çalışmıştır. 

Pakistan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla önemli sorunları da belirdi. Dinsel 

içerikli bir ideolojiyle kurulmuş olmanın uluslararası alanda yaratabileceği dışlanma 

bunlardan biriydi. Cinnah, bu dışlanmanın gerçekleşmesinden kaçınmak için, çeşitli 

vesilelerle Pakistan’ın demokratik bir devlet olduğunu, teokratik nitelikte olmadığını 

belirtme gereği duymuştur.89 İslami ideoloji Batı dünyasından dışlanma korkusu 

yaratmakla birlikte, ulusal birliğin ve yeni ulus inşası sürecinin ekonomik ve siyasi 

zorlukları karşısında birleştirici bir özelliğe de sahipti. Cinnah, İslam’ı, Pakistan’da 

eyaletler ve kabileler arasında yükselen ayrılma ve özerklik taleplerine karşı bir tutkal 

olarak kullandı: “Bengalliyiz ya da Sindli ya da Peştu ya da Pencaplıyız. Hayır, biz 

Müslümanız... Ne olursanız olun, siz bir Müslümansınız. Siz bir ulusa bağlısınız.”90 

Pakistan, aralarında bin milden fazla mesafenin bulunduğu iki parçadan 

oluşmaktaydı ve bu iki parçayı kültürel olarak bağlayan tek şey, dindi. Ancak Kuzey 

Batı Sınır Eyaleti’nde (KBSE) Peştu kabileler için bunun bile bağlayıcılığı tartışmalıydı. 
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Pakistan daha kurulur kurulmaz parçalanma tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır. İngiliz 

yönetimi altındayken çoğunluğu Müslümanlardan oluşmakla birlikte Kongre Partisi 

yönetimindeydi ve KBSE ayrılma karşıtı bir tutum almıştı. Bölgenin yöneticisi Abdul 

Gafar Han,  eğer bir bölünme gerçekleşecekse bağımsız olma ya da özerk kalma 

hakkının olduğunu belirterek Pakistan’a katılma konusunda referanduma katılmamıştı. 

İdealinde Peştuların ülkesi “Peştunistan”ın oluşturulması vardı.91 İngilizler bu talebi 

kabul etmediler ve yapılan referandum sonucu eyalet Pakistan’a katıldı. Pakistan’ın BM 

üyesi olmak için yaptığı başvuru öncesinde, Eylül 1947’de, Afganistan, Pakistan’ın 

Kuzey Batı Sınır Eyaleti’ni kontrol etme hakkını tanımadığını açıklayarak, sorunu 

uluslararası alanda alevlendirdi ve Pakistan’ın sınır güvenliği ve parçalanmaya ilişkin 

kaygılarını arttırdı. 

Pakistan, kaynaklarının az olmasına rağmen, Hindistan gibi bir ordu oluşturma 

önceliğini taşımaktaydı. Keşmir’de Hindistan ile savaşını düzensiz kuvvetler vasıtasıyla 

yürütmüştü; iki parçalı bir devleti dostça olmayan komşularla beraber bir bütün halinde 

tutma çabası Pakistan’ın teçhizatlı bir ordu oluşturmasının pahalı bir gerekliliği halini 

almıştı.  

Pakistan’ın askeri zayıflığı ya da güvenlik sorunu algısının merkezi öğesi 

Hindistan ile ilişkileridir. Pakistan, Hindistan’ı kendisine yönelen bir tehdit olarak 

görmekteydi. Hindistan’ın altkıtayı ekonomik ve politik olarak yöneten bir güç 

olduğunu düşünmekteydi. Hindistan’da bazı çevrelerin Pakistan’ın ayrı bir devlet olarak 

kısa zaman içinde varlığını yitireceğine ve Hindistan’a katılacağına dair açıklamaları, 

Pakistan’ın Hindistan’dan kaynaklanan güvensizliğini arttırmaktaydı. Bu algı 

Pakistanlılar için Keşmir’in Hindistan’a katılması gerektiği iddialarıyla somut 

temellerine kavuşmuştur.92Aslında Hindistan’ın barışçıl ilişkiler geliştirme politikası 

kapsamında Pakistan’ı ortadan kaldırmak gibi bir düşüncesi olduğunu söylemek güçtür. 

Ancak, özellikle aşırı Hindular arasında –Hindu Mahasaba Partisi- Pakistan’ın ayrı bir 

devlet olarak varolması kabullenilmemişti. Bu doğrultuda açıklamaları da pek barışçıl 

sayılmazdı: “Hindistan birdir ve parçalanamaz; ayrılmış alanlar Hindistan Birliği içine 

                                                

91 Barnds, op. cit., s. 77. 
92 Barnds, op. cit., s. 72. 
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katılmadan ve parçası haline gelmeden barış olmayacaktır.”93 Pakistan ve Hindistan 

arasında birbirlerine karşı geliştirdikleri tehdit algısı Soğuk Savaş döneminde giderek 

artacaktır. Her iki tarafın da Soğuk Savaş’ın blok politikaları içinde farklı yollar 

izlemeleri birbirine karşı güvensizliği daha da körükleyecektir.  

Pakistan toprak bütünlüğünü koruma ve bunu teyit ettirme amacını daha çok 

diplomatik yollarla ortaya koymuştur. Öncelikle BM üyesi olarak BM Antlaşması 

koruması altında yer almıştır. Sorunlarını çözmek için BM’yi bir tartışma platformu 

olarak kullanmıştır ve bunda başarılı olduğu da söylenebilir. Hindistan 1 Ocak 1948’de 

BM’ye başvurduğunda amacı Pakistan’ın Keşmir’deki faaliyetlerinin kınanmasını 

sağlamaktı ve beraberinde Keşmir’in Hindistan’ın ayrılmaz bir parçası olduğunu 

onaylatmaktı. Ancak bu amaç gerçekleşmedi. BM Güvenlik Konseyi aldığı kararda bu 

katılımı onaylamadı ve plebisit şartını zorunlu tuttu. Böylelikle, Pakistan Keşmir 

konusunda bir zafer kazanmasa bile, Keşmir’in Hindistan’ın bir parçası olmasını 

uluslararası alanda engelleyebilmiştir. Pakistan’ın uluslararası destek aradığı bir diğer 

oluşum Commonwealth’di. Bağımsızlığın ön şartı olarak sunulan Commonwealth 

üyeliği Pakistan’ı Hindistan’ın aksine rahatsız etmemiştir.94 Pakistan’ın 

Commonwealth’ten beklentisi Hindistan ile aralarındaki sorunları çözmede aracılık 

yapması, aktif rol almasıydı. Ancak Commonwealth üyeleri bu soruna taraf olmayı ve 

gündemlerine almayı reddettiler.95 Pakistan uluslararası bir aktör olarak konumunu 

güçlendirmek için Müslüman ülkelerle ilişkilerine önem vermiştir. Özellikle Ortadoğu 

ülkelerinin desteğini kazanmıştır. 1949’da Uluslararası İslami Ekonomik Konferans’ın 

ilk defa Karaçi’de yapılması bu ilişkinin sürekliliğini sağlamış ve daha sonra bu toplantı 

Dünya Müslüman Konferansı’na dönüşmüştür.96 

Pakistan’ın dış politikası aslında Hindistan’ın benimsediğinden pek de farklı 

değildir. Cinnah da Pakistan’ın dış politikasını tarif ederken barış ve iyi ilişkilere vurgu 

                                                

93 Idem. 
94Hindistan Commonwealth’i İngiltere’nin emperyal isteklerinin bir aracı olarak görüyordu. 
Commonwealth üyeliğini kabul etmek durumunda kaldığında Commonwealth’in blok politikasından 
bağımsız bir kurum olduğunu, Hindistan’ın bağımsız bir devlet olarak varolabileceğini ve katılımın 
çıkarlarına uygun olduğunu açıklamak zorunda kalmıştı. Bkz. Nehru, India’s Foreign Policy, s. 132–
134. 
95 Ibid, s. 74–75. 
96 Ibid, s. 76. 
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yapmaktaydı. Ancak, Pakistan’da iç işlerindeki karmaşa ve sürekliliğin sağlanamaması 

etkilerini uluslararası alanda da göstermiştir. Cinnah 1948’de, Liyakat Ali Han 1951’de 

öldürülmüştür. Kısa bir olağan yönetim dönemi sonrası 1953’te sıkıyönetime 

başvurulmuş, ardından kurulan hükümetler uzun dönemli olmamıştır. Bu durumda 

Pakistan dış politikası süreklilik kazanmadığı gibi, daha çok tepkisel nitelikler 

göstermiş, iç gelişmelerin etkisiyle şekillenmiştir. Pakistan’ın dış politikada temel 

sorunu güvenlik bunalımıdır. Ekonomik gelişimini sağlayamadığı için güvenlik 

bunalımını aşacağı askeri yapıyı kurması kendi imkanlarıyla mümkün olamamıştır. 

Pakistan ve Hindistan arasındaki ayrılma bu noktada kendisini göstermiş,  Pakistan 

güvenlik sorununa, Hindistan’ın bağlantısızlık politikasının aksine, Soğuk Savaş’ın blok 

politikaları ve askeri ittifakları içinde cevap bulmaya çalışmıştır. Bu bağlamda, 

ABD’nin çevreleme politikası çerçevesinde J.F. Dulles’in teklifini kabul ederek, 27 

Aralık 1953’te ABD ile teknik ve ekonomik yardım antlaşması imzalamıştır. Daha 

sonra bu Bağdat Paktı ve SEATO ile gelişecek ve askeri ittifaklar şeklini alacaktır. 

Böylelikle Pakistan Batı Bloku’yla askeri ittifaklar kurarak, Hindistan’da 

“Bağlantısızlık Hareketi”yle Soğuk Savaşı altkıtaya farklı biçimlerde taşımışlardır ve 

dış politikalarını bu yeni duruma göre tekrar belirlemişlerdir.  
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II. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ GÜNEY ASYA GELİŞMELERİ VE BLOK 

POLİTİKALARININ YANSIMALARI       

II. Dünya Savaşı’nın sona ermesi uzun zamandan beri beklenen barışı 

sağlayamamıştı. Savaş içinde gerçekleştirilen toplantılar, özellikle Yalta ( Şubat 

1945) ve Potsdam (Temmuz 1945) Konferansları Sovyetler Birliği’yle Amerika 

Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin arasının açılmasına neden olmuştur. 1948 Berlin 

Buhranı ve Polonya tartışmaları Soğuk Savaş olarak anılan iki kutuplu dünya 

sisteminde yaşanan gerginliğin ilk somut örnekleri olmuşlardır.  II. Dünya Savaşı 

sonrasında oluşan iki kutupluluğun farklı nedenleri mevcuttu. İdeolojik farklılık ise, 

gerçekte belki en zayıf ancak söylemde temel alınan konuydu. Savaş sonrasında 

dünya, ABD’nin temsil ettiği “özgür dünya” ile onun karşısında bulunan “komünist 

tehdit” arasında etki alanlarına ayrılmıştı. Aslında bu ayrımın zaman içinde ideolojik 

öğelerinden ziyade ekonomik ve siyasi öğelerinin daha belirleyici olduğu ittifaklar 

çerçevesinde görülecektir. Gerçi daha 1946’da ( 22 Şubat 1946 tarihli telgraf) 

Amerikalı diplomat George Kennan,  komünizmin,  özellikle Komünist Parti ve onun 

oluşturduğu sistemin, Sovyetler Birliği’ni geleneksel çevrelenmişlik korkusuyla 

beraber dünya barışının sürekliliği için önemli bir tehlike haline getirdiğini ve özgür 

dünya ülkelerinin birlikte hareket ederek bu tehlikeyi bertaraf edebileceğini ifade 

etmişti. Mart 1946’da, Doğu Avrupa ülkelerinde iktidar değişimleri karşısında 

Churchill de “Demir Perde” konuşmasıyla Sovyetler Birliği’nin oluşturduğu tehdide 

dikkat çekmekteydi. Kennan’ın Bay X takma adıyla Temmuz 1947’de Foreign 

Affairs dergisinde çıkan yazısı Amerika Birleşik Devletleri’ne bu yeni savaşta yol 

göstermekteydi: “Rusya’nın yayılmacı eğilimlerinin sert ve ihtiyatlı çevrelenmesi.”97     

1940’ların sonunda başlayan, askeri ve ekonomik örgütlenmelerle devam eden 

süreç daha çok Avrupa’da yoğunlaşan bir mücadeleyi işaret etmekteydi. Diğerleri 

gibi Soğuk Savaş da Avrupa’da başlamıştı ve dikkatle izlenmekle beraber, Güney 

Asya’nın dışındaydı. Güney Asya ülkeleri yeni bağımsız olmanın sancıları içerisinde 

                                                

97 Eric Hobsbawn, Kısa 20. Yüzyıl 1914–1991, Aşırılıklar Çağı, çev. Yavuz Alogan, İstanbul, 
Sarmal, 1996, s. 164–276; [George Kennan] X, “The Sources Of Sovıet Conduct,” 
http://www.historyguide.org/europe/kennan.htlm. 

 



 45 

aslında bu yeni mücadele içinde yer almayı da tercih etmemekteydiler. Temel kaygı 

ekonomik sorunları aşmak ve mevcut siyasi otoritenin meşruiyetini bu bağlamda 

sağlamlaştırabilmekti. 1949’da NATO ile artık kendisini iyice belirginleştiren birinci 

dünya ve karşısına aldığı ikinci dünya arasında, Güney Asya, başlangıçta bir savaşım 

alanı sayılmazdı; diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi çabaları esnasında ne Hindistan 

ne de Pakistan askeri müttefik olarak düşünülmüştü. Ancak Çin’de komünistlerin 

başarısı ve iktidarı ele geçirmeleri, Kore ve Vietnam’da yaşananlar Güney Asya’yı 

da iki süper gücün etkinlik alanı içine soktu. Bu yeni durum, Hindistan ve 

Pakistan’ın kendi çatışmalarını, kendileri dışındaki güçlerle ilişkilendirerek 

sürdürmelerine neden olmuştur. 

 

A. GÜNEY ASYA’NIN BLOK POLİTİKALARINA DAHİL OLMASI 

 Güney Asya’ya yönelen ilgi İngiliz Yönetimi’nin çekilmesiyle birlikte 

başlamıştı. İngiltere’nin çekilmesi, nüfus büyüklüğü, hammadde kaynakları ve 

stratejik önemi dikkate alınmaya değer bu alanda güç boşluğunun oluşmasına ve 

önemli istikrarsızlıklara neden olabilirdi; yeni güç odaklarının bu boşluğu doldurması 

da gayet mümkündü. 

Amerika Birleşik Devletleri, bölge politikasını Pakistan ve Hindistan ile ikili 

ilişkiler üzerine oturtmaktaydı. Bu yaklaşım kısa vadeli bölgesel gelişmeler üzerine 

yoğunlaşmıştı. 1940’ların sonunda Güney Asya’ya ilişkin istihbarat bilgileri, stratejik 

öneriler ve ilgili politik tahmin ve bilgiler, Hindistan altkıtasını “ önemli ancak ABD 

için yaşamsal öneme sahip olmayan” bir yer olarak tanımlamaktaydılar.98 Merkezi 

İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Hava-Kara-Deniz Güçleri Koordinasyon Komitesi’nin 

(SANACC) hazırladığı raporlar, daha çok silah üretimi için gerekli hammadde 

kaynaklarının yoğunluğuna ve Hindistan altkıtasının stratejik konumuna atıfta 

bulunmaktaydılar. Özellikle Pakistan’ın Ortadoğu’nun petrol havzalarına 

yakınlığından dolayı askeri üs edinmede önemine değiniliyordu. Ancak ülkelerin 

ekonomik ve politik durumu gözlendiğinde, Hindistan ve Pakistan’ın “SSCB’den 

                                                

98 Robert J. Mcmahon, The Cold War on the Periphery, New York, Columbia University Press, t.y.  
s.13. 
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uzak ve doğrudan Sovyet tehdidinin konusunu oluşturmadıkları”99 sonucuna 

varılmıştır. Dolayısıyla, denilebilir ki, Soğuk Savaş’ın daha başlarında ABD için 

Güney Asya ekonomik ilişkilerini geliştirebileceği, kendisine dost ve yakın 

demokratik ülkelerin bulunduğu bir coğrafyayı temsil etmekteydi. 1949’da 

Nehru’nun Washington ziyaretiyle başlayan süreç askeri esaslardan çok,  yeni 

diyaloğu kurma amaçlı olmuştur. 

 Çin’de Çan Kay-Şek hükümetinin yıkılması, 1949’da Mao önderliğinde 

komünist bir yönetimin kurulması ve Fransız Hindi-Çini’ndeki eylemlilik Asya’da 

sosyalist yayılmanın gerçekleşmeye başladığı kanısını doğurmuştur. Özellikle Çin’de 

Kongre’nin desteklediği milliyetçilerin yenilgisi ABD’nin bölgeye daha ciddi olarak 

eğilmesi gerektiği inancını oluşturmuştur. Bu süre içerisinde ABD tamamen ilgisiz 

olmamakla birlikte, bu ilgi bölge ülkelerinin ekonomik ve siyasal istikrarlarının 

sağlanması, böylelikle komünistlerin etki alanına girmelerinin önlenmesi amacına 

yöneliktir: “[Bu] sadece ABD ile dost, daha istikrarlı ve demokratik hükümetlerin 

temellerini sağlamaya yardımcı olmayacak, ayrıca Uzak Doğu’da ve tüm dünyada 

ekonomik gelişmeye katkıda bulunmakta ülkelere yardımcı olacaktır.”100 Güney 

Asya ABD için jeostratejisi açından önemli olmakla birlikte, özel bir politikanın 

unsuru değildi.  

ABD’nin Güney Asya’ya yönelik sınırlı politikasının değişmesinde önemli 

dönüm noktası Çin’de Washington’ın desteklediği Çan Kay-Şek hükümetinin 

yenilgisi sonrasında, 25 Haziran 1950’de patlak veren Kore Savaşı olmuştur. Kore 

Savaşı bölgede sadece ekonomik ve iki taraflı iyi niyete dayalı ilişkilerin sonuç 

vermekte yetersiz kalacağını göstermiştir. Ayrıca, herhangi bir ittifak ilişkisine 

dayanmayan ikili ilişkiler, ABD için her zaman olumlu bir destek anlamına 

gelmemekteydi. Nitekim ikili ilişkiler geliştirilmeye çalışılsa da Hindistan’ın Kore 

Savaşı sırasında ABD’yi desteklemeyen tavrı bunun bir örneğini teşkil etmekteydi.101 

ABD, Asya’daki komünizm etkisinin genişlemesinden korunma sorununu, John 

                                                

99 Ibid., s. 14. 
100 Ibid., s. 17. 
101 Robert J. Mcmahon, “The Evolution of American Geopolitical Strategy and India, 1947–1965,” 
Four Decades of Indo-U.S. Relations, ed. A. P. Rana, New Delhi, Har-Anand Publications, 1994, 
s. 82.  
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Foster Dulles’ın mimarı olduğu çevreleme politikası ile çözmeye çalışmıştır. 

Böylelikle Soğuk Savaş askeri ve ideolojik unsurlarıyla Güney Asya politik yaşamı 

içerisinde yer almaya başlamıştır. ABD’nin Sovyetler Birliği ve Çin’den kaynaklı 

tehdidi önlemeye yönelik eylemi, böyle bir ideolojik motivasyona sahip olmayan 

Pakistan ve Hindistan için, aralarındaki sorunların, özellikle de güvenlik ikileminin 

Soğuk Savaş içerisinde ve tehditkar niteliği her geçen gün artan bir biçimde yeniden 

üretilmesi anlamına gelmekteydi.102 

ABD’nin Soğuk Savaş unsurlarını bu bölgeye dahil etmesiyle birlikte, altkıta 

Sovyetler Birliği ve Çin için de bir mücadele alanı oluşturmuştur. Stalin döneminin 

ortodoks uygulamaları ve Sovyetler Birliği’nin Hindistan’da Komünist Parti’yi 

Kongre Partisi’ne karşı desteklemesi, Moskova ile ilişkilerin gelişmesine engel 

olmuştu; ancak çevreleme politikasının uygulanmaya başlamasıyla ve Stalin’in 

ölümüyle Hindistan ile yakın ilişkiler içine giren Moskova, bu politikanın olumsuz 

etkilerini aşmaya çalışmıştır. Malenkov 15 Ağustos 1953’te yaptığı bir konuşmada 

bu yeni yönelimin sinyallerini vermiştir; “barışçıl ülkelerin Kore Savaşı’nı sona 

erdirmek doğrultusundaki çabalarında Hindistan’ın önemli katkıları 

olmuştur…Gelecekte Hindistan ve SSCB arasındaki ilişkiler samimi bir işbirliği ruhu 

içerisinde güçlenecek ve gelişecektir.”103 SSCB’nin çevreleme politikasını aşmada 

kullandığı yöntem, bölge ülkeleriyle yakın ilişkiler kurmak ve bu ülkelerin, ideolojik 

yapılarını önemsemeksizin∗, ekonomik gelişmelerinde yardımcı olmak ve çoğu yeni 

bağımsızlığını kazanmış ülkelerin teknoloji gereksinmelerini karşılamaktı. 

Böylelikle, Üçüncü Dünya içerisinde etkisini arttırmıştır.  

 

 

 

                                                

102Harold A. Gould, “U.S.-Indian Relations: The Early Phase,” The Hope and Reality U.S.-India 
Relations from Roosevelt to Reagan, ed. Harold a. Gould ve Sumit Ganguly, Boulder, Westview 
Press, 1992, s. 35–36.  

103 Barnds, op. cit., s.114. 
∗ Moskova sahip olduğu “dünyanın iki kamp arasında bölündüğü” yaklaşımından vazgeçmiştir ve 
üçüncü yolu ya da tarafsızları da kabul etmiştir. Robert H. Donaldson, “ Soviet Security Interests in 
South Asia,”The Subcontinent in the World Politics, ed. Lawrence Ziring, New York, Praeger, 
1982, s.188. 
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B.  HİNDİSTAN VE PAKİSTAN’IN SOĞUK SAVAŞ KOŞULLARINDA 

POLİTİK YÖNELİMLERİ 

1. Hindistan’ın Soğuk Savaş Yaklaşımları 

Hindistan’da mevcut uluslararası sistemi değerlendirecek ve bu doğrultuda 

karar verecek olanlar, bağımsızlık idealini gerçekleştirmiş elitlerdi.  Hindistan’ın 

politik yönelimlerinin mimarı ölümüne kadar geçen süre içerisinde Nehru ve Kongre 

Partisi’ydi. Hindistan bağımsızlığını kazandığı sırada uluslararası sistem bir veri 

olarak kendisini dayatmıştı. Hindistan’ın yeni bağımsızlığını kazanmış bir ülke 

olarak çeşitli gereksinimleri vardı ve bu gereksinmeleri belirleyen, buna uygun bir 

politika saptayan hiç kuşkusuz Kongre Partisi olmuştur. Hindistan Kongre Partisi’nin 

kitlelerin katılmasıyla oluşan halkçı kimliği, 1947’de kurulan devletin iç politika 

belirlemelerindeki yönelimini ortaya koymaktaydı. Öncelikle Nehru’nun ifadesiyle, 

“Hindistan’daki direnme, asla bir sınıf çatışması değildi, ulusal bir mücadeleydi.”104 

Böylelikle, bu mücadeleyi sürdüren Kongre Partisi bir sınıfı temsil etmemekte, 

sınıflarüstü bir konum kazanmaktaydı. Bir işçi sınıfı partisi değildi, Marksist-

Leninist söylemden ilham alsa da sosyalist bir devlet kurmamaktaydı.∗ Öncelikle 

Hindistan’ın ihtiyaçları doğrultusunda ekonomik gelişmeyi gerçekleştirmek 

zorundaydı; ayrıca, Parti’nin bel kemiğini orta sınıflar ve alt sınıflar oluşturuyordu. 

Partiyi destekleyen bu grupların güçlendirilmesi lazımdı.  Hindistan’da uzun bir süre 

siyasete egemen olabilecek bir sınıf oluşmadığı için Kongre Partisi sınıflarüstü 

konumundan kaynaklı özerkliğe sahipti.105 Nehru ve Sardar Patel (İçişleri Bakanı) 

Hindistan’ın iki önemli ismi olmuşlardır ve uzun süre göreli özerkliği kullanarak bu 

ülkede dönüşümü başlatmışlardı. Bu çerçevede, Hindistan’ın ilk anayasası 1950 

yılında yürürlüğe girmiştir. Anayasaya ek olarak ülkenin ekonomik gelişmesinde 

yönetimsel organizasyonlardan en önemlisi, Ulusal Planlama Komisyonu, 1950 

                                                

104 Jawaharlal Nehru, Sosyal Devrimler ve Ulusal Savaşlar , s.161. 
∗ Nehru Parti’nin sınıfüstü konumunu korumak ve bu vesileyle özerkliğini geliştirmek için sosyalizm 
konusundaki eleştirileri, farklı biçimlerde sosyalizm olabileceği ile yanıtlamıştır. Uygulamaya 
çalıştığı devlet kontrollü hızlı kalkınma politikasıydı. Arun S. Swamy, “Consolidating Democracy 
by Containing Distribution: ‘Sandwich Tactics’ in Indian Political Development, 1936–1996,” 
Indian Rewiev, Vol.2, N. 2( April 2003), s.8. 

105 Nicos Poulantzas, “Kapitalist Devlet: Miliband ve Laclau’ya Cevap,”Kapitalist Devlet Sorunu, 
çev. Yasemin Berkman, ed. Murat Belge, Atilla Aksoy, İstanbul, Birikim, 1977, s.202.  
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yılında kurulmuştur. Komisyonun çalışmalarıyla 1951’de yürürlüğe konan Birinci 

Beş Yıllık Plan’ın başarısı, Hindistan’da Nehru önderliğinde ve görece sorunsuz 

ilerleyen süreci ve iç istikrarı sağlamıştır.106 Bu durumun bir sonucu olarak Kongre 

Partisi 1952 seçimlerinde büyük bir zafer kazanmış ve 1977’ye kadar da iktidarını 

devretmemiştir. Hindistan’ın devlet kontrollü endüstrileşme çalışmaları, 1950’ler ve 

1960’lar boyunca devam eden yükselişi, ekonomik başarıyı ve bunun olumlu siyasal 

ve toplumsal etkilerinin oluşmasını sağlamıştır. Bu gelişmede dünya ekonomisinin 

genişleme dönemi içerisinde olmasının payı büyüktür. Sistemdeki genel olumlu 

hava, ekonomik iyileşme, pek çok azgelişmiş ülkede olduğu gibi, teknoloji yoğun bir 

hamle gerçekleştirme çabasıyla bu örnekler arasında farklı bir yere de sahip olan 

Hindistan’da da demokratik, sosyal hakların elde edilmesi için gerekli motivasyonu 

sağlamıştır.107 Hindistan’ın benimsediği seküler, demokratik yaklaşım ve barışçıl dış 

politika ona diğer üçüncü dünya ülkelerinden daha istikrarlı bir yapı kazandırmıştır.  

           Hindistan’ın 1947’de bağımsız bir devlet olarak katıldığı,  iki kutuplu 

sistemin oluştuğu ve devletlerin kendilerini bu iki tarafa göre tanımladıkları bir 

dünyaydı. Dolayısıyla, yeni bağımsızlığını kazanmış bir ülkenin iç meşruiyetini tam 

olarak oluşturma ve bu bağlamda kendi ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda 

politika yapma süreci, sistemin zorlamalarının etkisine girmekteydi. Hindistan’ın 

antiemperyalist bağımsızlıkçı söylemi düşünüldüğünde her hangi bir blokta yer 

alması, özellikle Batı bloğunun etkisine girmesi mümkün değildi. Kongre Partisi dış 

politikasını 1920’lerde ortaya koymuştu ve ana maddesini antiemperyalizm 

oluşturmaktaydı. Hedef, siyasal ve ekonomik emperyalizmin dışında kalarak özgür 

uluslarla karşılıklı işbirliği ve özellikle komşu devletlerle barışçıl ilişkileri 

geliştirmekti.108  Herhangi bir bağımlılık ilişkisine girmeden bağımsız ve etkili bir 

aktör olma amacını taşımaktaydı. Bu yaklaşımın karşılığı bağlantısızlık politikası 

olmuştur. 

  

                                                

106 Hugh Tinker, India and Pakistan, s. 52. 
107 Faruk Ataay, “Tarihsel Süreçte Azgelişmişlik ve Demokrasi,” Praksis, Ankara, S.10(Yaz-Güz), s. 
146–147. 

108Bkz., Jawaharlal Nehru, The Discovery of India,  s.423-427. 
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  a. Bağlantısızlık Politikası 

    Hindistan’ın bağımsız dış politika eğiliminin önemli nedeni içeride ulus inşa 

sürecini gerçekleştirme çabası içinde olmasıydı. Dolayısıyla Hindistan’ın gelişme 

perspektifine uygun dış politika yönelimi olarak “bağlantısızlık” ortaya konmaktaydı. 

Daha 1947’de, içeriği Soğuk Savaş etkileriyle tam olarak belirlenmemiş olmakla 

birlikte, bu politika herhangi bir bloka dahil olmama biçiminde kendisini ortaya 

koymaktaydı. “Bir bloka ya da diğerine katılıp katılmamak biçimdeki dış 

zorlamalardan kaçınmalıyız…Biz biri ya da diğeri için oy kullanmak zorunda 

kalmayacağız.”109  

 Bağlantısızlık politikası Nehru tarafından pasif bir tarafsızlık olarak değil, 

uluslararası sistemin aktif bir üyesi olmak biçiminde tanımlanmıştır. Bu aktif 

bağlantısızlık, Hindistan’ın ekonomik ve sosyal gelişmesini sağladığı sürece dış 

dünyadan kopmadığı, aksine çeşitli forumlar doğrultusunda katılım gösterdiği bir 

süreçtir. Aynı zamanda yeni kurulan devletlerin askeri zayıflıklarını bertaraf 

edebildiği ve askeri unsur dışında da etkili olabildikleri bir durum yaratmıştır.110  Bu 

bağlamda, 1947’de Yeni Delhi’de düzenlenen Asya İlişkileri Konferansı’ndan 

itibaren bölgesel işbirliği çalışmaları sürdürülmüştür. Ancak bu politika asıl 

uygulamasına, Soğuk Savaş koşullarının belirginleştiği ortamın zorlayıcılığı içinde 

kendi inisiyatifini oluşturabilen Bağlantısızlar Hareketi’yle kavuşmuştur. 

Bağlantısızlık Hareketi 1955’te Bandung’da yapılan Asya Konferansı’nda doğmuş 

ve izleyen zirvelerde giderek gelişmiştir. Bu politikanın ilkeleri “toprak bütünlüğü ve 

egemenliğe saygı, saldırmazlık, iç işlerine karışmama, eşitlik ve karşılıklı yarar ve 

barış içinde bir arada yaşama”111 olarak,  Hindistan’ın Tibet ile ilgili olarak Çin’le 

yaptığı 1954 antlaşmasında (Panchsheel) ortaya konmuştur. Bandung Konferansı bir 

Asya-Afrika toplantısıydı ve Soğuk Savaş’ın farklı politik biçimlerini 

                                                

109 Jawaharlal Nehru, India’s Foreign Policy, Selected Speeches, s. 25. 
110 Russel Brines, Indo-Pakistan Conflict, London, Pall Mall,1968,s. 121.  “Bu politikaya iki 
nedenden bağlanmak zorundayız. İlk olarak barış ihtiyacımız zorunlu. Tercih edilebilir ya da arzu 
edilir değil, yaşamsal bir zorunluluk ve günlük duamız. Barışa ihtiyacımız daha güçlü ya da zengin 
olmak için değil varolabilmek için. İkinci olarak bu yolu seçtik çünkü tehdit psikolojisini ve 
üretilmiş bir korkuyu reddediyoruz.” Vijaya Lakshimi Pandit, “India’s Foreign Policy,” Foreign 
Affairs, Vol.34, N. 3 ( April 1956), s.435–436. 

111 Ibid., s. 304. 
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yansıtmaktaydı. Bu bağlamda Bandung’dan çıkan ve katılımcı ülkelerin üzerinde 

birleştiği ve desteklediği sonuç Panchsheel ve sömürgeciliğin tasfiyesinin gerekliliği 

olmuştur.112  

Bağlantısızlık Hareketi asıl olarak Tito, Nasır ve Nehru’nun çabalarıyla 

toplanan 1961 Belgrad Konferansı’nda kurumsal yapısını oluşturmuştur. Daha sonra 

bunu 1964 Kahire ve 1970’de Lusaka Konferansları izlemiştir.1970’lere kadar bu 

toplantıların temel gündemi sömürgeciliğin tasfiyesi, apartheid uygulamasına ve her 

türlü ayrımcılığa son verilmesi, nükleer denemelerin yasaklanması ve askeri üsler 

sorunu olmuştur.113 Bağlantısızlık Hareketi Hindistan’ın dış politikasına, özellikle 

ABD’nin Pakistan’ı silahlandırması ve bu ülkede askeri üsler edinmesine ilişkin 

söylemine karşı, uluslararası destek sağlamaktaydı. Belgrad Konferansı’nda yabancı 

askeri üsler kurulması kınanmış ve silahsızlanma konusuna değinilmiştir. Ayrıca 

yine bu Konferans’ta Nehru tarafından Sovyetler Birliği ve ABD’ye verilmek üzere 

hazırlanmış “Barış Talebi” de yer almıştır. Yine Kahire Konferansı Hindistan’ın 

etkinliğini gösterdiği bir alan haline gelmişti. Sonuç metninden çok Konferansa davet 

edilecek ülkeler belirlenirken, Çin ve Pakistan’ın katılmaması gerektiği konusundaki 

çalışması başarılı olmuştur.114 Lusaka Konferansına kadar devam eden süreç 

Bağlantısızlık Hareketinin ilk dönemini oluşturmaktadır. Blok karşıtı söylem, askeri 

üsler, silahlanma, sömürgeciliğin tasfiyesi gibi sorunları içermektedir. Lusaka sonrası 

başlayan eğilim “yeni bir ekonomik sistemin” kuruluşuna ilişkindir. Ayrıca 

1970’lerde Hareket’e eklenen bir diğer tartışma konusu Sovyetler Birliği’nin 

konumudur. Sosyalist ülkelerin Hareket’in doğrudan üyesi olması ve iki blok 

arasında temelde bir fark olup olmadığı konusu bazı ülkeler arasında çatışmaya yol 

                                                

112 Arthur G. Rubinoff, op. cit., s. 319. Bandung’da çıkan kararlardan biri de sömürgelerin tasfiyesi ve 
sömürgeciliğin kınanmasıdır. Bu doğrultuda Goa’nın Portekiz sömürgesi olmaktan çıkarılıp 
Hindistan’a katılımı için Asya-Afrika ülkelerinin desteği aranmıştır.  Bu, Hindistan için fazlasıyla 
önem taşır. Hindistan Goa’nın topraklarına dahil edilmesini talep etse dahi Portekiz Goa’nın kendi 
toprakları olduğunu savunmuştur. Portekiz’in bir NATO ülkesi olması Hindistan’ın talebini 
gerçekleştirmesini zorlaştırmıştır. Goa ancak bir güvenlik operasyonu ile 1961’de Hindistan 
topraklarına katılabilmiştir.  

113 Toplantılar esnasında bahsedilen tüm konular ele alınmakla birlikte katılımcı ülkelerin kendi özel 
konumları, politik yönelimlerinden kaynaklı ‘öncelikli önemli’ tartışmaları yaşanmaktaydı. Bkz. 
Keesing’s Contemporary Archives, February 17–24, 1962, s.18601–2.  

114 Keesing’s Contemporary Archives, November 28-December 5, 1964, s.20431. Konferansa 
Nehru’nun ölümü üzerine Shastri katılmıştır. 
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açmıştır.115 Lusaka Konferansı ve sonrasında Hindistan’ın da Bağlantısızlar Hareketi 

içerisindeki etkisi azalmıştır. Buna rağmen, Hindistan Bağlantısızlar Hareketini ilk 

biçimiyle, sömürgecilik karşıtı ve antiemperyalist bir hareket olarak değerlendirmeyi 

ve Hint Okyanusu’nun üslerden arınmış bir barış bölgesi olması yolundaki çabalarını 

sürdürmüştür. 

b. Süpergüçlerle İlişkiler 

  Hindistan’ın sistemin dayatmalarına karşı dış politikasında özerkliğini 

koruyabilmesinin en önemli unsurlarından biri Sovyetler Birliği ve ABD arasında 

kurabildiği denge olmuştur. Hindistan’daki eğilimler 1950’lere kadar ne ABD için ne 

de Sovyetler Birliği için fazla bir şey ifade etmekteydi; diplomatik ilişkilerin 

geliştirilmesi çabaları esnasında Hindistan askeri müttefik olarak düşünülmemişti.  

Başlangıçta, ABD için Hindistan Asya politikasında bir köşe taşı olarak 

algılanmıştı ve ilişkiler geliştirilmeye çalışılmıştı. Ancak, ABD’nin çevreleme 

politikasını uygulaması ve Soğuk Savaşı Güney Asya ‘ya taşıması ilişkileri olumsuz 

yönde etkilemiştir. ABD askeri ittifaklara dayalı sisteminin bir unsuru olarak 

öncelikle Pakistan’ı değil, Hindistan’ı görmüştü. Dulles, Nehru’yu Asya’da 

oluşturulan paktlardan birine girmesi konusunda ikna etmeye çalışmış, ancak Nehru 

bağlantısızlık politikasında ısrar etmişti. Yine Kore Savaşı ve Çin konusunda da 

taraflar arasında anlaşmazlıklar söz konusu olmuştur.116 ABD tarafından Hindistan’ın 

bağlantısızlık politikası kabul görmemekteydi. Amerikalı yöneticiler için böyle bir 

politika ahlaki olarak yanlıştı. ABD Hindistan Büyükelçisi Nehru’ya sürekli olarak 

bağlantısızlığın ABD için kabul görmeyen bir yaklaşım olduğunu ve “Hindistan’ın 

bir tarafı seçmek zorunda bulunduğunu” ifade etmekteydi.117  

ABD’nin Pakistan ile askeri ittifaklara dayalı politika geliştirmesi 

Hindistan’da ciddi tepkilere neden olmuştur. Nehru’ya göre “… bu adım yanlış bir 

adımdır ve bu adım gerilimi artırmakta ve dünyayı endişelendirmektedir. Ayrıca 

                                                

115 Philippe Braillard ve Mohammed Reza Djalili, The Third World and International Relations, 
London, Frances Pinter,1986, s.92–93, 96.  

116 Stanley Wolpert, Roots of Confrontation in South Asia, New York, Oxford University Press, 
1982, s. 141.  

117 R. J. Mcmahon, “The Evolution of American Geopolitical Strategy …,” s. 78. 
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Asya’da güvensizliği de arttırmaktadır.”118  Nehru’nun bu konudaki diğer bir 

endişesi ise, Pakistan’ın bu paktlara dahil olmasının nedeninin  “komünizmin 

çevrelenmesi”yle bağlantılı olmamasıdır; “Pakistan Hükümetinin ‘saldırganlık’ 

dediği şeyi ‘komünist saldırganlığından’ başka, tahminen, Hindistan ile ilgili 

düşüncelerine doğru yayma amacında olduğu görülmektedir.”119 ABD hükümeti bu 

silah yardımının sadece savunma amaçlı olduğuna ilişkin güvence vermiştir, ancak 

Hindistan açısından, Pakistan’ın tavrının bu güvenceleri doğrulayacak nitelikte 

olmadığı açıktır. Hindistan silah yardımı ve ittifak politikasının etkisiyle Soğuk 

Savaş’ı sınırlarında hissetmeye başlamıştır. Keşmir sorunu nedeniyle çatışmalı 

ilişkileri olduğu Pakistan Hindistan’ın rahatsızlık unsuru olmuştur. Ancak bu 

dönemde Hindistan silahlanma doğrultusunda harekete geçmemiştir. Sorunlarını 

barışçıl yollarla çözebileceğine inanmıştır.120 

ABD kamuoyunda ve Kongre çerçevesinde Hindistan karşıtlığı oluşmakla 

birlikte, Hindistan büyüklüğü ve stratejik önemiyle gözardı edilemeyecek bir ülke 

olarak görülmüştür. ABD hükümetleri, Hindistan’ın bağlantısız konumunu 

sürdürmesini askeri ittifakla değilse de, ekonomik ve askeri yardımlar vasıtasıyla 

sağlamaya çalışmışlardır.121 Nitekim Kongre Partisi’nin bölünme ve bölünme sonrası 

hoşnutsuzluğu bertaraf edebildiği Birinci Plan’ın başarısı ABD yardımlarıyla 

sağlanmıştır.122  

Hindistan’ın Sovyetler Birliği ile ilişkisi de benzer temeller üzerine 

kurulmuştur. Askeri ittifaklara girmeden Üçüncü Dünya ülkelerine ihtiyaçları olan 

ekonomik ve teknolojik desteği veren Moskova, kendi etki alanını kurma ve ABD 

çevrelemesini bu vesileyle aşabilme çabası içerisinde olmuştur. ABD’nin 1953’te 

Pakistan’a askeri malzeme yardımında bulunması, Hindistan’ın yüzünü Sovyetler 

Birliği’ne çevirmesine neden olmuştur ve aynı yıl, Hindistan-SSCB ilişkileri 

                                                

118 Jawaharlal Nehru, op. cit., s. 471 
119 Ibid.,s. 173. 
120 Onkar Marwah, “National Security and Military Policy in India,” The Subcontinent in World 
Politics, ed Lawrence Ziring, New York, Preager, 1982, s.73 1963’e kadar Hindistan’ın savunma 
harcamaları GSMH’nın yüzde 1,5 dolaylarındadır.  

121 Robert J. Mcmahon, Cold War on the Periphery, s.19,47–48 
122 Beraberinde Commonwealt ve WHO, FAO gibi kuruluşların katkılarıyla. Planing Commission, 
Government of India, The New India, New York, Macmillan, 1958, s. 153. 
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gelişmeye başlamıştır. Sovyetler Birliği Hindistan’ı Pakistan karşısında bir güç 

olabilecek biçimde donatmıştır.123  1954’te Hindistan’ın endüstrileşmesi 

doğrultusunda ekonomik ve teknolojik yardımda bulunmaya başlamıştır. İkinci ve 

Üçüncü Planlarda öngörülen ağır sanayi yatırımları da Sovyetler Birliği’nin 

yardımlarıyla gerçekleştirmiştir.124 Ayrıca Sovyetler Birliği bu tarihten itibaren 

Hindistan’ın Keşmir sorunu konusundaki tutumunu da Birleşmiş Milletler nezdinde 

savunmuştur.   

 Hindistan’ın ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı bir diğer ülke Çin’dir. Hindistan 

Çin’i ilk tanıyan ülkelerden biri olmakla birlikte, aralarında iyi niyetli görüşmelerle 

bile çözülmesi güç sorunlar mevcuttur. Hindistan ile Çin arasında Çin’in İngiliz 

emperyalizminin bir unsuru olarak gördüğü ve kabul etmediği Hindistan-Çin sınırını 

oluşturan McMahon Hattı sorunu ile 1950’de Çin’in Tibet’i ele geçirmesinden sonra 

ortaya çıkan çatışma konuları bulunmaktadır. Hindistan’ın bu sorunlara yönelik 

tutumu, Nehru dönemine damgasını vuran, barışçıl yollarla sorunların çözülmesidir. 

Tibet sorununa ilişkin olarak derhal Kuzey ve Kuzeydoğu Sınır Savunma Komitesi 

oluşturulmuş ve gelişmeler rapor edilmeye başlanmıştır. “Çin’in Tibet’i işgalinin 

stratejik anlamlarının tamamen farkında olsa da, Hindistan Hükümeti, politik 

anlamda sağduyulu, diplomatik olarak dikkatli, finansal ve maddi kaynaklar 

açısından iktisadi olarak tanımlanabilir bir davranış biçimi içerisinde Himayalalar’ın 

başkalaşmış durumuna karşılık vermekteydi ve bu, uzun zamana yayılmış bir 

tasarlamanın sonucuydu.”125 1953’te Tibet konusunda ikili resmi görüşmeler 

başlamış ve bu görüşmelerin sonucunda Panchsheel ilkelerinin ortaya konulduğu 

1954 Antlaşması yapılmıştır. Bu antlaşma ile Hindistan, McMahon Hattı sorunun 

belirmesi nedeniyle, Tibet’i Çin’in bir parçası olarak kabul etmiştir.126 1954 

Antlaşması Çin ile Hindistan’ın ilişkilerini yumuşatmamıştır. Çin, Hindistan ile 

varolan sınırlarını ihlal etmeye yönelik eylemlerini arttırmıştır. 1959’da Nehru 

                                                

123 Brines,op. cit., s.143.Pakistan’ın ABD ile ilişkisinden farklı olarak burada bir ittifak mantığı söz 
konusu olmamıştır. Nitekim bağlantısızlık politikası Nehru’nun pek çok defa ifade ettiği gibi 
Bloklarla ittifaka girmemeyi içermektedir, yoksa ekonomik ilişkileri destekler. 

124 Planların finansmanı ile ilgili olarak bkz.Planing Commission,op.cit.., s.127-154 . 
125 Marwah, op.cit., s. 72.’den Lorne  J. Kavic, India’s Quest for Security, Berkeley, Univerity of 
California Press, 1967, s.61. 

126 Barnds, op. cit., s. 136. 
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Parlamento’ya yaptığı açıklamada Çin ile bir sınır sorunun bulunduğunu ifade etmiş, 

böylelikle büyük umutlarla kurulmuş olan Panchsheel dönemi sona ermiştir. 

Hindistan için asıl sorun iki bin mil olan Çin sınırının korunmasıydı. Ayrıca Çin ile 

ilişkiler bağlantısızlık ve barış içerinde bir arada yaşama prensiplerine uygun olarak 

inşa edilmişti. Hindistan’ın Tibet konusunda da geri adım atmasına yol açan 

Panchsheel yaklaşımı ve ekonomik gelişmeyi silahlanma sorununundan öncelikli 

gören Nehru politikaları, tartışılmaya başlandı. Nitekim 1962 savaşı sonrası 

bağlantısızlık politikasının silahlanmaya ilişkin söylemi değişmiş ve Hindistan 1964 

yılında beş yıllık Savunma Planını yaparak kendi askeri endüstriyel kompleksini 

kurma çalışmalarına başlamıştır.127  

 2. Pakistan’ın Askeri İttifaklara Dayalı Dış Politika Kurgusu 

 Pakistan bağımsızlığını ilan ettiğinde sınır sorunları ve göçten kaynaklı pek 

çok sorun ve sosyal çatışmayla baş etmek zorunda kalmıştır. Sınırlı kaynakları olan 

bir ülke olarak tüm bu sorunlarla baş etmesi güç olmuştur. Ancak daha da önemli bir 

sorun, Hindistan’dan farklı olarak, romantik bir ideali siyasi bir gerçekliğe 

dönüştüren siyasi elitlerin iki ulus teorisi bağlamında oluşturulan devletin anayasal 

düzenini tespit edebilmelerine ilişkin olarak ortaya çıkmıştır. 1956 yılına kadar 

anayasa tartışmaları devam etmiştir, çünkü İslam vurgusunun anayasada nasıl yer 

alacağına dair tartışma çözülememiştir.128 Cinnah, teokratik olmayan ama İslami 

esasları temel alan yaklaşımının uygulamasını ortaya koyamadan vefat etmiştir. 

Cinnah’ın ölümü sadece anayasal tartışmalara neden olmakla kalmamış, aynı 

zamanda yönetici kadroların belirlenmesi ve halk desteğini sağlaması süreci de 

tamamlanamamıştır. Pakistan’daki yönetim zafiyeti ulus inşa sürecini sekteye 

uğratmanın yanı sıra, halkın cemaatçi örgütlenmesine ve bu gruplar arasında 

çatışmalara da neden olmuştur. Nitekim, Ahmediler mevzusu nedeniyle başlayan 

                                                

127 Marwah,op.cit., s. 74. 
128 Tinker, India and Pakistan, s. 71. Pakistan’da İslam konusunda ılımlı çerçeveden bakanlar ve bir 
de teokratik devlet talepleri olan ulema vardı. Başlangıçta yönetici elitleri oluşturan ılımlılar görece 
güçlüyken zaman içerisinde ulemanın gücü artmıştır. Bir süre sonra İslam ılımlı olanlar için de 
zorlamada olsa söylemlerinin bir parçasını oluşturmuştur. Istiaq Ahmed, State, Nation and 
Ethnicity in Contemporary South Asia,London, Pinter,1996, s.171. 
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eylemler sonucu 1953’te sıkıyönetim ilan edilmiştir.129 1956’da İslami, federal ve 

parlamenter demokrasiye dayanan bir anayasa kabul edilmiş ve 1958’de yine bir 

darbe ile askeri yönetim başlamıştır. Eyup Han’ın yönetiminde hazırlanan 1962 

anayasası ülkede güçlü bir devlet başkanlığı sistemi kurmuştur. Genel seçimler ile 

iktidara taşınan Pakistan Halk Partisi, 1973’te yeni bir anayasal reform 

gerçekleştirmiştir.130  

Pakistan’da siyasal istikrar, iç barış bir türlü sağlanamamış ve bu durum 

ordunun siyaset içerisinde rolünü arttırmasına ve temel aktör olmasına neden 

olmuştur. Hindistan ve Pakistan’ın kuruluşunda politik bir role sahip olmayan ordu, 

sömürge dönemi içerisinde İngiliz yönetimine bağlıydı ve siyasetten uzak bir tutum 

içindeydi. Bağımsızlık sürecinde sınırlı bir rol üstlenmiş, yalnızca mültecilerden 

kaynaklanan sorunlar ve Keşmir’deki çatışmalarda görev almıştı. Ancak, Pakistan 

örneğinde ordu politik bir kişilik kazandı. Pakistan’da yaşanan kriz, entegrasyonun 

sağlanamaması ve Hindistan temelli endişe, güvenlik bunalımı ordunun sıkı yönetim 

usulleriyle ülke siyasetine dahil olmasını ve giderek siyasileşmesini sağlamıştır.131 

Öyle ki bir süre sonra bu durum sürekli bir hal almıştır; ordu yönetimdeki etkisiyle 

birlikte Pakistan’ın gelişimini belirlemiştir. Bu doğrultuda ülke için hem görece 

modernleştirici güç olmuş hem de Eyup Han’ın “temel demokrasi”∗ örneğindeki gibi 

ülke siyasetini, bu siyasete katılımı, dolayısıyla demokratik değerleri de belirlemiştir.  

Pakistan’da Hindistan benzeri bir demokratik gelişme yaşanamamıştır. Askeri 

yönetimlerin modernleştirici etkisi sınırlı kalmış, taşrada etkisini devam ettiren dinsel 

elitleri ve feodal unsurları tasfiye etmekte başarılı olamamıştır. Dolayısıyla, Pakistan 

için modernleştirici her unsur bu gruplarla bir anlamda uzlaşmayı zorunlu kılmıştır. 

                                                

129 Hugh Tinker, “South Asia at Indipendance: India, Pakistan and Sri Lanka,” The States of South 
Asia, ed. Jeyaratnam Wilson ve Dennis Dalton, London, C. Hurst and Company, 1982, s.16.  

130 Istiaq Ahmed, op. cit. , s.172. 
131 Tinker, op. cit. , s. 17. 
∗ “Temel demokrasi,” [“Basic Democracy”] Eyup Han’ın yönetiminde ortaya atılmış bir çeşit 
“Pakistan tarzı” demokrasiydi. Genel seçimler yapılmamaktaydı, ancak halk yönetimin 
düzenlemediği çok az alanda sorunlarını çözmek için temsilciler seçebilmekteydi. Küçük gruplar 
temelinde gerçekleşen bu seçimler ve seçilenlerin çok sınırlı yetkisi nedeniyle bu sistem yoluyla 
komuoyu oluşturmak mümkün değildi. Doğrudan demokrasi örneği olarak sunulan bu yöntem halkı 
sadece sınırlanmış yerel konularda sisteme dahil ediyordu, böylelikle ülke genelini ilgilendiren 
konularda merkezdeki karar alıcılar kamuoyu baskısından arınmış geniş yetkilerini 
kullanabiliyorlardı. 
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Demokrasi konusundaki eğilim ise, demokrasiyi tanımlarken sınırlamak anlamına da 

gelmekteydi. Sonuç olarak, Pakistan’da demokratik bir yönetim oluşamadı, askeri 

yönetimlerin halk desteği zayıf kaldı. Bu nedenle de dinsel söylemler, dinsel elitlerle 

ilişkiler ve güvenlik sorunu üzerinden kurulan Hindistan karşıtı dış politika söylemi 

yönetimin meşruiyet kaynağı oldu.                                    

 Pakistan dış politikası, bağımsızlıkla birlikte ortaya çıkan endişelere karşı bir 

yanıt oluşturmaya öncelik vermektedir. Pakistan’da dış politikanın temel hedefleri 

güvenlik sorunu çerçevesinde belirlenmiştir. İki ayrı parçadan oluşması ve 

sınırlarının büyük bir kısmının Hindistan ile ortak olması kaygılarının başlıca 

nedenleridir.132 Bu kaygıların oluşmasında, jeopolitik ve Hindistan’dan 

kaynaklananlar dışında, ülke içerisinde entegrasyonun sağlanamamış olmasının ve iç 

karışıklıkların da etkisi vardır. 1954’teki eyalet seçimleri, Doğu Pakistan’da, 

ayrılmaya kadar devam edecek farklı politik eğilimleri ve özerklik taleplerini ortaya 

koymuştur. Batı Pakistan da farklı değildi, neredeyse tüm eyaletlerde özerklik hatta 

ayrılma talepleri söz konusu olmuştur. “Peştunistan” talebi ise, ayrılıkçı sorunun 

dışsal boyutlarını ortaya koymakta ve Pakistan’ın bütünlüğünü koruyamaması için 

‘komşu ülkelerin husumet dolu çabaları’ teziyle birlikte, güvenlik sorununu 

geliştirmekteydi. Gerçi “Peştunistan” konusu ve aralarındaki sınırı oluşturan Durand 

Hattı’nı tanımama Afganistan’ın dış politikasının söylemlerinden birini 

oluşturmaktaydı ve bu, 1955’ten itibaren Sovyetler Birliği tarafından da 

desteklenmişti.133 Ancak, Pakistan için daha da rahatsız edici olanı ve endişeleri 

arttıranı Hindistan’ın bu konudaki yaklaşımıdır.134  

 Güvensizlik, Pakistan dış politikasının ana unsuru olarak yönünü de 

belirliyordu. “Komünizmi çevrelemek” amacıyla bile olsa herhangi bir ortak 

savunma düzenlemesine ve askeri yardımlarla geliştireceği bir orduya gereksinim 

duyması nedeniyle Pakistan ABD-Sovyetler Birliği rekabetinde yer almıştır. Aslında 

bağımsızlığını ilan ettiği günlerde Pakistan’daki söylem her hangi bir blokla beraber 

hareket etmemeye yönelikti. Başbakan Liyakat Ali Han, “uluslararasındaki ideolojik 

                                                

132 M.K. Akbar, Pakistan from Jinnah to Sharif, New Delhi, Mittal Publications, 1997, s.266.  
133 Brines, op.cit., s.142. 
134 Ahmed, op.cit., s.185.  
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çatışmada Pakistan’ın yer almayacağını” açıklamıştı. Bağımsızlıktan üç hafta sonra 

Cinnah, dış politikasını, “tüm uluslara karşı dostça ve iyi niyetli” olarak tarif 

etmekteydi.135 Ancak, Pakistan’da Hindistan’a benzer bir biçimde bağlantısız ya da 

tarafsız bir politik yaklaşım düşünülmemekteydi. Nitekim kısa bir süre sonra, 

komünizm karşıtı bir söylem benimsenmiştir. Liyakat Han Mayıs 1949’da dünya 

ülkelerinin komünizme sempati duyanlar ve karşı olanlar olarak ayrıldığını 

belirtmekte ve “ Kahire ve Karaçi arasındaki Müslüman ülkeler bunun önemli bir 

parçasıdır.” demektedir.136 Pakistan Batı Bloku’na yakın bir tavır almıştır ve ABD ile 

ilişkilerini geliştirme çabası içerisine girmiştir. ABD’nin Pakistan’ın ilgisini 

değerlendirmesi ve ittifak ilişkisi kurması ise, çevreleme politikasını uygulaması ile 

başlamıştır. 1953’te Pakistan’ın ABD’den aldığı önemli miktarda ekonomik ve 

askeri yardımla iki ülke arasındaki ilişkiler üst düzeye çıkmıştır. Aynı zamanda 

Pakistan ABD’nin yeni savunma anlayışının bir unsuru haline gelmiştir. 

 Pakistan’ın ittifak politikası 1954 yılında Güneydoğu Asya Antlaşma 

Örgütü’ne (SEATO) dahil olmasıyla başlamıştır. 1955’te bunu Bağdat Paktı 

(sonrasında Merkezi Antlaşma Örgütü-CENTO) izlemiştir. ABD antlaşmaların 

amacını komünist ülkelerden kaynaklı saldırganlıklara yönelik olarak tanımlamış 

olsa da,  Pakistan için bu ittifak antlaşmalarının konusu genel olarak herhangi bir 

saldırgan eyleme karşı ortak savunma yoluyla korunmaktı. Dolayısıyla Hindistan’dan 

kaynaklı bir saldırı karşısında yalnız kalmayacaktı.137  Paktların dışında, Pakistan ile 

ABD arasında 5 Mart 1959’da “İki Taraflı İşbirliği Antlaşması” imzalanmıştır. Bu 

antlaşma Pakistan için büyük önem arz etmekteydi, çünkü ittifak sistemlerinin 

sağladığı savunma anlayışını geliştirmiştir. Ayrıca, Hindistan ile çatışmaları ve 

1979’da Sovyetler Birliği’nin Afganistan müdahalesi sırasında Pakistan bu 

antlaşmaya atıfta bulunarak, ABD’den yardım talep etmiştir. Antlaşmaya göre, 

“Pakistan’a karşı bir saldırı olması durumunda ABD Hükümeti silahlı kuvvetleri 

                                                

135 Burke, Pakistan’s Foreign Policy, Karachi, Oxford University Press, 1972,s.147. 
136 Ibid., s.148. 
137 Barnds, op. cit.,s.98. CENTO’nun 1964’teki Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda Pakistan’ın 
Hindistan’dan kaynaklanan endişelerine atıfla Dışişleri Bakanı Z. A. Bhutto İttifak’ın “tüm saldırgan 

eylemlere karşı” bir koruma sağlaması gerektiğini belirtmiştir. Keesing’s Contemporary Archives, 
November 28- December 5, 1964,s.20437. 
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kullanmak da dahil uygun önlemleri alacaktır”; ayrıca yine antlaşmaya göre, 

“Pakistan’ın bütünlüğü ve bağımsızlığını korumak” yaşamsal önemde ulusal bir çıkar 

olarak telakki edilmiştir.138Sonuçta, Pakistan’ın ittifaklar çerçevesinde hareket etmesi 

ve ABD’ye yakın bir tavır sergilemesi güvenlik endişelerinden kaynaklı olmakla 

birlikte, aslında bu endişeleri azaltmamıştır. Hindistan’da Pakistan’a karşı 

rahatsızlığı arttırarak iki ülke arasındaki gerilimin artmasına neden olmuştur. En 

azından 1953’e kadar devam eden Pakistan-Hindistan görüşmeleri sekteye uğramış, 

tasarladıklarının tersine çatışma içinde yer almama düzenlemeleri 

gerçekleşememiştir. Ayrıca, Pakistan’ın Hindistan saldırganlığından korunma çabası 

Sovyetler Birliği ile ilişkilerini de olumsuz yönde etkilemiştir. 

 Pakistan’ın Sovyetler Birliği’ne yönelik tutumu her zaman soğuk olmuştur. 

Bu ülkenin komünizm karşıtlığı sadece Batı ile ilişkilerini geliştirme çabalarından 

kaynaklanmamaktaydı. İslami esaslara göre kurulmuş bir ülke olarak, herhangi bir 

sosyalist yaklaşıma ilgi duymayan yönetici elitleri için Sovyetler Birliği olumlu bir 

örnek sayılmazdı. Ancak yine de ilişkileri barışçıl esaslarla sürdürmek için bazı 

girişimlerde bulunmuştur. Sovyetler Birliği ile gelişmeleri etkileyen asıl süreç, 

Liyakat Han’ın ABD ziyareti nedeniyle Moskova ziyaretini ertelemesi üzerine 

başlamıştır.139 Pakistan’ın ABD yardımını kabul ederek ittifak antlaşmalarına dahil 

olmasıyla daha da kötüye gitmiştir. Sovyetler Birliği’nin Afganistan’a Peştunistan 

konusunda ve Hindistan’a Keşmir konusunda verdiği destek, Pakistan’da Sovyet 

karşıtlığını arttırmıştır. Moskova için rahatsızlık konusu ise, Pakistan’ın askeri 

üslerini ABD’nin casusluk faaliyetleri için kullandırmasıdır. Mayıs 1960’ta 

Peşaver’den kalkan U2 uçağının Sovyetler Birliği tarafından düşürülmesi sonrasında 

açığa çıkan casusluk faaliyeti, bu eylem için topraklarını kullandırmasından dolayı 

Pakistan’ı zor durumda bırakmıştır.140  İki ülke arasındaki ilişkiler güvenlik 

endişeleri ve Pakistan’ın ABD ile yakın ilişkileri nedeniyle düşük düzeyde kalmıştır.  

 1960’lara kadar Pakistan savunma anlayışını ABD yardımları ve girdiği 

ittifak ilişkileri içerisinde değerlendirmiştir. Bu bağlamda güvenliği hem doğu hem 

                                                

138 Aslam Siddiqi, A Path for Pakistan, Karachi, Pakistan Publishing Hause, 1964, s.76. 
139 Burke, op. cit., s.100. 
140 Siddiqi, op. cit., s.71. 
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de batı kanadı için oluşturulmuş savunma şemsiyesinin koruması altındaydı. Ancak 

1962 Çin-Hindistan savaşı ve ABD’nin 1959’dan itibaren Hindistan ile ilişkilerini 

geliştirmeye çalışarak bu ülkeye askeri ve ekonomik yardım yapması Pakistan’da 

Washington’a karşı bir güvensizliğe neden olmuştur. Pakistan, 1957 ‘de ABD’nin 

Hindistan’a yaptığı kalkınma yardımının büyüklüğü karşısında, ABD ile ittifak 

üzerine kurduğu politikasının sonuçsuzluğunu görmekteydi. ABD’nin Hindistan’a 

bir müttefiği olmadan yaptığı yardımlar Pakistan popüler gazetelerinden Dawn’a,  

“Batı güçleri arasında hiç gerçek dost yok” ifadesiyle yansımıştı.141 Blok 

politikalarının etkisizleşmeye başladığı süreç içerisinde, Pakistan Hindistan’a karşı 

endişelerine yanıt verebilecek farklı açılımlar sağlamaya çalışmıştır. 

C. ÇATIŞMALAR VE BÖLGESEL ETKİLERİ 

 1. 1962 Çin-Hindistan Sınır Savaşı 

 Hindistan’ın Panchsheel ilkelerine dayanarak sürdürmeye çalıştığı barışçıl 

politikası, 1959’dan itibaren Çin’in sınır güvenliği için Hindistan’ın tehdit 

oluşturduğunu kabul etmesiyle birlikte kesin bir başarısızlığa uğramıştır. Çin 

Hindistan ile sınırlarını oluşturan McMahon Hattı’nın emperyalist bir düzenleme 

olduğunu iddia ederek, özellikle Aksai Chin bölgesinde hakları bulunduğunu iddia 

etmekteydi. Tibet konusunda sessizliğini korumak durumunda kalan Hindistan için, 

bu durumun kabul edilmesi söz konusu değildi. Nitekim, 1958’den itibaren bölge 

için süren tartışma 1959’da tehlikeli bir düzeye ulaştı ve Hindistan hükümeti halkı 

bilgilendirerek askeri önlemler almaya çalıştı. Çin ile Hindistan arasında, sorunu 

çözüme ulaştırmak amacıyla başlayan görüşmeler sonuçsuz kaldı. 1961’de 

Hindistan’ın Goa sorununa eğilmiş olmasının etkisiyle pek çok sınır çatışması 

yaşandı. 1962’de en üst düzeye çıkan çatışmalar, Çin’in tek taraflı ateşkes ilanıyla 

durdu.  

 Çin ile yaşadığı sorun Hindistan’ın bağlantısızlık politikasının eleştirilmesine 

neden olmuştur. Nehru’nun Soğuk Savaş koşullarını yanlış yorumladığı, Pakistan ve 

Çin düşünüldüğünde askeri teçhizat konusundaki olumsuz tutumunun “anarşik 

                                                

141 Robert McMahon, Cold War on the Periphery , s.258. 
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uluslararası sistem”de bir hata olduğu belirtilmektedir.142 Çin konusunda herhangi bir 

askeri kapasite artırımı düşünülmeden, sadece “psikolojik bir yaklaşımla” sorunların 

çözülmeye çalışılmasına değinilmiştir. Bu bağlamda Panchsheel ilkelerini iki ülkenin 

de farklı algıladığının Nehru tarafından anlaşılmadığı ifade edilmiştir. “Dolayısıyla, 

uluslararası politikada Nehru’nun idealist deneyimi daha sonra bir hataya neden 

olmuştur.”143Hindistan bu savaş sonrasında savunma harcamalarına ilişkin tutumunu 

değiştirmiştir. 

 Hindistan’ın Çin ile yaşadığı sıkıntı ABD açısından bu ülkeyle ilişkilerini 

geliştirecek bir unsur olarak görülmüştür. 1959’da Eisenhower Hindistan’a bir 

ziyarette bulunmuş ve ABD Hindistan’la ekonomik yardım anlaşması imzalamıştır. 

Kennedy yönetimi de, Hindistan’ı, komünizm ile savaşın askeri unsurları dışında 

kalmakla birlikte, Asya ilişkileri bakımından önemli bir ülke olarak 

değerlendirmekteydi. 1962’de çatışmaların artması sonucunda, ABD, Hindistan’a 

askeri yardım önermiş ve Hindistan bu teklifi kabul etmiştir.144  ABD yönetimi, 

aralarındaki sorunları çözebilmek için Pakistan ile Hindistan arasında görüşmeler 

yapılmasını sağlamıştır. Amaçlanan iki ülkenin yakınlaşmasını sağlayarak fikir 

aykırılıklarını ve güvenlik endişelerini gidermeleri ve bu vesileyle Pakistan-Çin 

yakınlaşmasının da bir nebze engellenebilmesiydi. Böylelikle, ABD, barış kurucu bir 

ülke olarak, bölgede etkisini arttırma fırsatı yaratmaya çalışıyordu. Ancak, Pakistan-

Hindistan görüşmeleri Pakistan’ın Çin ile Aksai Chin bölgesine ilişkin 

gerçekleştirdiği sınır anlaşması sonrasında başarısızlıkla sonuçlanmıştır.145 ABD ise, 

etkisini arttırma beklentisi içerisindeyken, politik başarısızlık sonucunda giderek 

bölge dışına itmiştir; 1965’te her iki ülkeye de ambargo uygulamış ve Güney Asya 

politikasını kısa bir süreliğine askıya almıştır. 

  

                                                

142 Delip Mohite, “The Phases of Indian Foreign Policy: From Illusion to Reality,”Indian Foreign 
Policy and Emerging World Order, ed Arun Chaturvedi, Sonjay Lodha, Jaipur, Printwell,1998, s. 
21–22.  

143 Ibid., s.28-29. 
144 Mcmahon, “The Evoluation of American….” s.90-91. “Güçlü bir Hindistan  Asya için Komünizme  
alternatifin başarılı bir örneği olabilirdi.” ABD’nin Hindistan’dan beklentisi “ Birleşik Devletler 
daha dost, Komünist Çin’e karşı daha iyi bir denge…” Mcmahon, Cold War on The Peripheri, s. 
260. 

145
 Mcmahon, “The Evoluation of American….” s.92. 
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2. 1965 Hindistan-Pakistan Savaşı 

 Hindistan ile Pakistan arasındaki sorunlar Pakistan’ın Hindistan’a karşı denge 

araması ve Hindistan-Çin çatışması yaşanırken Çin ile ilişkilerini geliştirmeye 

çalışmasıyla iyice kötüleşmiştir.146 İki ülke arasındaki güvensizlik, saldırı endişesi ve 

bu endişeyi giderme çabası içerisinde yeni korkular üretmeleri, iç sorunlarının da dış 

politikaya yansımasıyla yeni çatışmalar doğurmuştur.   

 ABD bünyesinde başlayan Hindistan-Pakistan görüşmelerinde ilerleme 

sağlanamamıştı. Ayrıca, sorun tekrar BM gündemine taşınmış olmakla birlikte, 

tarafların tezlerinde herhangi bir değişiklik de söz konusu değildi. Pakistan 

Keşmir’de plebisit yapılmasına ilişkin tutumunu sürdürmekte, Hindistan’ın 

Keşmir’deki eylemlerinden rahatsızlık duyduğunu dile getirmekteydi. Hindistan ise, 

Keşmir’in kendi topraklarının bir parçası olduğu konusundaki iddiasını devam 

ettiriyordu.147  

1957’de Hindistan’ın Keşmir’i özerk bir statüde anayasasına dahil ettiği 357 

ve 365 sayılı maddeler, 1964’te 370 sayılı madde ile değişmişti. Bu değişim ile 

Keşmir’e sağlanan özerklik sınırlanmakta ve merkeze bağlı konumu 

güçlendirilmekteydi.148 Bu durum Pakistan’da ciddi bir rahatsızlık yaratmıştı ve 

Pakistan-Çin ilişkilerinin daha da yakınlaşmasına neden olmuştu. Çin 1959’dan beri 

Keşmir’de Pakistan tezlerini destekliyordu. Nitekim 1965’te olaylar tırmanmaya 

başladığında, bu durumu Keşmirlilerin self-determinasyon talebi olarak 

değerlendirdi. Renmin Ribao’nun gözlemci köşesinde Keşmir sorununa ilişkin 

olarak, “Çin halkı kendi self-determinasyonları için haklı bir savaş veren Keşmir 

                                                

146 Pakistan Çin’i 1950’de tanımış olmasına rağmen iki ülke arasında ilişkiler gelişememişti. Ancak 
Hindistan ile Çin arasında sınır sorunları çatışmalı bir hal alınca Pakistan ve Çin arasında üst düzey 
ziyaretlerle geliştirilen bir yakınlaşma söz konusu olmuştur. Keza 1963’te iki ülke arasında 
Hindistan’ın karşı çıkmasına rağmen Aksai Chin bölgesine ilişkin anlaşma yapılmıştır. Böylelikle 
Çin Pakistan’ın Jammu ve Keşmir’in tartışmalı bir bölge olduğuna ilişkin tezini de de facto kabul 
etmişti. Abdur Razzaq Khan Abbasi, “Pakistan’s Relations with the People’s Republic of China,” 
Pakistan-U.S. Relations, Social, Political and Economic Factor, ed. Noor A. Husain ve Leo E. 
Rose, Berkeley, University of California, 1988, s. 135–136.  

147
Yearbook of the United Nations, 1964, New York, Department of the Public Information of UN, 
1965, s. 131–134. 

148 Haroon Haider Bhatti,”Pakistan’s Accommodative Moves vis-a-vis India: A case Study of The 
Dynamics of Accommodation in the Developing World,” ( Yüksek lisans tezi, Siyaset Bilimi 
Anabilim Dalı, McGill Üniversitesi), s.54. 
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halkına derin bir sempati duymaktadır.” denilmiştir.149 Pakistan’ın Keşmir’e 1 Eylül 

1965’te girmesi ve askeri operasyona başlamasında kuşkusuz bu desteğin etkisi söz 

konusuydu. Pakistan içindeki yönetim mücadelesinin de 1965 Savaşı’nın çıkmasında 

etkisi vardı. Dışişleri Bakanı Z. A. Bhutto’nun Eyup Han’ın meşruiyetini sarsma ve 

diktatoryal yönetimini zayıflatma amacı önemli rol oynadı; “savaş kararının mimarı 

Bhutto’ydu.”150  

Savaşın başında ABD kendi silahlarını kullandıkları için iki ülkeye de 

ambargo uygulamıştır. Böylelikle iki taraf arasında barış görüşmelerini yürütme 

görevi Sovyetler Birliği’ne kalmıştır ve bu durum savaş sonrasında iki ülke için de 

Sovyet etkisini artıracak uluslararası ortamı yaratacaktır. Sovyetler Birliği’nin 

arabuluculuğunda Taşkent Anlaşması 1966’da her iki ülke tarafından da kabul 

edilmiş ve Keşmir’de mevcut durum değişmemiştir. Anlaşmaya göre, iki ülke 

arasında 1964’te kesilen görüşme süreci tekrar başlamıştır. 

1965 savaşı, aslında Pakistan’ın da tercih ettiği gibi, Keşmir sorununu tekrar 

dünya gündemine taşımıştır. Ayrıca ABD ile ilişkilerin hem Pakistan hem de 

Hindistan’da tekrar gözden geçirilmesine ve ABD karşıtı yaklaşımların oluşmasına 

yol açmıştır. Ancak, sorunun bir savaş halinde iki ülkenin gündemine taşınması 

birbirlerine karşı endişelerini arttırmıştır. İki ülkede de diğerinin kendi varlığı ve 

bekası için tehdit oluşturduğu düşüncesini geliştirmiştir. 

 

D. HİNT OKYANUSU’NDA SOĞUK SAVAŞ ETKİLERİ    

  1.Hint Okyanusu’nun Soğuk Savaş İçinde Önemi  

 Soğuk Savaş mantığıyla gelişen, iki bloğu karşı karşıya getiren ve 

beraberinde Hindistan ve Pakistan’ı farklı taraflar olarak çatışmaya sürükleyen 

konulardan biri Hint Okyanusu’nun statüsü olmuştur. Aslında Hint Okyanusu iki 

ülke içinde paylaşılamaz bir alan değildi; bu anlamda Keşmir gibi parçalanma 

                                                

149 John W. Garver, “China’s Kashmir Policies,” Indian Review, Vol.3, N.1 (January 2004), s.3.  
150 Bhatti, op.cit., s. 55; Tarık Ali, Fundamentalizmler Çatışması, çev. Abdullah Yılmaz,2.B., 
İstanbul, Everest, 2002, s. 322.  
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travmasının da bir parçasını oluşturmuyordu. Hint Okyanusu’yla ilgili çatışma 

tamamen Soğuk Savaş mücadelesinin unsuruydu.  

    Tartışma, II. Dünya Savaşı’ndan beri bölgede varlığını sürdüren Amerikan 

donanmasının, 1960’ların başında Hint Okyanusu’nda haberleşmeyi, iletişimi ve 

bölgedeki güçlerinin teçhizat gereksinimini sağlamaya yönelik bir deniz üssü kurma 

çalışmalarıyla başlamıştır. Uzun yıllar İngiltere’nin denetiminde bulunan alan, bu 

ülkenin çekilmesiyle, ABD’nin askeri varlığına konu olmuştur. Bu yeni gelişme 

1963 yılında Hindistan Parlamentosu’nun gündemine Nehru tarafından getirilmiş151 

ve 1960’ların başında gerçekleşen ABD- Hindistan yakınlaşmasını engellemiş, 

Hindistan’ın ABD’ye karşı güvensizliğini arttırmıştır. Ancak o tarihte üssün henüz 

kurulmamış olması, bu konudaki düşünceleri kuşkulu bırakmış ve Hindistan’ın Çin 

ve Pakistan’la şiddetlenen çatışmalarının gölgesinde kalmıştır. 

 Amerika Birleşik Devletleri,  İngiltere ile Diago Garcia adasının bir deniz 

üssü olarak elli yıllığına kiralanması konusunda Aralık 1966’da anlaşmaya varınca, 

Hindistan bu konuda daha etkin bir tutum takınmak zorunda kalmıştır. Bu doğrultuda 

üssün kuruluşu ve ABD’nin askeri varlığı daha somut bir hal aldıkça, Hindistan’ın 

yoğun çabalarıyla, yeni bir kavram, “Barış Bölgesi”∗ kavramı, Bağlantısızlık 

Hareketi içinde, ABD’nin askeri varlığına karşı gündeme getirilmiştir. Bu yeni 

mücadele Hindistan’ın 1960’ların sonlarında uluslararası alanda azalmış görünen 

etkisini arttırmasını ve beraberinde bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesini 

sağlamıştır. 

  ABD’nin eski Portekiz kolonisi Diago Garcia’daki askeri varlığı 1971’de 

üssün geliştirilmesi için teknik ekipler gönderilmesiyle başlamış ve kısa bir süre 

içinde ada nüfusunun büyük kısmını ABD görevlileri oluşturmuştur. ABD Diago 

Garcia üssünü, Ortadoğu ile 1967’de Avustralya’da kurduğu üsler arasında iletişimi 

sağlamak ve Hint Okyanusu’nda bulunan 7. Filonun lojistik ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere tasarlamıştı. İngiltere’nin Süveyş’te etkisini yitirmesi ve Eisenhower doktrini 

ile ABD’nin Ortadoğu’da etkinliği artmıştı. Bu bağlamda Basra Körfezi Amerikan 

                                                

151 Kilaru Ram ve Chandra Rao, India, U.S. and Pakistan, Triangular Relationship, Bombay, 
Himayala Publishing House, 1985, s. 186. 

∗ “ Zone of  Peace” 
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askeri varlığının bulunduğu en önemli noktalardandı ve Basra’nın korunması 

çerçevesinde Hint Okyanusu önem kazanmaktaydı. İngiltere’nin bölgeden çekilmesi 

yerini bir başka müttefik güce terk etmesi demekti. Bu yer değiştirme “power 

vacuum” teorisiyle açıklanmaktadır: İngiltere’nin çekilmesiyle oluşacak güç boşluğu 

henüz kendi kendilerine yetemeyen,  istikrarsız kıyı devletlerince doldurulamazdı. 

Dolayısıyla, dünya barışı ve İngiltere’nin, ve tabii müttefiklerinin uzun vadeli 

çıkarlarının korunması için, bir başka güç odağı tarafından etki alanı içine dahil 

edilmeden bu boşluğun doldurulması gerekmekteydi. Bu zorunluluğu ABD için 

önemli bir sorun haline getiren Sovyetler Birliği’nin Hint Okyanusu’nda 

faaliyetlerini arttırması oldu.152 Ayrıca, 1973 Ekim Savaşı ve sonrasında yaşanan 

petrol ambargosu, önemli bir enerji transfer hattı olan bölgenin hayati çıkar 

alanlarından biri olmasını da zorunlu kılmaktaydı.153 Ortadoğu’daki etkinliğine ek 

olarak, ABD’nin Diago Garcia’dan beklentisi, Sovyet deniz gücü karşısında avantaj 

elde edebilmekti. Özellikle askeri teknolojideki ilerlemeler, denizden karaya balistik 

füzelerin geliştirilmesi ve denizaltıların bu amaçla kullanılması iki kutup liderinin 

Hint Okyanusu’nda yeni bir silahlanma yarışına neden olmaktaydı. Bu silahlanma 

yarışını bölge ülkelerinde askeri üsler elde etme çabası takip etti. Sovyetler Birliği 

Somali’de 1969’da liman inşasına başladı. Ayrıca Aden’de de Sovyet kontrolünde 

bir liman vardı ve Sovyetler 1977’de Maldive Adaları’ndaki eski İngiliz üssünü 

kullanma için de girişimlerde bulunmuş, ancak başarılı olamamıştı. ABD ise, bu 

çabalara varolan üslerini geliştirerek ve Körfez’de yeni üsler elde etmeye çalışarak 

karşılık vermiştir.154  

                                                

152 R. P. Anand, South Asia in Search of a Regional Identity, New Delhi, Banyan 
Publications,1991, s. 41. “Kızıl yıldız Hint Okyanusu üzerinde yükseliyor.” “…Rus ayısı İngiliz 
aslanının yerini alıyor, Çar’ın rüyası can sıkıcı bürokrat Brejnev tarafından gerçekleştirildi.” K.P. 
Misra, “Indian Ocean Politics: An Asian-African Perspective,” Studies in India’s Foreign Policy, 
ed. Surendra Chopra, 2.B., Amristar, Guru Nanak Deu University, 1983, s.358’den Anthony 
Harrigan, “Red Star Over The Indian Ocean,” National Review, New York, 20 April 1971,s. 421 ve 
Guido Geroso, Atlas, New York, Nowember 1970,s.21.   
153
  “Hint Okyanusu üssünün amacı, Sovyetler Birliği’ni hedef almış nükleer savaş başlığı taşıyan 

bombardıman uçakları ya da denizaltılar için mekan sağlamaktır. (…) Buna ek olarak da, Basra 
Körfezi’nden gelen petrol tankerlerine koruma sağlayabilmektir.”R.P. Anand, op.cit.,s. 192’den  
Overseas, Hindustan Times, February 21, 1974. 

154 W. Howard Wriggins, “U.S. Interests in South Asia and The Indian Ocean,” The Subcontinent in 
The World Politics, ed. Lawrence Ziring, New York, Praeger, 1982, s. 214; Tarun C. Bose, “Indo-
U.S. Security Relations, 1965–1990,” Four Decades of Indo-U.S. Relations, ed. A.P. Rana, New 
Delhi, Har-Anand Publication, 1994, s.113–114. Sovyetler Birliği ABD’nin nükleer başlıklar 
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 Hint Okyanusu’nda askeri yarış zirve noktasına 1979’da ulaşmıştır. ABD, 

deniz üssünü kurarken taşıdığı kaygıların gerçekleşmesi tehlikesiyle karşı karşıya 

kalmıştır. 1979’da İran Şahı’nın devrilmesi Körfez’deki en önemli müttefiklerden 

birinin kaybı anlamına gelmekteydi. Bu olayın etkileri rehine kriziyle beraber artarak 

devam ederken, Aralık 1979’da Sovyetler Birliği Afganistan’a müdahale etti. Bu 

durum ABD’nin uzun süredir devam ettirdiği çevreleme politikası için kritik bir 

dönemi ifade etmekteydi. Ayrıca Basra’daki varlığını da tehlikeye atmaktaydı. 

Afganistan’da Sovyetler Birliği’nin varlığı, Pakistan’ın eyaletlerdeki karışıklığı 

kontrol edememesi ve Sovyetleri durduramaması ihtimali, Moskova’nın Hayber 

Geçidi ve Balucistan yoluyla Hint Okyanusu’na bir koridor oluşturabileceği 

korkusunu arttırmaktaydı. Amerikalı siyasetçiler tarafından Çarlık Rusyası’nın sıcak 

denizlere inme politikasının yeni versiyonları üretilmekteydi.155  Böylelikle Hint 

Okyanusu 70’ler ve 80’ler boyunca iki büyük güç için önemini korumuştur ve Soğuk 

Savaş’ta silahlanma yarışının sürdürüldüğü alanlardan biri olmuştur. 

 2. Hint Okyanusu’nda Silahlanma Yarışına Hindistan’ın Tepkisi  

  Hint Okyanusu’ndaki silahlanma yarışından en büyük rahatsızlığı duyan ülke 

Hindistan’dı. Hindistan, daha 1960’larda, ABD’nin askeri üs kurmasının Hint 

Okyanusu’nda barışı ortadan kaldıracağını, iki büyük gücü bölgeye çekeceğini ve bu 

nedenle yeraltı kaynakları, ticaret ve enerji yolları nedeniyle kıyı ülkeleri için önemli 

bir ekonomik alan∗ olan bölgede ekonomik etkinliklerin azalacağını, sonuçta kıyı 

ülkelerinin bu gelişmelerden zarar göreceğini belirtmiştir.  

 Hindistan açısından, Hint Okyanusu Soğuk Savaş etkilerinden uzak 

tutulmalıydı. Burada gerçekleşebilecek herhangi bir askeri faaliyet, diğer bölgelerde 

yankı bulacak ve silahlanma yarışı kıyı ülkelerini kötü etkileyecekti. Indira Gandhi 

                                                                                                                                     

taşıyan denizaltılarına karşı bunları takip eden ve izleyen sistemler geliştirerek bölgedeki askeri 
varlığını arttırmıştır. ABD ise Umman Sultanı’nın izniyle eski İngiliz üssü Masira’yı kullanmıştır 
ancak Körfez ülkelerinin ABD varlığından rahatsızlığı Diago Garcia’nın önemini perçinlemiştir. 

155 Wriggins, op. cit. , s. 218; K. Ram ve C. Rao, op. cit. ,s. 190 ve 198; Robert Donaldson, op. cit., 
s.196.Bazı Batılı akademisyenlere göre Sovyetler Birliği’nin her zaman “sıcak denizlere inme” 
politikası olmuştur. “Bölgesel beklentilerinin merkezi topraklarının güneyi Hindistan Okyanusu 
doğrultusu[dur]” Ancak Sovyetler Birliği’nin bölgede ABD benzeri bir üs edinme politikası 
olmamıştır ve tepkisi bir çıkar alanı tanımlamasından değil ABD-İngiltere askeri varlığını 
istememesindendir. R. P. Anand, South Asia In Search of a Regional Identity, s.45.   

∗ Münhasır Ekonomik Bölge (Exclusive Economic Zone) 
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1974’te ABD’nin etkinliğini arttırma çalışmalarının barışı bozucu niteliğini ifade 

etmişti: “Ne zaman bir ülke böyle bir adım atsa, diğeri de aynısını yapacaktır; bu da 

barış yerine kıyı ülkelerinin güvenliğini tehdit eden bir çatışmaya 

sürükler.”156Özellikle korkulan sadece Sovyetler Birliği’nin askeri varlığını 

arttırması değil, Çin gibi kıyı devletlerin de askeri varlık oluşturmaya çalışmasıydı.∗ 

Bölgede gerçekleşebilecek bir çatışma ihtimali, güvenlik endişelerine ek olarak,  

iletişimin sağlandığı ve ticari ilişkilerin yürütüldüğü Hindistan Münhasır Ekonomik 

Bölgesi’ni de tehdit etmekte, güçlü bir Hindistan donanmasını zorunlu kılmaktaydı. 

Hint Okyanusu’nu bölge dışı askeri güçlerden uzak tutmak, aynı zamanda, 

Hindistan’ın ada devletleri ve kıyı devletleriyle ticarete ve güvenliğe dayalı 

ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olabilirdi.157   Hindistan gibi Hint Okyanusu’nun 

hem doğusunda hem de batısında uzun kıyılara sahip ve ticaretinin önemli bir 

bölümünü bu alanda gerçekleştiren bir ülke için, bölgeyi bir “Barış Alanı” haline 

getirmek anlamlıydı ve bu konudaki mücadelenin merkezini Bağlantısızlar Hareketi 

oluşturuyordu. 

 “Barış Alanı”  konusu ilk defa bağlantısız ülkelerin 1970 Lusaka 

Konferansı’nda dile getirilmiştir158. Hint Okyanusu kıyı devletleri Hindistan 

liderliğinde “Barış Alanı” oluşturma çalışmalarına başlamışlardır. Bu doğrultuda ilk 

toplantı için ev sahipliğini Sri Lanka üstlenmiş ve bağlantısız ülkelerin etkisiyle konu 

Birleşmiş Milletler gündemine gelmiş, ilgili bir komite oluşturulmuştur.15916 Aralık 

1971’de BM Genel Kurulu Hint Okyanusu’nu “Barış Alanı” olarak tanımlayan bir 

karar almıştır ve büyük güçlerle, kıyı devletlerine “Hint Okyanusu’ndaki askeri 

varlıklarını arttırmaları ve genişletmelerini durdurmaları ve tüm üslerini, askeri 

                                                

156 K. Ram ve C. Rao, op. cit., s.192’den “An Alibi  in the Indian Ocean,” Hindustan Times, April 
10, 1974. 

∗ Hindistan için Sovyetler’in Hint Okyanusu’ndaki varlığı aktif ve tehditkar değildi, savunmaya 
yönelikti. Bu çerçevede Hindistan Sovyetler’in Somali’de üs edinmesine de karşı çıkmamıştır. 
Ibid., s. 193; Tayyar Arı, Global Politika ve Güney Asya, 2.B., İstanbul, Alfa, 2000, s. 95. 

157 Jerrold F. Eklin and W. Andrew Ritezel, “The Indo-Pakistani Military Balance,” Asian Survey, 
Vol. XXVI, No. 5 (May,1986), s.521.   

158 Aslında 1964’te Kahire’deki Bağlantısızlar Konferansı’nda Afrika ve Latin Amerika’da nükleer 
silahlardan arınmış bölgeler kurulması teklif edilirken, bu alanlarla birlikte okyanuslarında nükleer 
silahlardan arındırılması gerektiği gündeme gelmişti. R. P. Anard, idem.   

159 Richard L. Jackson, The Non- Aligned the U.N. and the Super Powers, New York, 
Preager,1986, s.46. 
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yapılarını, lojistik tedarik eylemlerini, nükleer  ve kitle imha silahlarının tanzimini ve 

büyük güçler mücadelesi olarak tezahür eden askeri varlıklarını ortadan kaldırmaları” 

bağlamında görüşmelerde bulunmaları çağrısı yapılmıştır.160  

 Hindistan etkinliğini sadece Bağlantısızlar nezlinde devam ettirmemiş, 

beraberinde kıyı ülkelerle ikili görüşmeler yoluyla destek sağlamayı amaçlamıştır. 

1973’te Avustralya Hükümeti ile askeri üslerin Hint Okyanusu’nda 

bulundurulmaması konusunda ortak bir açıklama yapmışlardır. Bunun öncesinde ise, 

1971 Ocak ayında konuyu Singapur’daki Commonwealth toplantısında dile 

getirmiştir. 1976’da ise,  Sovyetler Birliği ile ortak bir açıklama gerçekleştirilmiş ve 

Sovyetler Birliği Hint Okyanusu’nun bir “Barış Alanı” olması konusunda Hindistan’ı 

desteklemiştir. Ayrıca Bağlantısız ülke temsilcileriyle Sri Lanka’da 1976’da bir 

toplantı düzenlenmiş ve ABD’nin Diago Garcia’daki askeri varlığı eleştirilmiştir.161 

Hindistan’ın bu çalışmalarının başarılı sonuçlar verdiğini söylemek zordur. Ülkeler 

arasında varolan görüş ayrılıkları ve 1980’lerde tekrar şiddetlenen Soğuk Savaş bu 

konudaki çabaları sonuçsuz bırakmıştır. 

 ABD ve SSCB gerek Birleşmiş Milletler kararlarına gerekse yapılan 

toplantılar sonucunda yayınlanan ortak bildirilere ilgi göstermemişlerdir.∗ 

Washington, Hindistan’ın çabalarını, ABD’nin hayati çıkarlarının Delhi tarafından 

anlaşılamaması olarak görmüş ve ABD etkisi bölgede artarak devam etmiştir. Hint 

Okyanusu’nda silah indirimi yapılmasına yönelik girişimler Bağlantısızlar’ın 

faaliyetleri dışında, Sovyetler Birliği-ABD görüşmeleri esnasında 1977’de 

Moskova’da gündeme gelmiştir. İki süper güç tarafından amaçlanan, askeri 

faaliyetlerden tamamen vazgeçmek değil, karşılıklı olarak askeri varlığı sınırlamak 

olmuştur. Okyanus’un karşılıklı olarak silahsızlandırılması her iki taraf ve kıyı 

                                                

160 R. P. Anard, op. cit., s. 47. Bu karar Pakistan – Hindistan savaşı gölgesinde kalmıştır ve ABD’nin 
7. Filosu’nun Pakistan’a yardım amacıyla Bengal körfezine girmesi özellikle Hindistan için 
tehlikenin boyutlarını somutlaştırmıştır. BM kararı 1972’de tekrar Genel Kurul’da oylanmıştır. Ad 
hoc Komite kurulmuş ve Komite Hint Okyanusu ve kıyı devletlerindeki askeri üsler ve faaliyetlere 
ilişkin pek çok rapor hazırlamıştır.   

161 K. Ram ve C. Rao, op. cit., s. 194. 
∗ Hint Okyanusu’ndaki askeri varlıklarının sınırlanamayacağını düşünmektedirler, uluslar arası 
hukuka uygun olarak açık denizdeki eylemlerinde özgür olduklarını ifade etmektedirler. Ayrıca Hint 
Okyanusu’ndaki askeri varlığın bireysel ve kolektif meşru müdafaa hakkına ilişkin olduğunu öne 
sürmüşlerdir. Anard, op. cit, s.52–53; K.P. Misra, op. cit., s.374. 
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devletler için de tercih edilebilir olmakla birlikte, iki taraf da tam olarak 

silahsızlandırmanın kolaylıkla mümkün olmayacağını kabul etmiştir; özellikle 

Hindistan’ın yoğun çabalarıyla konu 1979’da Birleşmiş Milletler’de tekrar gündeme 

gelmiş ve Amerikan askeri varlığı ciddi eleştirilere neden olmuştur. Eleştiriler, 

ABD’nin sadece Diago Garcia’daki faaliyetlerinin sona ermesini sağlamak değil, 

Bahreyn, Filipinler ve Avustralya’daki üslerinin kapatılmasına da yöneliktir.162 Fakat 

tüm bu çabalar iki süper gücün anlaşamaması, İran ve Afganistan’da yaşanan 

gelişmelerle son bulmuş ve ABD’nin Hint Okyanusu’ndaki askeri varlığı 

engellenememiştir.  

Hindistan için bu konu hem bağlantısız dış politikasıyla ilgiliydi, hem de 

bölgesel güç ilişkileri ve bu bağlamda Pakistan ile ilişkisinin bir unsuruydu. 

Hindistan ABD’nin askeri varlığını eleştirirken, Amerikan faaliyetlerinin emperyalist 

yönelimler içerdiğini, nükleer savaş başlıklarıyla saldırgan bir tutum takındığını ve 

bölge ülkelerini tehdit ettiğini, barışı ve kıyı devletlerin bu barıştan sağlanacak 

çıkarlarını gözardı ettiğini bildiriyordu.163  ABD deniz gücünün bölgesel dengeleri 

bozduğunun ve tehditkar olduğunun en açık kanıtı ise 1971 savaşı esnasında Bengal 

Körfezi’ne gelen, nükleer başlıklar ve fırlatıcılar taşıyan Enterprise gemisi olmuştur.  

ABD’ye karşı yükselen rahatsızlık sadece askeri üsler kurmasından 

kaynaklanmamaktadır, Pakistan’a verilen askeri yardım ve Keşmir gibi konularda 

sağlanan uluslararası destekle de ilgilidir. Dolayısıyla, ABD’nin varlığı, Pakistan ile 

ilişkileri doğrultusunda da Hindistan’ı rahatsız etmekteydi ve bu varlığın Hindistan 

için hem stratejik hem de ekonomik önemi olan Hint Okyanusu’nda bulunması 

rahatsızlığı arttırmaktaydı. Ayrıca Hindistan 1970’ler ve 80’ler boyunca Indira 

Doktrini olarak da nitelenen bir çeşit Monroe Doktrini’ni uygulamaya başlamış, 

Güney Asya ve Hint Okyanusu’nu büyük güçlerin etkilerinden arındırmaya 

çalışmıştır.164   

Hindistan’ın bölgesel politikasına paralel olarak, iki kutupluluğa karşı izlediği 

bağlantısızlık politikası da silahlanmanın ve silahlanmadan kaynaklanan 

                                                

162K. Ram ve C. Rao, op. cit., s.198-199. 
163  Arı, op. cit., s.96. 
164 Anard, op. cit., s.50.   



 70 

tırmanmanın engellenmesini ve Soğuk Savaş’ın barış bozucu etkilerinden bağlantısız 

devletleri korumayı gerekli kılıyordu. Bu doğrultuda özellikle kıyı devletlerinin ve 

diğer bağlantısız ülkelerin desteğini sağlamaya çalışan Hindistan, böylelikle, 

Nehru’nun ölümünden sonra Bağlantısızlar Hareketi içindeki etkisizliğini de aşmaya 

başlamıştı. Yalnız, Sovyetlerle iyi ilişkisi, bir antlaşmaya imza atmış olması ve 

ABD’nin Hint Okyanusu’ndaki askeri varlığına silahsızlanma bağlamında karşı 

çıkarken Sovyetler’in Berbere’deki askeri varlığını sorgulamaya açmaması, “Barış 

Alanı” tezindeki niyetlerinin sorgulanmasına neden olmuştur.165 Hint Okyanusu 

konusundaki çalışmaları Hindistan’ın bölgesel gücünü de ifade etmesine yönelikti ve 

bölge ülkeleri üzerindeki imajını güçlendirmişti. Öyle ki, Hindistan’ı sürekli bir 

tehdit olarak algılayan Pakistan, ABD ile ilişkileri bozulduğu dönemde bile, bu 

çalışmalara katılmamış, hatta varolan yabancı güçleri giderek gelişen Hint 

donanmasına karşı dengeleyici olarak görmüştür.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

165 Arı, op. cit., s.95-96. (Sovyetler Birliği 1969’da Somali’de askeri üs inşasına başlamıştır. ) 
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III. YUMUŞAMA SÜRECİNİN GÜNEY ASYA’YA ETKİLERİ 

Uluslararası sistemde Soğuk Savaş çelişkilerinin azalması blok ülkelerinin 

Güney Asya’yı bir mücadele alanı olarak ortaya çıkaran eylemlerini azaltmıştır. 1962 

Çin-Hindistan sınır çatışması dışında Soğuk Savaş mantığı içerisinde Doğu-Batı 

çatışmasını ortaya koyacak herhangi bir gelişme yaşanmaması da bu durumun 

oluşmasına yardımcı olmuştur.  

ABD ve Çin’in bu dönem içerisinde birbirlerine karşı tutumları tamamen 

değişmişti. Çin’in Sovyetler Birliği’ne karşı tutumunun sertleşmesinin bu yeni 

yakınlığın kurulmasında büyük bir etkisi vardı. Çin, 1965’te Kruşçev’in ölümüyle 

Moskova’nın dış politikasını değiştireceğini ve Çin’e daha fazla ödün verebileceğini 

düşünmüştü; ancak Brejnev, Kruşçev politikalarından vazgeçmedi. 1965 sonrasında 

Çin-Sovyetler birliği ilişkileri giderek bozuldu. Brejnev’in “barış içinde birarada 

yaşama” ilkesinin sürdürüleceğini açıklaması, Vietnam konusunda iki ülke 

arasındaki keskin fikir ayrılıkları, 1965 yazında yapılacak Asya-Afrika Ülkeleri 

Konferansı’na Moskova’nın da katılmak istemesi, 1966’da Brejnev ve Gromiko’nun 

Moğolistan ve Japonya ziyaretleri, Kosigin’in girişimleriyle Hindistan ve Pakistan 

arasında Taşkent Antlaşması’nın imzalanması, Vietnam ve Moğolistan ile imzalanan 

işbirliği ve yardım anlaşmaları, Sovyetler’in Çin çevresindeki etkisini artırdığı ve 

Çin’i çevrelediği izlemini doğurdu. Ayrıca, Moskova’nın nükleer silahların 

yayılmasının engellenmesi doğrultusunda Çin’e baskıda bulunması, Pekin’deki 

huzursuzluğu geliştirdi. Çevrelenmeyi aşmak için Pakistan ile 1960’tan itibaren 

kurulan dostluğunu geliştirirken ABD politikasında da önemli bir değişim yaşandı. 

ABD’nin özellikle Nixon başkanlığında Çin’in olumlu yaklaşımına Guam Doktrini
∗ 

çerçevesinde olumlu bir yanıt vermesi iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini 

sağlamıştır.166 Bu yakınlaşma 1971’de Çin’in Birleşmiş Milletler üyeliğine kabulü, 

                                                

∗ Nixon 1969’da Guam Adası’nda yaptığı basın toplantısında ABD’nin Asya politikasının ilkelerini 
açıklamıştır. Buna göre, “Bundan böyle Amerika Vietnam örneği mahalli savaşlarda bulaşmayacak, 
Asya’daki askeri taahhütlerini azaltacak, fakat Asya gelişmelerini yakından takip ederek, mevcut 
anlaşmalardan doğan taahhütlerine bağlı kalacaktı.” Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 11. 
B, İstanbul, Alkım, t. y., s. 585. 

166 Oral Sander, Siyasi Tarih 1918-1994, 5.B., Ankara, İmge, 1996, s.425-427. Nixon 1967’de 
Foreign Affairs’de yayımlanan  “Vietnam’dan Sonra Asya” başlıklı yazısında “Asya konusunda 
herhangi bir Amerikan politikası, Çin ile ilgili gerçekleri bir an önce kabul etmelidir” diyordu. 
Armaoğlu, op.cit, s. 584. 
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1972’de iki ülke arasında mevcut savaş durumuna son veren anlaşmanın 

imzalanması ve 1979’da diplomatik ilişkilerin kurulmasıyla sonuçlanacaktır. Çin – 

Sovyetler Birliği ilişkilerinin bozulması Sovyetler Birliği’ni Güney Asya ülkeleriyle 

ilişkilerini geliştirmeye yöneltmiştir. Sınır sorunları ve aralarındaki çatışma 

nedeniyle Hindistan’ın Çin’den kaynaklı güvenlik sorunu Sovyetler Birliği ile 

yakınlığını arttırmasına neden olmuş, ABD ve Pakistan’ın Doğu Bengal sorununda 

birlikte hareket etmeleri ve ABD-Çin ilişkilerinin giderek gelişmesi Hindistan’ı daha 

fazla Moskova’ya itmiştir ve 1971’de bu ülkeyle bir antlaşma imzalamıştır. İronik bir 

biçimde karşıt bloklar arasındaki yakınlaşma bloklar içerisindeki parçalanmayı daha 

da belirginleştirmiş ve Pakistan ile Hindistan’ı, ABD-Sovyetler Birliği eksenlerine 

daha fazla yakınlaştırmıştır.   

1965 savaşı sonrasında 1966’da imzalanan Taşkent Antlaşması ve blok 

çatışmalarının azalarak uzlaşma zeminin kurulmaya çalışılması, Hindistan ve 

Pakistan için çatışmalara bir süre ara vererek dönüşüm içerisindeki iç politikalarına 

yoğunlaşma fırsatı tanımıştır. Dış politikalarında da yeni açılımlar 

gerçekleştirmelerini sağlamıştır. Taşkent süreci içerisinde ve süreç sonrasında 

ABD’nin Güney Asya’ya olan ilgisinin azaldığı söylenebilir. Bu durumun önemli bir 

nedenini, ABD’nin Pakistan ve Hindistan’a 1966’da uygulamaya başladığı ambargo 

oluşturmuştur. ABD’nin 1965’te iki ülkenin birbirleriyle girdikleri silahlı çatışmada 

ABD silahlarını kullanmalarından kaynaklanan ambargo kararı, en büyük silah 

tedarikini ABD’den sağlayan Pakistan’da büyük bir tepkiye neden olmuştur; 

Hindistan, pek çok ülkeden silah aldığı için ambargo kararından doğrudan 

etkilenmemiş olmakla birlikte, bu kararın haksız olduğu kanaatindeydi.167ABD’nin 

Güney Asya’ya ilgisini azaltan Vietnam sorununda da, ABD ile Hindistan arasında 

büyük fikir ayrılıkları mevcuttu. Hindistan gibi Pakistan da bu dönem ABD’nin 

politikalarından rahatsız olarak farklı açılımlar üzerinde durmuştur.  

Pakistan’ın ABD’yle kurduğu ittifak ilişkisi düşünüldüğünde bu önemli bir 

politik farklılaşma sayılabilirdi. İkili ilişkiler dönemi olarak ifade edilebilecek bu 

                                                

167  Hindistan ABD’nin Pakistan’a büyük miktarda askeri teçhizat sağlarken bunların savunmaya 
yönelik olduğu ve Hindistan’a karşı kullanılmayacağına ilişkin güvenceleri sağlayamamasını 
eleştirmiştir. P. M. Kamath, “Security Cosiderations in Indo-U.S. Relations, 1965–90,” Four 
Decades of Indo-U.S. Relations, ed. A. P. Rana, New Delhi, Har-Anand Publications, 1994, s.126.  



 73 

süreçte, Pakistan, ABD dışında Çin ve Sovyetler Birliği ile iyi ilişkiler kurmaya 

çalışmış ve ABD’ye olan bağımlılığını azaltmaya uğraşmıştır. Pakistan Dışişleri 

Bakanı 1968’de yaptığı açıklamada SEATO ve CENTO üyeliklerini şöyle 

değerlendirmiştir:“ Pakistan artık bu paktların askeri tarafında yer almayacaktır ve 

Bakanlar Konseyi’ne de gözlemci düzeyinde katılacaktır.”168 Ayrıca, Sovyetler 

Birliği’nin Pakistan ve Hindistan’a yönelik politik açılımını değerlendirerek, bu 

ülkeyle ilişkilerini geliştirmek ve Sovyet yardımından yararlanabilmek için ABD 

gözetimindeki Peşaver’deki üssü kapatmıştır. Pakistan’ın yeni eğilimi sonuçlarını 

vermiştir. Benzer bir biçimde Çin ile de ilişkileri gelişmiştir ve bu durum Pakistan 

için diplomatik ve teknolojik destek içeren uzun süreli bir ilişki halini almıştır. Çin 

Pakistan’a ekonomik ve askeri yardımda bulunmuş ve Pakistan’ın nükleer 

çalışmaları için gerekli teknoloji ve malzeme transferini gerçekleştirmiştir.∗ Ayrıca 

Çin ile ilişkileri geliştirme çabası,  General Yahya Han’ın görevi esnasında 

Pakistan’a ABD’nin Çin ile yakınlaşmaya yönelik politikasında arabuluculuk rolü 

vererek, ABD-Pakistan ilişkilerinin tekrar geliştirilmesi ve üçlü bir diyalogun 

kurulmasını sağlamıştır.  

Sovyetler Birliği, 1966’da Hindistan ve Pakistan arasında barışı sağlayarak 

Güney Asya’da daha önemli bir rol üstlenmiştir. ABD’nin ambargosuyla oluşan 

boşlukta etkinliğini arttırma fırsatı yakalamıştır. Hindistan-Sovyetler Birliği ilişkileri 

bu dönemde hızla gelişmiştir. Hindistan’da Indira Gandhi hükümeti kurulmasıyla 

birlikte Sovyetler Birliği’yle ilişkiler gelişmiş ve Hindistan ekonomisinde Sovyetler 

Birliği önemli bir rol almıştır.169 Benzer bir biçimde, ülkesindeki ABD askeri 

faaliyetlerinden kaynaklanan rahatsızlıkları gideren Pakistan da, Sovyetler 

Birliği’nden önemli miktarda askeri yardım almıştır. 

                                                

168 S. M. Burke, op.cit., s.358. 
∗ Bu dönem Eyup Han’ın Çin’e yönelik politikası çelişkilidir, Çin’e bakanlar düzeyinde ziyaretler de 
bulunulmakta ve çeşitli anlaşmalar yapılmaktadır. Ancak Çin’e yönelik endişeler 
sönümlenmemiştir. Nitekim Bhutto’nun Dışişleri Bakanlığı dönemi bu dönüşümü simgeler ancak 
Bhutto Çin ile ilişkileri geliştirme yönünde hızlı adımlar atmaktayken görevinden alınmıştır. Ibid. , 
s. 362. Çin ile ilişkilerin tam anlamıyla gelişmesi 1970’lerin başında ABD etkisiyle olacaktır. 

169 Hindistan Pakistan-Çin yakınlaşmasından kaynaklı rahatsızlığını dile getirerek Sovyetler 
Birliği’nden daha fazla askeri malzeme talebinde bulunmuştur. Joseph L. Nogee ve Robert H. 
Donaldson, Soviet Foreign Policy, Since World War II, 2.B, New York, Pergamon Press, 1985, 
s.181. 
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Soğuk Savaş’ın etkilerinin daha az hissedildiği ve çok yönlü ilişkilerin 

sürdürüldüğü bu dönem de Taşkent Anlaşması doğrultusunda Hindistan ve Pakistan 

Keşmir sorununu çözmek için pek çok defa bir araya gelmişlerdir. Ancak, 

yaklaşımlarındaki ciddi farklılıklar devam etmekteydi. Pakistan Keşmir’in statüsü 

bakımından tartışmalı bir bölge olduğunu savunurken, Hindistan için tartışmalı olan 

sadece Pakistan’ın tutumuydu ve kendisinin Keşmir üzerindeki egemenlik hakları 

kesindi.170 Dolayısıyla, iki ülke arasındaki ilişkiler çözülememekte ve 1965 

Savaşı’nın yarattığı olumsuz imaj artarak sürmekteydi. Hindistan-Pakistan arasında 

bu ara dönemin sessizliğini, 1970 seçimleriyle Pakistan’da başlayan karışıklıklar ve 

Hindistan’ın bu karışıklıklarda rol almasıyla patlayan savaş bozmuştur. İki ülkede 

60’ların sonundan itibaren başlayan siyasi hareketlilik ikili ilişkilerden kaynaklanan 

sorunlarla birleşince, uluslararası alandaki yumuşamanın aksine, Güney Asya’da sert 

söylemler, karşılıklı düşmanca eylemler ve iç istikrarsızlıklarla beslenen bir dönem 

yaşanmıştır.      

 

A. DOĞU PAKİSTAN’IN AYRILMASI VE 1971 ÇATIŞMALARI 

1960’ların sonlarında askeri yönetime karşı oluşan güçlü muhalefet kendisini 

Pakistan’ın iki tarafında farklı biçimlerde göstermiştir. Batı ve Doğu Pakistan’da 

yaşananlar temelde aynıydı; kitlesel gösteriler ve üniversite eylemleri grevlerle 

birleşmişti. Zülfikar Ali Butto’nun “İslami sosyalizmi” ve eyalet özerkliğini savunan 

Ulusal Awami Birliği∗ bu eylemlerin Batı Pakistan’daki yönlendiricileriydi; Doğu’da 

ise mücadele Bengal milliyetçiliğini temsil eden Awami Birliği tarafından 

sürdürülmekteydi.  

Pakistan’da askeri yönetime muhalif grupların oluşturduğu Demokratik Eylem 

Komitesi’nin hükümetle yaptığı görüşmeler neticesinde General Eyüp Han 25 Mart 

1969’da istifa ederek, görevi Yahya Han’a devretmiş ve Yahya Han da seçimlerin 

Mart 1970’te yapılacağını ilan etmişti. Bu yeni durum, demokrasi talebinde 

bulunanların bir zaferi olarak ele alınabilirse de, daha önemli olan, ülkede yapılacak 

                                                

170 Burke,op. cit.,s. 379. BM Genel Kurulu’nda da Hindistan bu durumu ifade etmiştir. Bkz. 
Yearbook of U.N. 1970, New York, Department of Public of U.N.,1971, s. 220. 

∗ Özellikle Kuzey Batı Sınır Eyaletinin özerkliği talebinde bulunmaktadır. 
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ilk demokratik seçimlerde siyasi grupların temel farklılıklarının ve aralarındaki 

çatışmaların ortaya çıkmasıydı. Bu bağlamda Demokratik Eylem Komitesi içinde 

yaşanan ilk çatışmalar Şeyh Mujibur Rahman’ın 22 Şubat 1969’da serbest 

bırakılması ve hükümetle yapılan müzakerelere katılmasıyla başladı. Awami Birliği 

liderinin Doğu Pakistan’a geniş özerklik talebini ifade eden “Altı Nokta İlkeleri” 

Doğu ve Batı arasında bölünmeye yol açmıştır.171 Awami Birliği 1966’da “Altı 

Nokta İlkeleri”ni yayınlamıştı. Bu ilkeler federe devletlere geniş yetkiler tanıyan 

federal bir anayasa,  nüfus temel alınarak yapılacak temsili ve sadece dış politika, 

savunma ve genel bütçe konusunda federal devlete yetki tanınmasını öngörüyordu.172 

Doğu Pakistan’ın askeri yönetimlerden kaynaklanan ve özerklik isteğinin temel 

nedenini oluşturan mali sorunlar İlkelerin neredeyse tamamında görülüyordu ve 

vergilendirmeden harcama kararlarına kadar tüm bu sorunlar iki parça devleti 

birbirinden ayırıyordu.173 Bengalliler için Batı Pakistan “ İngiliz Yönetiminden bile 

kötü bir sömürüyü” ifade etmekteydi. General Eyüp Han’ın olağanüstü hal yönetimi 

nüfusun yüzde elli beşini oluşturan Bengalliler için kendilerini politika belirleme 

sürecinin dışına çıkarmaya yönelikti ve “kendi ülkelerinde mahkum oldukları” bilinci 

içerisindeydiler174. Sonuç olarak, askeri yönetime karşı duyulan memnuniyetsizlik 

Batı’da Bhutto’nun “İslami sosyalizmi” ile kitlelere hitap edemese de önemli 

sayılabilir bir ağırlığı bulunan Cemaat-i İslam Partisi’nin “İslam devleti” tezi 

arasında bölünmüştü; Doğu’da ise, kendisini “Bengal milliyetçiliği” ile Awami 

Birliği’nde özdeşleştirmişti.  

1970 Aralık’ında yapılan seçimlerin sonucunda 313 sandalyelik parlamentonun 

167 sandalyesini kazanan Awami Birliği’nin zaferine karşılık, Batı’da oylar 

bölünmüş ve Bhutto’nun Pakistan Halk Partisi sandalyelerin sadece 85’ini 

kazanabilmişti.175 Bu yeni durum Pakistan’ı ayrılığa kadar götürecek tartışmalara ve 

iç savaşa neden olmuştur. Zülfikar Ali Bhutto her ne kadar demokratik söylemi 

                                                

171 Kalim Siddiqui, Conflict, Crisis and War in Pakistan, London, Macmillan Press, 1972, s.122. 
172 İlkelerin tamamı için, bkz. Ibid., s.188-189. 
173  Idem.  
174  Sydney H. Schanberg, “Pakistan Divided”, Foreign Affairs, Vol. 50-51(October 1971), s.127; 
Lawrence Ziring, “Pakistan’s Nationalities Dilemma: Domestic and International Implications,” 
The Subcontinent in World Politics, ed. Lawrence Ziring, New York, Preager, 1982, s. 98.  

175 K. Siddiqui, op.cit., s. 146. 
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benimsemiş olsa da, hükümeti kurma görevini geniş özerklikler talep eden ve 

Bengalli olan∗  Mujibur Rahman’a vermeyi tercih etmeyen Yahya Han ile beraber 

hareket etmiştir. Yahya Han, Zülfikar Ali Bhutto ve Şeyh Mujibur Rahman arasında 

hükümeti kurma ve yeni anayasa konusunda, Ocak ve Mart aylarında yapılan 

görüşmeler sonuçsuz kalmıştır. Yahya Han’ın 25 Mart’ta parlamentoya ilişkin 

Awami Partisi dışında bir çözüme yönelmesi karşısında, Mujibur Rahman bu durumu 

“Çoğunluk partisi liderine yönelik bu kayıtsızlık, gerçekte, yetmiş milyonluk 

Bangladeş halkına gösterilen bir saygısızlık”176 değerlendirmiş ve Bangladeş’in 

bağımsızlığını ilan etmiştir. Aynı gün Batı Pakistan ordusu Doğu’da, çok ciddi insan 

hakları ihlalleri doğuran, muhalefeti ortadan kaldırmaya yönelik kitlesel öldürmeler 

ve tutuklamalara girişmiş ve on milyon civarında Bengalli Hindistan’a sığınmak 

durumunda kalmıştır. İç savaş ardından Hindistan’la Pakistan arasında gerçekleşen 

savaş ve bu savaşın Pakistan’ın kesin yenilgisi ve doksan bin Pakistan askerinin 

esaretiyle sonuçlanması, Aralık 1971’de Bangladeş’in kesin olarak kurulmasını 

sağlamıştır.       

 Pakistan’ın bölünerek Bangladeş’in kurulması, Pakistan ile Hindistan 

arasındaki sorunları ve karşılıklı suçlamaları tekrar başlattı. Pakistan hükümeti Doğu 

Pakistan’ın ayrılmasını Awami Birliği ve Hindistan’ın ortak çabasının bir sonucu 

olarak gördü. Awami Birliği’nin üstünde ısrarla durduğu “Altı Nokta İlkeleri” geniş 

bir özerklik öngörmekle beraber, ayrılıkçı bir amaç taşımıyordu. Pakistan Awami 

Birliği’nin Hindistan’dan silah aldığını ve depoladığını, buna ek olarak, 

operasyonlara katılma amacıyla, Hint asker ve paramiliter güçlerin Doğu Pakistan’a 

girdiğini iddia etmekteydi.177 Pakistan ayrıca Hindistan sınırındaki mülteci 

kamplarında Pakistan ordusuna karşı savaşacak gerillaların eğitildiğini söylemekte∗∗, 

                                                

∗ Pakistan’da yönetici elitlerin Batı’dan olması geleneği söz konusudur. Bu durum askeri idareden 
kaynaklanmaktaydı. Uzun süreli askeri diktatörlükler esnasında ülkeyi genelde Pencaplı ya da 
Kuzey Batı Sınır Eyaleti’nden olan askerler yönetmiştir.    

176 K. Siddiqui, op. cit.,s. 151 
177 Bkz, Mohsin Ali, The Bengali Muslim, Karachi,  Department of Films and Publication of Pakistan 
1971,s. 54–55.  

∗∗ Mutki Bahini (özgürlük gücü) denilen bu gerillalar Pakistan ordusuna karşı önemli bir direnç 
oluşturmuştu ve Hindistan tarafından eğitiliyor, yardım ve sınırda sığınma imkanı sağlanıyordu.  
Schanberg, op. cit, s.129. 
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Hindistan’ın mülteciler üzerinden iç işlerine karıştığını ifade etmekteydi.178 

Dolayısıyla, Pakistan ayrılığın nedenini Hindistan’la olan çözümsüz çatışması 

üzerine kurmaktaydı. Bu defa Awami Birliği de Hindistan’la beraber hareket etmişti. 

Ancak, Pakistan söylemine göre, Müslüman kitleler bu işbirliğinin bilincinde değildi, 

yani Pakistan ordusu Müslüman vatandaşlarını kendileri üzerinden kurulmuş bir 

oyundan kurtarıyordu.  “Doğu Pakistan’ın Müslüman kitleleri ve hatta Awami 

Birliği’nin neferleri, kendi devletlerini yıkmak, zor kazanılmış özgürlüklerini 

söndürmek için Hindistan askerlerini, Hindistan silahlarını, Hindistan parasını davet 

etmek amacıyla oy vermemişlerdi.”179 Bu durumda Pakistan Bangladeş’i ayrı bir 

devlet olarak kabul etme zorunluluğunu duymamaktaydı, bu halkın isteğini ifade 

etmemekteydi. 

 Awami Birliği’ne verilen oyları, yöneticilerinden yaklaşık bin mil uzakta 

bulunan, ayrı dile ve kültüre sahip Bengalliler’in vergilerin pasif ödeyicisi 

olmaktansa yönetime aktif katılma tercihlerinin bir sonucu olarak görmeyi reddeden 

Pakistan ordusu, eyaletlerin bağlılığını “iki ulus” tezinin bir uzantısı olarak kabul 

etmekteydi. Öyle ki, Güney Asya’nın Müslüman unsurları dilleri ve kültürleri farklı 

bile olsa,  dinin birleştiriciliğiyle bir ulusu oluşturmaktaydılar ve sadece Doğu 

Bengal için değil, Keşmir için de bu geçerliydi. Yaşanan iç savaş, Pakistan’ı 

bölmekle beraber, “iki ulus” teorisinin de ciddi bir yara almasına neden olmuştur.  

Awami Birliği ayrılarak bağımsız olmayı değil, geniş özerklik talebini ifade 

etmekteydi. Birliğin Keşmir, ulusal sınırların koruması ve içişlerine karışılmaması 

konusundaki açıklamaları mevcut dış politika yöneliminin temel ilkeleriyle 

çelişmemekteydi; ancak temel farklılık, askeri paktlar konusunda ortaya çıkıyordu. 

Birliğin Manifestosu’nda “CENTO, SEATO ve diğer askeri paktların ulusal çıkarlara 

aykırı olduğu ve SEATO, CENTO ve diğer askeri paktlardan hemen çekilmenin en 

doğru politika olacağı”180 ifade edilmekteydi. Bu eğilimin Hindistan tarafında olumlu 

karşılanması ve bu doğrultuda Pakistan’la yaşanan güven bunalımı karşısında yeni ve 

askeri etkinliklerden uzak bir komşunun tercih edilebilirliği açıktır. Nitekim bu 

                                                

178 Bkz. Yearbook of U.N 1971, New York, Department of Public Information of UN, 1972, s.141. 
179  Mohsin Ali, op. cit. s.55. 
180 Ibid, s.56.  
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durum,  Hindistan tarafında bir iç savaş olarak değil, “ özgürlük mücadelesi” olarak 

algılanmış ve Bangladeş’in bağımsızlığı tanınmıştır. 27 Mart 1971 tarihinde 

Hindistan Parlamentosu,  Doğu Pakistanlılara yönelik  “dayanışma ve destek” kararı 

almıştır.181 Hindistan için Doğu Pakistan’da yaşananlar sıradan bir “iç savaş” tan öte, 

“demokratik biçimde seçimini yapmış sivillere verilen soykırım cezası”nı182 temsil 

etmekteydi ve Doğu sorunun çözümü Pakistan – Hindistan görüşmeleri ile ya da 

uluslararası çalışmalarla değil,  bizatihi Doğu Pakistan’ı temsil eden seçilmişlerle – 

Mujibur Rahman- olmalıydı183. 

Hindistan açısından asıl sorun, “yoksullukla savaş” kampanyası başlattıkları bir 

dönemde, masrafları daha çok Birleşmiş Milletler kanalıyla sağlanmış olsa da, 

yaklaşık on milyon∗ mültecinin topraklarına girmesiydi. Bir diğer önemli sorun ise, 

Doğu Pakistan’da yaşananların bölgede genel bir rahatsızlığa neden olabileceği ve 

özellikle Pakistan tarafından kaynaklanabilecek sınır ihlalleriydi. Hindistan Birleşmiş 

Milletler görüşmelerinde bu rahatsızlığını ifade etmiştir.184 Hindistan’ın resmi 

desteği ve bu amaç doğrultusunda Birleşmiş Milletler nezdindeki çalışmaları, 

özellikle bu çatışmanın Hindistan kaynaklı olduğunu düşünen Pakistan tarafından 

yeni bir politik mücadele konusu olarak değerlendirildi. Diplomatik savaşıma ek 

olarak iki ülke arasında tırmanan gerilim Güney Asya’da yeni bir savaşa yol 

açmaktaydı. Aralık 1971’de sınır ihlalleriyle bir savaş halini alan Pakistan ve 

Hindistan arasındaki yeni çatışma, Doğu Pakistan kaynaklı olsa da, temel 

özelliklerini korumuştur: Bunlardan ilki, savaşın Doğu’da başlamasına rağmen 

doğrudan Keşmir’e odaklanması ve Ateşkes Hattı ihlalleriyle yeni bir Keşmir 

savaşına dönüşmüş olmasıdır. İkincisi ise, yine iki ülke arasında bölgesel bir sorunun 

Soğuk Savaş içerisinde kendisine yeni ve çok boyutlu bir kimlik yaratmasıdır.  

  

                                                

181 Ibid., s.74. 
182
 India, The Speeches and Reminiscences of Indira Gandhi, Calcutta, Rupa, 1975, s.163. Ulusal 
Basın Kulübü’ne yapılan konuşmadan, Washington, 5 Kasım 1971. 

183 Bkz. Yearbook of 1971, s. 149. Hindistan 6 Haziran’da Bangladeş temsilcisinin katılmadığı 
herhangi bir kararın alınmasını kabul edemeyeceğini belirterek Hindistan’ın Bangladeş’i tanıdığını 
açıklamıştır. 

∗ Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre sekiz milyondur ancak sayının bundan çok daha fazla olduğu 
pek çok kaynakta yer almaktadır. 

184
 Ibid, s.141. 
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1.Doğu Pakistan Sorununun Uluslararası Yansımaları 

Pakistan’ın sorunu çözmek için askeri yollara başvurması ve muhalefeti 

ortadan kaldırma çabası önemli insancıl sorunlara neden olmakla birlikte, ülkenin 

uluslararası alanda da konumunu zedelemiştir. Pek çok ülkenin insancıl soruna 

çözüm bulma çabası çerçevesinde yaptığı forumlarda dikkat çekici olan, Soğuk 

Savaş’tan bağımsız bir biçimde bölgesel çatışmanın küresel unsurların etkisi altına 

girmiş olmasıdır. Çatışma Pakistan’ın iç sorunuyla alakalıydı ve Hindistan ile girdiği 

mücadele de aralarındaki güvensizliğin ve rahatsızlığın bir sonucuydu. Ancak, 

Pakistan’ın konumunda ABD’nin Çin ile yakınlaşması önemli bir belirleyici 

olmuştur.  

1965 savaşı sonrasında ABD ambargosunun Pakistanlılarda ve hükümette 

yarattığı güvensizlik ve Amerikan karşıtlığıyla beraber, Johnson yönetiminin 

Pakistan dışındaki ülkelere yönelik politikasının etkileriyle Pakistan – Çin ilişkileri 

gelişmişti. Buna ek olarak, Soğuk Savaş’ın Yumuşama’ya dönüşmesi ülkelerin dış 

etkenlerden çok iç politik gereksinmelerine öncelik vererek hareket etmelerini 

sağlamış, Pakistan, ekonomik alanda gelişme göstermekle birlikte, askeri yönetimin 

ihtiyaçları doğrultusunda ABD dışı ülkelere yönelebilmişti.  Fakat, bir çatışma söz 

konusu olduğunda Pakistan müttefiklerinin desteğini talep etmiştir. ABD için sorun 

Mart 1971’de Pakistan’ın iç sorunu olarak görülmekteydi. Kongre’nin gündemini ise, 

Pakistan ordusunun Amerikan silahlarıyla bu iç savaşı sürdürüyor olması işgal 

etmekteydi; Kongre Dış İşleri Komitesi üyesi Senatör Frank Church durumu ABD 

politikasının başarısızlığı olarak ifade etmekteydi:  

          “ Birleşik Devletler’e iki milyar dolara mal olan askeri yardım 

Kongre ve Amerikan halkı için, uzun zamandır, Pakistanlıları [k]omünist 

saldırganlıktan koruma amacıyla meşrulaşıyordu. Rus ayısını ya da Çin 

dragonunu çevrelemekten öte, Pakistan bu silahları 1965’te Hindistan’a 

karşı kullandı , bugün ise kendi halkına karşı kullanıyor.(…) Askeri yardım 
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politikamızın başarısızlığı ispatlanmıştır.(…) Eğer bu politika daha kötüye 

gidecekse, ki değişmemiş gibi, sonuçları korkunçtur.”185 

         

       Kongre’deki tepki sadece Senatör Church’ün açıklamalarıyla sınırlı 

değildi. Bengal’de yaşananlardan dolayı Kongre’de ve basında önemli bir muhalefet 

oluşmuştu. Hükümetin askeri cuntayı desteklemesi Nixon’ın dış politikasının 

başarısızlığı olarak ifade edilmekteydi. Bu gelişmelere rağmen, Nixon yönetimi 

Pakistan’a yardım etmiştir. Bu yardımın nedeni, Pakistan politikasının bir önceliğe 

sahip olması ve 1965’ten beri devam eden soğukluğu ortadan kaldırma isteği 

değildi. Aksine, öncelik Hindistan’a verilmiş, bu ülkeyle ilişkiler geliştirilmeye 

çalışılmıştı. 1969’da Dışişleri Bakanı Hindistan’ı ziyaret etmiş ve ABD ekonomik 

yardımını sürdürmüştü. Hindistan’da ise, Indira Gandhi yönetimi Vietnam konusu 

nedeniyle ABD çabalarını soğuk karşılamaktaydı. Vietnam’a ek olarak, Hindistan 

hükümeti ABD’nin Kongre Partisi’ne muhalif sağ kanat partilerini desteklediğini 

düşünmekteydi. Bu doğrultuda, 1970’lerin başında ABD’nin Hindistan’daki beş 

kültür merkezi kapatılmıştı.186 

Washington yönetiminin Güney Asya’yı ABD çıkarları için önemli bir bölge 

ilan etmesi ve güvenliğinin gerekli olduğunu ifade etmesi Vietnam savaşını 

bitirmesiyle alakalıydı. Bunun gerçekleşebilmesi ve ABD varlığının sağlamlaşması 

Çin ile normal ilişkilerin kurulabilmesini gerektirmekteydi. Yahya Han bu iki ülke 

arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını sağlayarak, dikkatleri yine Pakistan 

üzerine çekti. Kissinger, Temmuz 1971’de Pakistan’a yaptığı ziyaret sonrasında 

Çin’e gitti. ABD’nin Pakistan politikası ise, ülkedeki tüm muhalefete rağmen, 

sorunun Pakistan’ın iç işleriyle ilgili bir konu olarak ele alınması gerektiği, Doğu 

Bengal’in Pakistan’ın ayrılmaz bir parçası olduğu doğrultusundaydı. Nixon ve 

Kissinger için krizi tırmandıran “Hindistan’ın saldırganlığı ve Sovyet 

                                                

185 Stanley Wolpert, op. cit., s.151-152’den U.S. Senate, “Why  We Must Stop Sending Arms to 
Pakistan,”, Congressional Record, May 18 ,1971, s. 7128-7129.  

186 Thomas P. Thornton, “U.S.- Indian Relations in the Nixon and Ford Years,” The Hope and The 
Reality U.S.- India Relations from Roosevelt to Reagan, ed. Harold A. Gould ve Sumit Ganguly, 
Boulder,  Westview Pres, 1992, s. 95–96. 
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maceraperestliğiydi.”187 Dolayısıyla ABD için Pakistan’ı desteklemek, insancıl 

unsurlardan ya da Hindistan ile yakınlaşma çabasından öte, Çin ile birlikte hareket 

edip, Sovyetlere karşı Güney Asya’da konumunu güçlendirme çabasının bir sonucu 

olmuştur. 

Pakistan için ise, ABD yardımı iki ülke arasında yapılan 1959 anlaşması∗ 

taahhütleri doğrultusunda gerçekleşmişti. Bu anlaşmanın birinci maddesi Pakistan’a 

herhangi bir saldırı olduğu takdirde, Amerikan Hükümeti’nin, anayasasına uygun 

olarak, silahlı güçlerin kullanılması da söz konusu olacak biçimde, Pakistan’a 

yardım etme taahhüdünü içermekteydi.188 Ancak anlaşmanın yardım etme 

taahhüdünün her durumda zorunlu bir uygulama olup olmadığı ve zaten 1971’de 

Pakistan’ın içinde bulunduğu durumun bu taahhüdün uygulanması için gerekli 

şartları oluşturup oluşturmadığı tartışmalıdır. Kasım ayı sonunda Hindistan, sınır 

güvenliğini sağlamak amacıyla Doğu Pakistan’a yönelik askeri bir eylemde 

bulunmuştur. Aralık’ta Pakistan buna istinaden Hindistan’ın batı sınırını ihlal etmiş 

ve on dört gün süren Aralık savaşı gerçekleşmiştir. ABD desteği Pakistan’ın 

beklediği ölçüde güçlü olmamıştır. ABD Bengal Körfezi’ne USS Enterprise 

zırhlısını göndererek bölgede istikrarı sağlama yolunda çaba harcamayı ve 

Pakistan’ı desteklemeyi denemiştir. Birleşmiş Milletler’de gerçekleşen oturumlar 

süresince de Pakistan ile beraber hareket etmiş, bu doğrultuda kararlar alınmasına 

çalışmıştır. Özellikle Çin, Pakistan’ın umut ettiği askeri desteği sunmasa da;∗∗ 

Birleşmiş Milletler’de Pakistan’ın tezlerinin güçlü bir savunucusu olmuştur; sorunun 

                                                

187 P. M. Kamath, op. cit, s.127’den R[ichard] N[ixon], The Memoirs of Richard Nixon, London, 
Sidgwick and Jackson, 1978, s.526. 

∗ “Executive Agreement” 
188Kilaru Ram ve Chandra Rao, op. cit. ,s.97; Hafeez Malik, “Soviet Intervention in Afghanistan and 
its Impact on Pakistan’s Foreign Policy,” Soviet-American Relations with Pakistan , Iran and 
Afghanistan, ed. Hafeez Malik, London , MacMillan , 1989, s.132’den Henry Kissenger, White 
House Years, Boston, Little Brown and Co., 1979, s. 895.Bu taahhüdü Kissenger doğrulamaktadır. 
Pakistan ile onlarca yıl devam eden ilişkilerinin 1959 paktı doğrultusunda geliştiğini, sözlü ve yazılı 
olarak verilen taahhütlerin öneminin Hindistan’dan kaynaklanacak bir saldırı durumunda ABD’nin 
Pakistan’a yardım etmesi olduğunu belirtmektedir.  

∗∗ Pakistan 1963’ten bu yana devam eden ve özellikle 60’ların sonlarında gelişen dostlukları 
çerçevesinde Çin’in kendisine bu konuda aktif destek vereceğini düşünmüştü. Özellikle Çin- 
Hindistan anlaşmazlığından yararlanabilmeyi ummaktaydı. Ancak sadece Hindistan sınırında küçük 
çatışmalar ve sınır ihlalleri meydana geldi. Pakistan’ın büyük bir hezimete uğradığı Aralık 
savaşında Çin herhangi bir askeri katkıda bulunmadı. 
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Pakistan’ın iç işleriyle ilgili olduğunu ve Pakistanlılar tarafından çözülmesi 

gerektiğini belirtmiş, bununla beraber Keşmir’de UNMOGIP gözlemcileri 

tarafından da ifade edilen ateşkes hattı ihlallerine ilişkin olarak Hindistan’ı sızma 

çalışmaları yapmakla suçlamıştır.189 

Pakistan, Doğu Bengal’de başlayan soruları çözememiş ve Hindistan ile 

girdiği savaşı kaybetmiş olsa da Güney Asya’da Washington- İslamabad- Beijing 

ekseni oluşmasına katkı sağlamıştır. Bu durum, özellikle Kissinger’ın ziyareti 

sonrasında, Hindistan için ciddi bir tehdit oluşturmuştur. ABD- Çin yakınlaşmasının 

yanı sıra, Enterprise’ın Bengal Körfezi’ne gelmesi –her ne kadar Pakistan için 

yeterli bir destek olarak görülmemişse de∗- Hindistan için endişe vericidir. 

Pakistan’a devam eden askeri yardımlar, uluslararası alanda Çin’in Pakistan’a 

verdiği destek, özellikle Keşmir konusunda plebisiti destekleyen tutumu bu kaygıları 

daha da fazla arttırmıştır. Güvenlik sorununu sürekli canlı tutmuş, Hindistan’ı 

Sovyetler Birliği’yle yakın ilişkiler geliştirmeye yöneltmiş ve ABD-Çin ilişkisine 

karşı denge oluşturmak amacıyla Ağustos 1971’de Barış, Dostluk ve İşbirliği 

Antlaşması imzalamasına yol açmıştır.190      

2.1971 Barış, Dostluk ve İşbirliği Antlaşması 

Doğu Pakistan’da süren iç savaş Hindistan için bölgesel politikasını 

güçlendirme fırsatı yaratmıştı. Pakistan’ın iç işlerine karıştığı yolundaki iddiaları 

reddetmiş ve konuya insancıl amaçlar dışında müdahil olmadığını açıklamış olsa da,   

mültecilerden kaynaklı sorunlar aşılabildiği takdirde, bu yeni durumun, Pakistan 

çevrelemesinin tehdidinden kurtulabilme imkânını sunduğu sürece Hindistan için 

önemli bir kazanım olabileceği açıktır. Fakat bu durum, ABD-Çin yakınlaşması 

çerçevesinde uluslararasılaşmış ve Hindistan’ı sadece Pakistan ile değil, Çin ve 

ABD’den kaynaklanan bir tehditle de karşı karşıya bırakmıştır. Nixon’la temmuz 

ayında gerçekleşen görüşme sonrasında Hindistan Başbakanı Indira Gandhi 

Sovyetler Birliği ile 9 Ağustos 1971’de Barış, Dostluk ve İşbirliği Antlaşması’nı 

                                                

189 Yearbook of U.N. 1971, s. 141 ve 147-8. 
∗ Pakistanlılar için Enterprise’ın desteği yetersizdir; bölgeye hem geç gelmiştir hem de Hindistan’ın 
doğu sahillerinde bulunmak dışında hiçbir şey gerçekleştirmemiştir. Wolpert, op.cit., s.155. 

190 Narinder Pal Singh, “Indo- U.S. Realations Problems and Prospects,” Studies in India Foreign 
Policy, ed. Surendra Chopra, 2.B., Amristar, Guru Nanak Dev University, 1983, s.73.  
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imzalamıştır. Kosygin Eylül’de, Indira Gandhi’nin Moskova ziyaretinde,  “ barış ve 

gelişme savaşımında, Hindistan ve Sovyetler Birliği halkları arasında daha 

öncesinde olmayan bir dayanışmanın varlığını”191 ifade ederken, Sovyetler Birliği 

ile Hindistan arasında antlaşmanın oluşturduğu tartışmalı yeni ilişki biçiminin 

başlangıcından bahsetmekteydi. Öyle ki, Hindistan ve Sovyetler Birliği arasındaki 

yakın dostluk ve işbirliği kısa kesintilerle beraber Soğuk Savaş’ın sonuna kadar 

devam edecektir.  

Hindistan ile Sovyetler Birliği arasında uzun zamandan beri devam eden iyi 

ilişkiler mevcuttu. Sovyetler Birliği Goa ve Keşmir gibi konularda, Birleşmiş 

Milletler çerçevesinde, ekonomik ve askeri konularda Hindistan’ı destekliyordu. 

Ancak 1971’de Hindistan’ın izole edildiğini düşünmesi ve bir denge kurmaya 

yönelmesi sonucunda, Sovyetler Birliği ile ilişkiler zirve noktasına ulaşmıştır. 

Brejnev, 1969’da “Asya için Kolektif Güvenlik” tezini ortaya koymuş ve bu 

doğrultuda Hindistan ile görüşmelere başlanmıştı. Kolektif Güvenlik tezi,  Güney 

Asya ve Hint Okyanusunu kapsayan alanda herhangi bir gücün askeri müdahalesinin 

önlenmesini ve bölgenin bir barış alanı olmasını içeriyordu. Aslında Sovyetler 

Birliği’nin önlemeye çalıştığı Çin’in ve herhangi bir süper gücün etkinliğini 

arttırmasıydı.192Hindistan Bağlantısızlık politikası gereği herhangi bir güvenlik 

şemsiyesi altına girmek konusunda isteksiz olsa da, 1971 krizi süreci hızlandırmıştır. 

Antlaşma ile amaçlananın “ bilimsel, teknik, kültürel, ekonomik ve politik 

alanda iyi ilişkileri ve verimli işbirliğini başarılı bir biçimde geliştirmek” olduğu 

Gromyko ve Indira Gandhi tarafından belirtilmiştir.193 Ayrıca, antlaşmanın her 

hangi bir ülkeye karşı oluşturulmadığı da vurgulanmıştır. Antlaşma metninde 

üzerinde durulan bir diğer konu, Hindistan’ın bağlantısızlık politikasına ilişkin 

kaygıları olmuştur. Bağımsızlık, karşılıklılık, eşitlik kavramları üzerinde 

                                                

191 Wolpert, op. cit.,s.153’den R. K. Jain (ed.), Soviet South Asian Relations, 1947-1978, I, 2.B. 
New Delhi, Radiant, 1978, s.123. 

192 Rajan K. Sharma, “ India and Soviet Scheme for Asian Security: From Brezhnev’s Asian 
Collective Security to Gorbachev’s Asian-Pacific Security,” USSR/ CIS and India’s Foreign 
Policy, ed. Verinder Grover, New Delhi, Deep and Deep Publications, 1993, s.376. 

193 I. V. Arkhipov, “Treaty of Peace, Friendship, and Co-Operation in The Service of Peace and 
Progress,” USSR/ CIS and India’s Foreign Policy, ed. Verinder Grover, New Delhi, Deep and 
Deep Publications, 1993, s. 167. 
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durulmuştur. Antlaşmanın ilk maddeleri, Panchsheel ilkeleri, silahsızlanma, nükleer 

ve kolektif silahların denetimi, Asya’da barışı sağlama, sömürgecilik ve ırkçılığın 

engellenmesi ve bunlarla savaşıma destek verilmesi, ekonomik, kültürel, teknik 

alanlarda işbirliğine yönelikti. Sekizinci ve dokuzuncu maddeler ise, bir işbirliği 

antlaşmasının ötesine geçip, ittifak antlaşmasını çağrıştırır niteliktedir. Bu 

maddelere göre, taraflar diğerine karşı oluşturulmuş askeri bir ittifaka katılmama, 

diğer tarafa karşı saldırgan bir eylem içinde olmama, diğer tarafa zarar verebilecek 

eylem girişimleri için kendi topraklarını kullandırmama, diğer tarafa karşı silahlı 

çatışma içinde bulunan üçüncü taraflara herhangi bir yardım sağlamaktan kaçınma 

taahhüdü altına girmektedirler. Ayrıca, tarafların bir saldırı ya da tehditle karşı 

karşıya kaldığı durumda,  akit taraflar, bu tehdidi ortadan kaldırmak ve ülkelerinin 

barış ve güvenliğini sağlayacak uygun önlemleri almak için acilen karşılıklı danışma 

mekanizması işleteceklerdir. Antlaşmanın onuncu maddesinde ise, tarafların 

antlaşmaya uygun olmayan yükümlülükler altına girmeyeceği taahhüdü yer 

almaktadır.194   

Antlaşmayla beraber Hindistan ve Sovyetler Birliği arasındaki ilişki daha 

somut ve güçlü bir hal almıştır. Antlaşmanın onaylandığı eylül ayından itibaren iki 

ülke ortak hareket etmeye başlamış ve Sovyetlerin desteği artmıştır. Bu antlaşma 

Hindistan’ın bölgedeki konumunu güçlendirmekle beraber Bağlantısızlık içindeki 

konumunu tartışılır kılmıştır. Hindistan, antlaşmayla geleneksel politikasından 

önemli bir ödün verdiği konusunda eleştirilmiştir.  Indira Gandhi 1970 Bağlantısız 

Ülkeler Lusaka Konferansı’nda politikasını tanımlarken herhangi bir taraf ve askerî 

ittifak içinde yer almadan bağımsız ve bağlantısızlığını sürdürdüğünü 

belirtmekteydi: “ Sadece ulusal onur değil, ulusal çıkarlarımız da, uluslararası 

alanda ve iç işlerimizde yabancı emirlerle ipotek altında olmamamızı gerektirir. Bu 

bağlantısızlık politikamızın tek unsurudur.”195 Ancak 1971’in eylül ayında bunun 

hâlâ geçerli olup olmadığı yolunda Bağlantısız ülkeler arasında şüpheler 

bulunmaktaydı.  

                                                

194 Ibid, s. 168–169. 
195 India, The Speeches and Reminiscences of Indra Gandhi, s.143. 
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1971 antlaşması doğrudan bir ittifak antlaşması olmasa da, Hindistan bu 

antlaşmayla önemli taahhütler altına girmiştir; Hindistan Hükümeti bu antlaşmanın 

bağlantısızlık politikasına zarar vermediği kanaatindeydi. 1971 Ekimi’nde 

Avusturya Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler Topluluğu’na hitaben yaptığı 

konuşmada, Indira Gandhi eleştirileri değerlendirirken, antlaşmanın bağlantısızlık 

politikasıyla çelişmediğini şu sözleriyle ifade etmekteydi: 

           “Doğal olarak Sovyetler Birliği ile imzaladığımız barış, dostluk 

ve işbirliği antlaşmasının [bağlantısızlık] politikasına etkisi ile ilgili 

sorular ortaya çıkmakta. Pek çok insan[antlaşmanın] bu politikayı 

etkileyeceğini gazeteler yoluyla ifade ediyor. Ancak biz böyle 

düşünmüyoruz. Gerçekte antlaşmada yer alan ifadelerden biri[üçüncü 

madde] Sovyetler Birliği’nin Hindistan’ın bağlantısızlık politikasını 

tanıdığını özellikle belirtir ve antlaşma buna zarar vermeyecektir.(…)Biz 

Sovyetler Birliği ile geçmişten gelen ve devam edecek olan bir dostluğa 

sahip olmakla beraber diğer ülkelerle de dostuz. Farklı durumlara 

uygun olarak hangi kararı alırsak, bu, daha önce de belirttiğim gibi, 

durumu ulusal bakış açımıza göre nasıl değerlendirdiğimizle 

ilgilidir.”196 

    

  Bu antlaşmayla beraber Sovyetler Birliği’nin Hindistan üzerinden Güney Asya 

siyasetine etkisi daha belirgin olmuştur. Hindistan ekonomisi ve savunma yapısı 

giderek Sovyetik bir hal almıştır. Sovyetler Birliği sadece Delhi’de değil, Dakka’da 

da etkisini arttırmıştır. Bangladeş’i tanımış ve Mucibur Rahman hükümetiyle 

ilişkilerini geliştirmiştir. Dakka’da 1971’in deneyimleriyle oluşan Pakistan 

karşıtlığıyla beraber, Çin’den kaynaklanan rahatsızlık Güney Asya’da Moskova – 

Dakka – Delhi ekseninin oluşmasına neden olmuştur. Ancak bu yakın işbirliği 

1975’te Mucibur Rahman Hükümeti’nin devrilmesiyle son bulmuştur. Göreve gelen 

Ziaür Rahman Hükümeti Moskova ile ilişkileri giderek azaltmış ve 1976’dan itibaren 

                                                

196 Ibid., s.160. 
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İslamabad ve Beijing ile ilişkilerini geliştirmiştir. Özellikle İslam Konferansı 

çerçevesinde Pakistan ile sorunlarını çözmüş ve işbirliği yoluna gitmiştir.197  

  Aralık 1971 itibarıyla aldığı büyük yenilgi sonrasında∗ İslamabad açısından 

Doğu Pakistan sorunu bir nebze çözülmüştü. Pakistan Bangladeş’i İslam 

Konferansı’nın çabaları sonucu 1974’te tanıdı. Ancak 1971 yenilgisi, bu tanımadan 

önce, Bangladeş’in Pakistan’ın bir parçası olmayacağını göstermişti. Geriye savaştan 

kalan sorunları çözerek, ilişkilerde yeni bir başlangıcı gerçekleştirmek kalmıştı. 

3. Simla Antlaşması 

Simla Antlaşması Hindistan ve Pakistan arasında 2 Temmuz 1972 tarihinde 

imzalanmıştır. Bu antlaşma iki ülke aralarındaki savaşı sona erdirmekle beraber, 

Keşmir’in statüsüyle ilgili önemli maddeler de içermektedir. 

Aralık savaşı iki ülke arasında sadece Doğu Pakistan’da yaşananlarla sınırlı 

kalmamış, iki ülkenin ayrılarak bağımsız oldukları tarihten itibaren aralarındaki en 

önemli sorun olan Keşmir’i de yeniden gündeme getirmiştir. Savaş sırasında 

Keşmir’de 1949’da belirlenmiş Ateşkes Hattı’nda da ihlaller yaşanmış, öncelikle 

kabile güçleri, ardından da her iki ülkenin askerleri Hattı geçmiştir.  Birleşmiş 

Milletler Güvenlik Konseyi Askeri Gözlem Grubu’nun (UNMOGIP) çalışmalarına 

rağmen sınırdaki askeri varlık azaltılamamıştır.198  Savaş sonunda, savaş esirleri ve 

Keşmir sorununu çözmek amacıyla gerçekleştirilen antlaşmada, iki ülkenin sürekli 

barış, dostluk ve işbirliği kurma doğrultusunda çalışacağı belirtildikten sonra,  iki 

ülkenin de kabul ettiği rehber ilkeler ifade edilmektedir: Birbirlerinin toprak 

bütünlüğü ve bağımsızlığına saygı, iç işlerine karışmama, eşitlik ve birbirlerine karşı 

düşmanca propagandadan kaçınma.199  

Antlaşmada Hindistan-Pakistan ilişkilerini belirleyen dikkat çekici maddeler 

bulunmaktadır; tarafların aralarındaki farklılıkları ikili görüşmeler yoluyla çözmesi 

                                                

197 Robert Donaldson, op. cit., s.193. 
∗ Pakistan Hindistan’ın batı sınırlarını ihlal ederken ve Keşmir’de Ateşkes Hattı üzerinde çatışmalar 
yaşanmaktayken, Hindistan doğuda düzenlediği askeri operasyonla Pakistan’ın doksan üç bin 
askerini esir almış (yaklaşık bir garnizon), 195’ini de savaş suçu işlediği gerekçesiyle 
yargılayacağını belirtmiştir. 

198 Yearbook of U.N. 1971, s.145. 
199 Simla Agreement, 2 July 1972, “www.jammukashmir.fsrnet.co.uk.” 
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öngörülmüş, sorun çözülene kadar taraflar tek taraflı eylemlerde bulunmama ve 

barışa zarar verecek girişimleri düzenlememe, yardım sağlamama ve bu girişimleri 

desteklememe taahhüdü altına girmişlerdir. Ayrıca barışın tesisi için iki ülkenin 

güçleri kendi sınırlarına çekilecektir ve Jammu-Keşmir’de 17 Aralık 1971 tarihli 

ateşkesin sonucunda oluşan kontrol hattına taraflar birbirlerinin pozisyonuna zarar 

vermeden saygı göstereceklerdir. “Hiçbir taraf karşılıklı farklılıklar ve yasal 

yorumlar ne olursa olsun bunu[kontrol hattını] tek taraflı olarak değiştirmeye 

çalışmayacaktır.”200 

Antlaşmanın Keşmir ile ilgili getirdiği düzenleme, Aralık savaşıyla çok az 

değişikliğe uğrayan ateşkes hattını kontrol hattı biçiminde formüle ederek, bir nevi 

uluslararası sınır olarak kabul etmesidir. Kontrol hattı iki ülkenin de tanıması ve 

birbirlerinin alanına saygı göstereceklerini açıklamasıyla, Keşmir’deki de facto sınır 

halini almıştır. Taraflar yayımladıkları ortak bildiride askerlerini uluslararası sınırın 

kendilerine ait tarafına çekeceklerini açıklamışlardır.201 Bu durumda Keşmir üç 

parçada tanımlanır olmaktadır: Hindistan kontrolündeki Jammu-Keşmir eyaleti, 

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir ve Çin kontrolündeki Aksai Çin bölgeleri. 

Pakistan’ın,  Simla Antlaşmasıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının 

uygulanmasına yönelik söylemi de zayıflamış olmaktaydı. Önceden Hindistan’ın 

Keşmir’in ülkesinin ayrılmaz bir parçası olduğuna ilişkin açıklamalarına karşı 

Keşmir’in geleceğine tümünde yapılacak bir plebisitle karar verileceğini savunan 

Pakistan, bu antlaşmayla artık parçalanmışlığı kabul etmiş bulunmaktadır. Pakistan, 

Keşmir ile ilgili değişikliği kabul etmekle beraber sorunların ikili görüşmelerle 

çözümünü de onaylamıştır. Böylelikle hem Hindistan’ın etkin konumunun karşısında 

yalnız kalmaktaydı, hem de Hindistan ile sorunlarını çözmede kullandığı uluslararası 

forumların ve müttefik ilişkilerinin desteğinden vazgeçmiş olmaktaydı.  

Sonuç olarak Pakistan ülke içinde eleştirilere konu olan ve sonuçları nedeniyle 

başarısız olarak değerlendirilen bir antlaşma imzalamıştı. 1966 antlaşmasını yaptığı 

için sert eleştiriler yönelttiği Eyüp Han gibi, Butto Hükümeti de Simla Antlaşması 

nedeniyle yönetiminin ilk yılına başarısızlıkla başlamaktaydı. Ancak tüm eleştirilere 

                                                

200 Idem. İtalikler bana ait 
201 Türkkaya Ataöv, Kashmir and Neighbours, Tale, Terror, Truce, Aldershot, Ashgate, 2001, s.68. 
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rağmen, 1965 savaşından farklı olarak yenilginin boyutları açıkça belliydi ve bu iki 

ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için tek yol olarak görülmekteydi.202 Antlaşmayı 

imzalamakla Pakistan, Hindistan’ın Güney Asya’daki güçlü konumunu kabul etmek 

durumunda kalmıştır ve Hindistan ile ilişkileri, Zülfikar Ali Butto’nun ittifak 

antlaşmalarıyla sınırlı olmayan politikasının etkisiyle, yavaş bile olsa gelişmeye 

başlamıştır. 

Antlaşma Keşmir’in statüsü konusundaki tartışmayı Hindistan’ın ulaşmak 

istediği noktaya yaklaştırmaktaydı. Ek olarak, Keşmir içindeki politik gelişmeler de 

durumun Hindistan lehine dönmesini sağlamaktaydı. Pakistan’ın doğu kanadını 

korumada başarılı olamaması ve 1972’de Hindistan ile anlaşması, Keşmir’deki 

plebisit cephesinin güç kaybetmesine yol açmıştı. Ayrıca Cemaat-i İslami gibi 

Hindistan ile uzlaşma ihtimali zayıf partilerin de Keşmir Parlamentosu’ndaki etkileri 

1970’lerin başlarında fazla değildi. 1972 seçimlerini Keşmir’de Pradesh Kongre 

Partisi kazandı. 1975’te Hindistan Hükümeti tarafından serbest bırakılan ve Parti’nin 

başına geçen Şeyh Abdullah ve Indira Gandhi arasında bir Keşmir Anlaşması 

yapılarak, Jammu-Keşmir’in Hindistan’ın bir parçası olduğu kabul edildi. Keşmir 

Ulusal Konferansı için artık savaşım Keşmir’de bağımsızlığı sağlamak için değil, 

özerkliği güçlendirmek için sürdürülmektedir. Nitekim 1970’lerin sonlarında ve 

özellikle Afgan krizi süresince yükselen İslami akım etkisinde silahlanmış mücahitler 

Keşmir’de Hindistan’a karşı mücadele etmeye başlayacak ve bu durum bölgenin 

giderek istikrarsızlaşmasına neden olacaktı.203   

Simla Antlaşması’yla iki ülke arasındaki ilişkiler farklı bir boyut kazansa da, 

aralarında gerçekleşen savaşın çok önemli bir noktası, yani savaş esirleri konusu 

çözümlenmemişti. Savaş esirleri konusu iki ülke arasında ciddi bir sorundu ve 

Hindistan doksan binin üzerindeki savaş esirini müzakereler sırasında Pakistan’a 

Bangladeş’i tanıması konusunda baskı yapmak amacıyla elinde tutmaktaydı. Pakistan 

konuyu Mayıs 1973’te Uluslararası Adalet Divanı’na taşıdı, fakat Hindistan Divan’ın 

konuya ilişkin yargı yetkisini tanımayınca sorun yine taraflar arasında görüşmeler 

                                                

202 S.M. Burke ve Lawrence Ziring, Pakistan’s Foreign Policy, 2.B., Karachi, Oxford University 
Press, 1990, s.421. 

203 Ataöv, Kashmir and Neighbours., s. 68-69. 
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yoluyla çözüldü.204  Böylelikle iki ülke arasında sürekli tartışma yaratan ve ilişkilerin 

savaş halini almasına neden olan Keşmir sorunu, bir süreliğine; Pakistan’ın Batı ve 

Doğu kanatlarının güvenliği sorunu da tümüyle ortadan kalkmış gibi görünmektedir. 

Pakistan daha önce SEATO’dan da ayrılmıştı.∗ Fakat ilişkilerin gelişimi ve iki ülke 

arasında güven oluşturacak bir ortam sağlanamamıştı. 1974 yılında Hindistan’ın ilk 

nükleer denemesini gerçekleştirmesi her ne kadar barışçıl olduğunu iddia etse de, iki 

ülke arasında hem silahlanma yarışını hızlandırmış, hem de silahlanma çabasının 

niteliğinde önemli değişikliklere neden olmuştur. Dolayısıyla, Güney Asya’nın 

çatışmalı istikrarsız iklimi, yeni yönetimler çerçevesinde farklı dış politik yönelimler 

üzerine kurulmuş olsa da, barış umutlarını ertelemekteydi. 

 

B. PAKİSTAN’IN ÇOK YÖNLÜ DIŞ POLİTİKA DENEYİMİ 

  Pakistan’da askeri yönetime karşı memnuniyetsizlik 60’ların sonlarına 

gelindiğinde büyük halk kitleleri içinde yaygınlaşmıştı. 7 Kasım 1968’de başlayan205 

ve artarak devam eden kitlesel gösteriler ve grevler silsilesi 1970 de ülke tarihinde ilk 

demokratik genel seçimlerin yapılmasını sağlamıştı. Pakistan’da kuruluşundan beri 

süregelen askeri diktatörlüğe karşı tepkinin en önemli nedeni halkın ekonomik 

durumunda bir iyileşme yaşanmamasıydı. Dönemin popüler şairi Habib Celib, 

durumu, “Pakistan’ın anlamı nedir? Yiyecek, giyecek ve ilaç ” diyerek özetlemişti.206 

Bir diğer rahatsızlık konusuysa ABD’ye bağlılıktı.1960’dan beri giderek gelişen 

ABD’ye karşı güvensizlik, 1965’te başlayan silah ambargosu ile üst düzeye 

ulaşmıştır. Buna ek olarak ABD’nin Vietnam konusundaki tavrı da önemli bir 

rahatsızlık nedeniydi. Özellikle öğrenciler arasında Vietnam savaşının etkileriyle 

beraber gelişen antiemperyalist, anti-Amerikancı tutum yönetimi eleştirilerin her 

                                                

204 Bkz., Ijaz Hussain, Issues in Pakistan’s Foreign Policy, an International Law Perspective, 
Lahore, Progressive Publishers, 1988, s. 214-215.  

∗ Pakistan 1968’den itibaren ABD’nin Vietnam’daki tutumu nedeniyle SEATO’ya aktif olarak 
katılmamaktaydı. 1974’te Bangladeş’i tanıyarak Doğu kanadından çekildi ve böylelikle 
SEATO’nun da hiçbir anlamı kalmadı. 60’lardan itibaren CENTO’dan da kopmaya başlayan 
Pakistan, 1979’da bu örgütten de çekilecektir.   

205 1968 de hareket öğrenci ayaklanmasıyla başlamıştı, Ocak 1969’da harekete işçiler de katıldı ve 
hem Doğu hem de Batı’ya yayıldı. Tarık Ali , op.cit., s.246.   

206 Ibid., s.248. 
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geçen gün artmasına neden olmuştu. Bu genel durum, Eyüp Han’ın kabinesinden 

atılmış eski dışişleri bakanı Zülfikar Ali Butto tarafından kullanılmakta 

gecikmeyecekti. 

         1965 savaşı sonrası yaşanan siyasi sorun ekonomideki büyük krizle 

örtüşmekteydi. 1950’ler dünyanın hızlı büyüme dönemi olmuştu ve Pakistan da bu 

büyümeden önemli bir pay alabilmişti. Eyüp Han ile başlayan hızlı endüstrileşme 

çabaları ülke nüfusunun % 90’ını oluşturan tarımsal nüfusun dönüştürülmesini 

zorunlu kılmaktaydı; ancak, bu hızlı büyüme ve endüstrileşmenin yarattığı gelirin 

büyük bir bölümü çalışan sınıflar arasında değil, askeri yönetim ve bu yönetimi 

destekleyen bürokrasi, büyük toprak sahipleri ve müteşebbisler tarafından 

paylaşılmaktaydı.207 1950’lerdeki hızlı büyüme yönetici elitlere karşı fazla tepki 

oluşmasını engelleyebilmişti, ancak 1960’lara gelindiğinde bu durum değişmekteydi. 

1965 savaşı Pakistanlılara bir zafer olarak yansıtılmıştı ve ciddi bir propaganda 

faaliyeti söz konusuydu:∗ Çatışmaları ilk kimin başlattığının belli olmamasına 

rağmen, savaşın amaçlarından biri, askeri yönetim için bir meşruiyet aracı olarak 

kullanılmasıydı. Taşkent görüşmeleri ise, Eyüp Han kendisini ne kadar galip ilan etse 

de, halkın gözünde zaferin parlaklığı konusunda şüphelere neden olmuştu. Bu 

duruma ek olarak ekonominin kötü gitmesi ile savunma harcamalarının sonuçsuz 

çabalar için arttırılması halk arasında, özellikle öğrenciler ve işçiler arasında, 

huzursuzlukların artmasına yol açmıştı.208  

        Eyüp Han’ın 1958’den beri devam eden ‘Temel Demokrasi’sinin başarısı 

tartışılır hale geldikçe, Zülfikar Ali Bhutto’nun Eyüp Han’a karşı geliştirdiği 

muhalefet güç kazanmaktaydı. 16 Eylül 1967’de Z. A. Bhutto ve Jalaluddin Akber 

Rahim tarafından Pakistan Halk Partisi∗ (PHP) kurulmuş ve 1967 yılında başlayan 

                                                

207 Sıddıqui, op. cit.,s.85,  Chaudhry Manzoor Ahmed, “Pakistan People’s Party Past, Present and 
Future,” http://www.marxist.com/Asia/PPPpast_present_future.html (December,2003). 

∗ Salman Rushdie’nin Geceyarısı Çocukları’nda bu propagandadan şöyle bahsedilir:  “Hoparlörlü 
jipler beni ikna etmeye çalışıyorlardı: ‘Hint mütecavizleri kesinlikle bertaraf edilecektir! Biz 
savaşçılar ırkıyız! Bir Pahtan; bir Pencaplı Müslüman o silahlı babuların onuna bedeldir!” Bkz., 
op.cit., s.360   

208 Sıddiqui, op. cit., s. 120-121. 
∗ Pakistan People’s Party 
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işçi eylemlerinin, grevlerin yönelebileceği örgütlü muhalefeti oluşturmuştur. PHP, 

söylemi doğrultusunda, Pakistan’ın sosyalist bir devlete dönüşümünü 

amaçlamaktaydı: “Partimizin en önemli amacı, çağımızda sadece sosyalizm ile 

mümkün olabilecek sınıfsız bir toplum yaratmaktır.”2091968–1970 arasında yaşanan 

öğrenci ve işçi hareketleri bu söylemin giderek güçlenmesine yardımcı olmaktaydı 

ve bu dönem sonunda, askerler, tüm çabalarına rağmen yönetimlerini devam 

ettirebilme yeteneklerini yitirmişlerdi.  

         Bhutto, Pakistan’ı 1972’den 1977’de bir askeri darbeyle devrilinceye kadar 

yöneten kişi olarak farklı söylemi ve kendisinin de bakan olarak görev yaptığı Eyüp 

Han Hükümeti’ne yönelik ağır eleştirileriyle dikkat çekmektedir. Bhutto radikal bir 

söyleme sahipti; antiemperyalizmin yanı sıra yoksul işçilere ve topraksız köylülere 

yönelik olarak kapitalizmi yıkmaktan ve toprak reformundan bahsetmekte, “Yiyecek, 

Giyecek ve Herkese Barınak” sloganıyla hareket etmekteydi.210 PHP’nin söyleminin 

Bhutto’daki ifadesi, İslam’ı dışlamayan hatta soyalizmle birlikte formüle eden bir 

anlayıştı. İslam sosyalizmi olarak kendini gösteren bu yönelimi 1968 Nisan’ındaki 

bir konuşmasında Bhutto, “İslam bizim inancımız, demokrasi politikamız, sosyalizm 

ekonomimiz” biçiminde sloganlaştırmıştı.211 Eyüp Han’ın oluşturduğu sistemi 

eleştirirken tamamen yanlış olduğunu vurguluyor, halkın zemindarlar tarafından 

ezildiğini ve bunun engellenmesi için toprak reformu ve millileştirmelerin zorunlu 

olduğunu belirterek, sosyalizm anlayışını da ortaya koyuyordu. Millileştirmelere ve 

toprak reformuna dayanan sosyalizmin İslam’a aykırı olmadığını bildirirken, güçlü 

ve halkın çoğunluğuna hitap edebilen popülist bir söylem oluşturabiliyordu.212 

Böylelikle Eyüp Han’ın dayandığı Cemaat-i İslami gibi sağ söyleme sahip 

muhafazakar muhalefeti de ortadan kaldırıyordu. PHP’nin en büyük başarısı 

ekonomik olarak ezilen kitlelere bir politik yönelim sunması olmuştur. Bhutto, 

“Pakistan Halk Partisi sizlerin[halkın] kendi partiniz: Devrimci bir programa sahip 

devrimci bir parti.”213 diyordu. Ancak söylemi sosyalist bir içeriğe sahip olsa da, 

                                                

209 C. M. Ahmed, op. cit. 
210 Tarık Ali, op. cit., s.249.  
211 Zülfikar Ali Bhutto, Awakening the People, Vol.2,  Karachi, Pakistan Publications, t.y., s.97.  
212 Bkz., Ibid., s.141-149.  
213 Ibid., s.168. 
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PHP, hiçbir zaman tam anlamıyla devrimci olmamıştı; daha çok kitlesel hareketleri 

yönlendirebilme gücü vardı. Hatta seçim sonuçları göz önüne alındığında, bu 

konudaki başarısının da halkın tüm kesimlerine yansımadığı ve konjonktüre bağlı bir 

gelişim olduğu söylenebilir. Sonuçta partinin başarısı Bhutto’yla örtüşmeye 

başlamıştı. 

        Pakistan Halk Partisi, Pakistan’daki bölüşüm ilişkilerini değiştirememesine ve 

yönetimin halkın ihtiyaçları karşısındaki kayıtsız tutumuna yönelik eleştirilere maruz 

kalmasına rağmen, dış politika alanında önemli bir açılım sunmuştur. Askeri 

yönetimin dış politikasına bazı temel noktalar üzerinden karşı çıkmaktaydı: 

Bunlardan en önemlisi Hindistan’a karşı takınılan pasif tutum dolayısıyla başarısız 

kalınması, özellikle de Keşmir sorununun çözümündeki etkisizlikti. Ayrıca, ABD’nin 

uyguladığı silah ambargosu ve uluslararası alanda yeterince destek sağlanamaması, 

CENTO, SEATO gibi paktlar içinde Pakistan’ın ulusal çıkarlarını gerçekleştirmekte 

etkisiz kalınması, bu paktlara üyeliğin bölgesel ve genel politika oluşturmayı 

olumsuz etkilemesi de eleştirilen konular arasındaydı:∗ Daha sonra Bhutto’nun “ikili 

ilişkiler” yaklaşımında kendisini bulacak olan, diğer ülkelerle özellikle Çin ve 

Sovyetler Birliği ile Müslümanların yoğun yaşadığı ülkelerle ilişkilerin 

geliştirilmesinin önemine değinilmiştir. Bhutto bakanlık yaptığı dönemde bu çok 

yönlü politikanın sinyallerini vermiştir. 1960’ta Sovyetler Birliği ile yapılan 

görüşmeler ve sonrasında gerçekleştirilen petrol antlaşması ve 1963’te dışişleri 

bakanı iken Çin ile yapılan sınır antlaşması bunun en önemli örneklerindendir.214 

Bhutto “The Myth of Independence” kitabında dış politika önceliklerini şöyle 

sıralamaktadır:  

       “ 1. Büyük bir güç olarak, temel çıkarlarına uygun biçimde, Çin 

ile iyi niyet ve dostluk politikası [geliştirmek]; 

                                                

∗ Bhutto ittifaklara dayalı dış politikanın Hindistan karşısında durumunu zayıflatmasına ek olarak 
Birleşmiş Milletler ve komşu İslam ülkelerinde de imajını zedelediğini ve Asya ve Afrika’da 
giderek izole olduğunu belirtir. Bkz., Z. A. Bhutto, The Myth of Independence, Lahore, Oxford 
University Press, 1969, s.58. 

214 Zülfikar Ali Bhutto, Reshaping Foreign Policy, Vol.1, Karachi, Pakistan Pulications, t.y., s .91 ve 
129-133, 184-191. 
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        2. Önceden belirlenmiş koşullar olmaksızın ve içişlerine 

karışmama temelinde Birleşik Devletler ve Sovyetler Birliği ile ve 

buna ek olarak Doğu ve Batı Avrupa ülkeleriyle, özellikle Fransa, 

Almanya, İngiltere, Romanya, Çekoslovakya ve Polonya ile iyi ilişkiler 

[kurmak]; 

        3. Üçüncü Dünya’nın – Latin Amerika, Asya ve Afrika’nın ve 

özellikle Müslüman milletlerin ve komşu ülkelerin- desteklenmesi.”215               

                Bhutto’nun söyleminde Hindistan’a karşı açık bir rahatsızlık ve sert bir 

tutum yer almıştır. Bu söylemde Hindistan, Pakistan’ın bekasına karşı meydan 

okuyan bir güç olarak ortaya çıkarılmaktadır. Hindistan karşıtlığı ve bu karşıtlıkla 

ilerleyen eleştirel tutumun, hükümet değişse bile değişmeyecek temel çatışma olduğu 

söylenebilir.216 Ayrıca, bu çatışmanın iç politik malzeme olarak ne kadar uygun 

kullanılırsa, meşruiyet sağlamanın da o kadar mümkün olacağı açıktır. 

                 PHP yönetimi ülkenin ekonomik zorluklarının üstesinden gelmeye çalıştı. 

Ancak bu, uluslararası alanda güçlenmeyi ve olabildiğince farklı kaynaklar 

sağlamayı gerektiriyordu. Bu yolla da,  Hindistan’ın bölgesel gücüne meydan 

okumak, bağımsızlıktan beri varolan güvenlik sorununu çözmek mümkün olacaktı. 

Farklı kaynakların sağlanmasıyla ittifakların yarattığı tek yanlılığın zayıflığından 

kurtulunacaktı. İç politikayla beslenen yeni anlayış belli ölçülerde başarı sağladı ve 

Pakistan’a farklı alanlara yönelme fırsatı yarattı. Bununla birlikte, PHP vaat ettiği 

sosyalist dönüşümü gerçekleştiremedi, hatta sorunlar için köklü çözümler bile 

üretemedi, dolayısıyla da Pakistan’ın uluslararası alandaki başarısı eksik kaldı.   

 

 

                                                

215 Z. A. Bhutto, loc. cit., s. 145. 
216  “ Hindistan dış politikasının temel amacı Pakistan’ı yalnız bırakmak olmuştur… Hindistan’ın 
Pakistan’a bedhahlığının Hindistan politikası tarafından güdülenmiş Pakistan iç ya da dış siyasetinin 
bir unsuruyla ilgili olmadığı diğer ülkeler için de giderek daha açıktır…” Bkz., ibid., s. 176-184. 
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1. İç Politika Yönelimleri            

1970 seçimleri ve Yahya Han ile ortak hareket etmesi sonucunda 1972’de 

başbakan olan Bhutto’nun görevine başladığında en önemli başarısızlığı Pakistan’ın 

parçalanması oldu ve daha ilk günlerde yeni Başbakan ağır eleştirilere maruz kaldı. 

Fakat bu durum Bhutto’nun Pakistan’daki gücünü de arttırmıştı. Ordu ve askeri 

yönetime destek veren diğer güç odakları karşısında siyasetini rahatlıkla kurabileceği 

göreli bir özerklik sağlamıştı. 1965 savaşında yenilerek başarısız görünen ordu, 1968 

ve 69 eylemleriyle iktidarını yitirmişti. Simla Antlaşması Bhutto’nun başarısızlığı 

olarak görülse bile, mağlubiyet ve ülkede çeşitli reformları gerçekleştirme 

zorunluluğu karşısında barışı sağlamak için bir gereklilik olarak değerlendirilmiş, 

hatta bir başarı olarak sunulmuştu. Bhutto, Eylül 1973’te yaptığı bir konuşmada 

eleştirilere karşı en önemli kozunu dile getiriyor ve Doğu’da gerçekleşen savaşı sivil 

idarenin kaybetmediğini ve amacın sadece varolan kötü durumu düzeltmek olduğunu 

vurguluyordu. Simla’yı Taşkent’le karşılaştıran Bhutto, “Taşkent’e onurlu gittik 

çünkü düşmanımızın geniş toprak ve savaş esiri elde etme planını bozduk… Farklı 

olarak, Simla’ya ülkenin yarısı kaybedilmiş ve doksan bin askerimiz esir edilmiş 

olarak gidildi. Bu objektif gerçekler ışığında Simla Antlaşması imzalandı ve Pakistan 

için bir kazanım oldu”217 diyordu. 

Bhutto’nun bunu bir kazanım olarak değerlendirmesi, eleştirilere yanıt 

oluşturduğu gibi, 1977’de iktidardan uzaklaştırılana kadar ordunun da başarısız ve 

tüm olayların sorumlusu olarak gösterilmesinde ve gücünün sınırlanmasında etkili 

olmuştu. Haziran 1972’de, ulusa yaptığı konuşmada, “çıkarmadığımız savaşı 

kaybettik” demekteydi. “ … Bu duruma karşı uyardım, ancak uyarılarım güç sarhoşu 

olmuş askeri cunta tarafından dikkate alınmadı… Cunta savaşın da barışın da nasıl 

yapılacağını bilmiyordu”218 diyordu.  Böylelikle, kendisine büyük oranda destek 

veren daha bütünlüklü bir ülke ve halk desteğini yitirinceye kadar, ordunun 

                                                

217 V. D. Chopra, Genesis of Indo- Pakistan Conflict on Kashmir, New Delhi, Patriot Publishers, 
1990, s.101.    

218 India , The Speeches and Reminisences…, s.209. 
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politikasına müdahale edememesini sağlayabilmişti. Bu amaçla, kolaylıkla 

yönlendirebileceğini düşündüğü Ziya’ül Hak’ı Genelkurmay Başkanı yapmıştı.219   

  Bhutto, askerler karşısında güçlenmesine ek olarak diğer gruplar, siyasi 

partiler, büyük toprak sahipleri ve burjuvazi karşısında da önemli bir güç elde 

etmişti. Ülkedeki bazı endüstri kollarında gerçekleştirilen millileştirmeler, işçi 

haklarını geliştirme doğrultusundaki eylemler, Eyüp Han döneminde denenmiş ancak 

başarısız bir girişim olarak kalmış toprak reformu220 PHP’ye önemli halk desteği 

sağlamış∗ ve sivil yönetim tarafından hazırlanan 1973 Anayasası aracılığıyla da bu 

girişimlerinden rahatsız olan muhalefete karşı önemli bir zafer kazanılmıştı. 1973 

Anayasası’nın sağladığı merkezileşme partinin politik gücünü arttırmaktaydı. Buna 

ek olarak Federal Güvenlik Güçleri (FSF) olarak bilinen gizli polis teşkilatının 

oluşturulması muhtemel muhalefete karşı da hükümeti güçlendirmekteydi.221 Bhutto 

70’lerin başında konjonktürü iyi bir biçimde kullanmıştı. Pakistan’ın politik bakışıyla 

beraber eski tutumu simgeleyen kişi ve grupları tasfiye etmişti. 1971 savaşıyla 

orduyu, daha sonrasında da bürokratik elitleri ve onlara bağlı kurumların etkisini 

ortadan kaldırmıştı.222 Bhutto’nun eylemlerinin arkasında büyük bir halk desteği 

vardı; popülist söylemi ve bu doğrultuda hareket etmesiyle büyük kitleleri yanına 

çekebilmişti. Ancak, ekonomik ve siyasi başarının sağlanamamasıyla bu destek 

zamanla kaybedilmiştir.   

5 Temmuz 1977’de ordunun yönetime el koyması ile PHP idaresi Pakistan’da 

sona ermiştir. Böylelikle 70’lerde ülkenin siyasetine kazandırılan farklı eğilimler 

General Ziya’nın yaklaşık on yıl sürecek yönetiminde kaybolmuş ve Pakistan 

siyaseti eski halini almıştır. 

  

 

                                                

219Tarık Ali,op.cit., s.253.  
220 Bkz. Zülfikar Ali Bhutto, Speeches and Statements, Karachi, Department of Films and 
Publications, s. 33–34, 75–80, 98–106. 

∗ Bhutto’nun halk desteği giderek büyümüştür;  hatta kendisine Cinnah’a atıfla “Quaid-e Awam”, 
“halkın lideri” denilmiştir. 

221 Lawrence Ziring, “Pakistan Nationalities Dilemma…”s. 101. 
222 Bkz. Ibid., s.107-109. 
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2. Dış Politika Yönelimleri ve Farklılaşma  

Pakistan dış politikasında yumuşamanın yarattığı çok yönlü etkiler ancak 1971 

savaşı sonrasında gerçek anlamıyla ortaya çıkmıştır. Bunun en önemli nedenlerinden 

biri, ABD’den beklenen desteğin alınmaması ve ABD ile varolan ittifak ilişkisinin 

Pakistan’ı asıl düşmanı Hindistan’dan koruyamamasıydı. Özellikle Doğu Pakistan’ın 

ayrılarak Bangladeş devletinin kurulması, Pakistan’da, dış ilişkilerin, Hindistan 

politikasının ve Güney Asya’da din temelinde belirlenmiş iki ulus bulunduğuna 

ilişkin teorinin tekrar tartışılmasına yol açtı. Pakistan 1970’lerde azalan ABD etkisini 

ve yardımlarını farklı ülkelerle ihmal ettiği ilişkilerini güçlendirerek ikame etmeye 

çalıştı. Dönemin önemli olayları, petrol krizi, 1973 Arap-İsrail savaşı ve Hindistan’ın 

nükleer güçler kulübüne katılması, çok yönlü yaklaşımı zorunlu kılmaktaydı, çünkü 

Pakistan bir Güney Asya ülkesi olmakla beraber bir Ortadoğu ülkesi de sayılabilirdi 

ve İslam belirleyici bir faktör olarak giderek ön plana çıkmaktaydı. Bu dönemde 

Pakistan Sovyetler Birliği, Çin ve Arap ülkeleri ile yakın ilişkiler kurmuş ve dış 

politika yaklaşımının yeni ilişki yapısını “ikili ilişkiler” kavramı ile açıklamıştır. 

a. İkili İlişkiler Kavramı223   

İkili ilişkiler kavramı Pakistan’ın Bhutto dönemindeki dış politikasını 

tanımlamaktaydı. Soğuk Savaş süresince Pakistan’ın diğer devletlerle yaptığı 

ittifakların gerekleri olarak yorumladığı dış politikasının eleştirisinden üretilmişti ve 

Pakistan’ın diğer süper güç ve ihmal ettiği bağlantısızlarla ilişkilerini geliştirmesini 

sağlamaya yönelikti. Bhutto bu kavramı özellikle Çin ve Doğu Avrupa ülkeleriyle 

ilişkilerin geliştirilmesi bağlamında ifade etmişti. Amaçlanan, ittifaklar ve sınırlı 

ilişkiler içinde varolan politik hedefleri genişletebilmek için farklı devletlerle ikili 

ilişkiler kurmaktı. Böylelikle dış politikasını tek tek devletlerle ortak çıkarları 

doğrultusunda tanımlamaktaydı; uluslararası sorumluluklarını ihmal etmeden, her 

ülkeyle aralarındaki ortak çıkarlar temelinde değişik boyutlarda ilişki biçimleri 

oluşturmayı amaçlıyordu. Bhutto 30 Ekim 1976’da kaleme aldığı makalede kavramı 

şöyle ifade etmektedir:  

                                                

223 Bkz. Zülfikar Ali Bhutto, İkili İlişkiler Kavramı Yeni Yönler, y.y., Pakistan Büyükelçiliği Basın 
Kısmı Tarafından Basılmıştır, t.y., passim. 
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         “Büyük devletlerden her biri ile ilişkilerimizi ikili esaslar 

üzerinden yürütmek ve geliştirmek, biri ile işbirliği alanlarını saptarken 

öteki ile olan ittifakı reddetmemek, ve bu yöntem ile yurt içinde de uyumlu 

ve değişmez bir politika izlemek düşüncesi(…).Büyük ya da küçük  iki 

devlet arasında ilişkiler sürdürmenin normal yöntemi, bu ilişkileri 

karşılıklı çıkar konusunda varılacak ortak görüşler üzerine bina 

etmektir.”224 

         

Bhutto ikili ilişkileri, Pakistan’ın deneyimlerinin ve uluslararası gerekliliklerin 

birlikte yer aldığı bir çerçevede tanımlar. Pakistan’ın çabasının amacı uzun zamandır 

devam eden ABD’ye bağımlılığının dozunu azaltmak ve diğer ülkelerle farklı 

kimliklerini kullanarak geliştireceği ilişkilerle büyük devletlerden kaynaklanabilecek 

baskıdan kurtulmaktı. Bu bağlamda bağlantısızlarla, Çin’le, sosyalist blokla ve Arap 

ülkeleriyle varolan ilişkiler gözden geçirilmekte ve yeniden üretilmekteydi.  

İkili ilişkiler, Pakistan’ın ABD ile varolan ittifakından çekilmeyi tercih etmemiş 

olmasına rağmen∗, bağlantısızlarla birlikte Arap-İsrail sorunu ve diğer dünya 

sorunlarında aktif rol alma isteğinin bir uzantısıydı. “İkili ilişkiler sisteminin 

ittifaklarla bağdaşmayan tarafı bulunmadığı görüşü, ittifakların taraflar için her şeyi 

içine alan kesin bir zorunluluk olmadığı şeklindeki açık seçik [ifadeyle] desteklenmiş 

olmaktadır. Bu ittifaklar küçük devletin sapmasına izin verilmeyen düz ve dar bir 

uyum çizgisi çekmiş olmamaktadır[lar].”225 Bu doğrultuda ikili ilişkiler söylemi, hem 

Pakistan’ın güvenlik sorununu (ki bu Pakistan’da ifadesini her zaman Hindistan 

husumetinde bulur) vurgulayan ve bu sorunu ittifaklar sistemi içinde çözmeye 

çabalayan, hem de çok yönlülüğü teşvik eden bir nitelik taşır.           

Pakistan’ın çok yönlü dış politikası Bhutto’nun ikili ilişkiler kavramında 

öngörüldüğü biçimde yürütülmüştür. Bu dönem Pakistan’ın uluslararası alanda daha 

aktif olduğu ve ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı gözlenmektedir. Bu politikanın 

                                                

224 Ibid, s.1. 
∗ SEATO haricinde Bhutto diğer antlaşmalardan çekilmemiştir; bu antlaşmaların Pakistan için önemli 
getirileri olabileceğine inanmaktaydı. 

225 Ibid., s.26. 
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istisnaları ise, Pakistan’a ilgisini kaybeden ABD ile 1972 Simla antlaşması sonrası 

karşılıklı görüşmeler yoluyla ilişkilerin düzelme eğilimine girmiş olmasına  rağmen, 

1974 nükleer denemesiyle yine eski güvensizlik ve düşmanlık boyutuna yerleşen 

Hindistan olmuştur.  

b. Hindistan İle İlişkiler 

Pakistan’ın dış politikasını yeniden değerlendirdiği yumuşama sürecinde 

Hindistan ile ilişkilerinin de olumlu yönde geliştiğini söylemek pek mümkün 

değildir. Hindistan-Pakistan sorunu tek başına Soğuk Savaş’ın yarattığı çekişmenin 

bir sonucu olarak doğmamıştır; dolayısıyla, yumuşamanın silahsızlanma, sorunların 

barışçıl çözümü doğrultusunda getirdiği ılımlı yönelimlerden etkilenemeyen iki ülke 

arasındaki çatışma, savaşa varmasa bile,  devam etmiştir. Bu çatışma uluslararası 

ortamın ve güç dengesinin yeni unsurlarından etkilenerek sürdürülmüştür.  

Bhutto’nun Hindistan’a karşı söyleminin hayli sert olduğu ileri sürülebilir. 

Askeri yönetime yönelttiği eleştirilerde bu konuya pek çok defa değinmiş ve 

Hindistan’ı temel tehlike olarak nitelemiştir. Eyüp Han Hükümeti’nin Hindistan’a 

karşı ılımlı davrandığını belirtmiştir. Bhutto’ya göre, iki ülke arasındaki en önemli 

sorun Keşmir’dir ve BBC ile gerçekleştirdiği röportajında, Myth of Independence’ta 

belirtiği Hindistan ve Pakistan’ın asla normal ilişkilere sahip olamayacağı ve temel 

sorularını çözemeyeceği konusundaki görüşünü açıklarken,226 Keşmir’deki Hindistan 

varlığını neden göstermişti.227  1971 savaşı sonrasında Keşmir’de Hindistan etkisini 

azaltabilmekte önemli bir zafiyet yaşayan Pakistan, Hindistan ile anlaşma yaparken 

zayıf tarafta olduğunu kabul etmişti. Zayıf tarafta olma ve Hindistan ile anlaşma 

yapma durumu Simla ile Taşkent arasında karşılaştırmalara neden oluyordu. 

Bhutto’nun görüşüne göre, Taşkent’te, hatta 1962 Çin-Hindistan savaşı esnasında 

Keşmir sorununu tamamen sona erdirmek için fırsatın kaçırıldığıydı; şimdi ABD ile 

ortak davranma ve ittifaklara sığınma nedeniyle sığ kalmış dış politikanın getirdiği 

askeri başarısızlığın sonucu olarak güçlü bir Hindistan’ın varlığı kabul edilmekteydi. 

Hindistan ile ilişkiler Simla Antlaşmasının imzalanmasıyla beraber daha olumlu bir 

hal almıştı. 1974’te Pakistan’ın Bangladeş’i tanımasıyla iki ülke arasındaki Doğu 

                                                

226 Bkz. Z.A. Bhutto, Myth of Independence, s. 92. 
227 Z. A. Bhutto, Speeches and Statements, s. 89. 
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sorunu tamamen sona ermişti. Böylelikle Hindistan’la daha iyi ilişkiler 

kurulabileceğine dair umutlar da artmıştı. İki ülke arasında Keşmir konusuyla ilgili 

ikili görüşmeler gerçekleştirilmişti.  

Ancak, Simla Antlaşması gereği olarak aralarındaki sorunları 

uluslararasılaştırmadan çözme çabası başarılı olmamıştır, çünkü iki taraf arasında 

aşılamaz görülen bir sorun ‘Ateşkes Hattı- Kontrol Hattı’nın statüsünün belirsizliği 

ve  bu çerçevede, Hindistan’ın Keşmir’i topraklarının bir parçası sayması ve bu hattı 

uluslararası sınırmış gibi kabul etmesiyle, Pakistan’ın Birleşmiş Milletlerin plebisit 

kararının uygulanmasını savunması arasında uçurum vardır.228Bu uçurum 1975’te 

Şeyh Abdullah’ın Keşmir’i Hindistan’ın bir parçası olarak kabul etmesiyle giderek 

açılmıştır. 

Pakistan’ın Hindistan ile ilişkisini etkileyen bir diğer önemli husus ise, 1974’te 

Rajastan Çölü’ndeki nükleer deneme olmuştur. Bu nükleer deneme varolan 

güvensizliği arttırmış ve iki ülke arasındaki silah dengesini nitelik açısından 

bozmuştur. Pakistan, uluslararası toplantılarda bu konuyu gündeme getirmekle 

beraber nükleer silah geliştirme çabası içinde yer almıştır. 1970’lerin başından 

itibaren Abdul Kadir Han’ın başkanlığında çalışmalara başlanmıştır229 ve 

muhtemelen 1980’lerde Pakistan nükleer silaha sahip olmuştur.∗ Bir nükleer güç 

olma isteğinin arkasında çatışmalarda nükleer silah kullanma tercihi yer almaz. 

Nitekim, Güney Asya coğrafyasında tarafların birbirlerine karşı nükleer silahlarla 

savaşması anlamsızdır. Pakistan’ın nükleer program geliştirmesinin ardında iki neden 

yatar: İlki, Hindistan’a karşılık verebilme gücünü oluşturarak caydırıcılık 

mekanizmasını kullanmak ve Hindistan’ın nükleer tehdit ile elde edebileceği 

avantajlı konumu engellemektir. İkincisi ise, ülke içinde bunu bir siyasi kazanıma 

                                                

228 Pervaiz Iqbal Cheema, “ Pakistan, India, and Kashmir: A Historical Review,” Perspectives on 
Kashmir, ed. Raju G. C. Thomas, Boulder, Westview Pres, 1992, s. 108. 

229 Rodney W. Jones, “Pakistan’s Nuclear Options,” Soviet-American Relations with Pakistan, Iran 
and Afganistan, ed. Hafeez Malik, London, Macmillan, 1989, s. 203. 

∗ 1980’lerde Pakistan’ın nükleer silaha sahip olma kapasitesinin bulunduğu bilinmekle beraber bu 
silahların üretimini gerçekleştirip gerçekleştirmediği bilinmemekteydi. 1998’de ilk nükleer 
denemesini yapana kadar da bundan emin olunamamıştır. 
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döntürmeye çalışmaktır. Özellikle sivil yönetimin rıza sağlamada en önemli kozu, dış 

politika gelişmelerini bir kazanım olarak yansıtmaktır.230    

Hindistan ve Pakistan rekabeti sadece aralarındaki silah yarışı konusuyla sınırlı 

kalmamış, aynı zamanda iki ülke de kendi tezlerine destek sağlayabilmek için 

uluslararası topluluğu ve büyük güçlerle ikili ilişkilerini kullanmışlardır. 

Yumuşamaya karşın aralarındaki çekişme artarak sürmüş ve Sovyetler Birliği’nin 

Afganistan’a müdahalesiyle tekrar şiddetlenen Soğuk Savaş içinde eski politik 

konumları içinde yer almışlardır. Sonuç olarak, iki ülke arasındaki ilişkinin 

uluslararası ortamın etkileri dışında, tarihsel temellerle biçimlendiğini söylemek 

mümkündür. 

  

C. HİNDİSTAN’IN POLİTİK YÖNELİMLERİ 

 1. İç Politika Gelişmeleri 

 Indira Gandhi 1966’da iktidara geldiğinde Kongre Partisi içinden ve dışından 

ciddi bir muhalefet ile karşılaşmıştı. 1960’lar boyunca muhalefetin nedeni yaşanan 

ciddi ekonomik sorunlar olmuştu. Bu dönem Hindistan politikasında azınlıklar 

sorunu ve etnik çatışmalar –Keşmir dışında- 1980’lere göre nazaran bir hayli az yer 

tutmaktaydı. Kongre Partisi 1966 seçim zaferini Parti’nin belirli bir sınıf anlayışına 

dayanmayan, ancak alt sınıfların ve orta sınıfın desteğine yönelen söylemi ile elde 

etmişti. Gandhi Hükümetinin başarısı Partinin “yoksulluğa son” kampanyasıyla 

1971’de daha kesin bir zafere dönüşmüştü.231 Indira Gandhi ve Kongre Partisi’nin 

sınıflarüstü siyaseti Hindistan politik sahnesinde uzun süre varlığını devam 

ettirebilmesine neden olmuştur. Ekonomik gelişme her zaman üst düzeyde 

sağlanamasa da,   söylem ve beklentiler düzeyinde Hindistan’ın devlet kontrollü 

gelişme yaklaşımı kabul görmüştür. Başarısızlık Hindistan’da alışılmadık 

“olağanüstü hal” uygulamasının etkisiyle 1977–1980 döneminde yaşanmıştır. 

Gandhi Hükümeti’nin karşılaştığı ilk ciddi kriz kabine üyesi L. N.Mishra’nın 

öldürülmesiyle somutlaşan iç sorunlar olmuştur. Ülkede “anarşiye, istikrarsızlığa ve 

                                                

230 Ibid., s. 206-208. 
231 Arun S. Swamy, op.cit., s.7 ve 9.  
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parçalanmaya” izin verilmemesi bağlamında,232  25 Haziran 1975’te olağanüstü hal 

ilan edilmişti. Olağanüstü hal ilanında ekonomik sorunlar ve bu sorunlara bağlı 

grevlerin etkisi vardır. Gandhi durumu şöyle açıklamaktadır: “Küresel finansal kriz 

zamanı,  ekonomimizi ilerletme çabalarımızı, yaygın grevler ve ulusal faaliyetlerin 

tamamen durdurulmasına yönelik çağrılarla sabote eden yüksek fiyatlar vardı. Hukuk 

ve düzen giderek kaybolmaktaydı. Tüm bunlar bizim gelişme düzeyimizdeki bir ülke 

için korkunç bir yüktü. Herhangi bir hükümet bu planları bozguna uğratmak 

zorundaydı.”233 Gandhi’nin olağanüstü hal ilanı ülke içerisindeki sorunları 

denetlemekle birlikte bu sorunlarla başlayacak müdahalenin hükümeti devirmesine 

yol açacağından da endişe duyulmaktaydı. Ancak on bir ay sonra gerçekleştirilen 

seçimler halkın Janata Hükümeti’ni göreve getirmesiyle sonuçlandı.∗ 

Hindistan’daki iç sorunlar ve iktidarda yaşanan değişim uzun süreli 

olmamıştır. Genel olarak Hindistan’ın bu süreç içerisindeki tutumu kararlılık 

göstermiştir. Bu dönem boyunca Hindistan’da Janata Partisi’nin kısa süreli iktidarı 

bazı liberalleşme eğilimleri göstermiş olsa bile yetersiz kalmıştır. Özellikle Janata 

Hükümeti’nin yönetimde üçlü grup oluşturması ve bunlar arasındaki sorunlar 

Hindistan’da bir yönetim zafiyeti de yaratmıştır.234 Janata Hükümeti görev yaptığı 

kısa süre içerisinde dış politika konusunda yönelimleri değiştirmeye çalışmıştır. 

Bağlantısızlık söylemi korunmakla birlikte yeni politika bağlantısızlığı “gerçek 

bağlantısızlık” olarak ifade etmekteydi. Sonuç başarısızlık olmuştur. 1980 başında 

gerçekleştirilen genel seçimlerde Indira Gandhi daha güçlendirilmiş bir söylemle  

yeniden hükümeti kurmuştur. Dolayısıyla, bu dönemde kısa süreli kesintiler 

yaşanmakla birlikte, Hindistan siyasetinde Indira Gandhi’nin yönetimi ve politikaları 

ağırlığını korumuştur. 

 

                                                

232 Democracy and Disipline Speeches of Shirimati Indira Gandhi, New Delhi, Ministry of 
Information and Broadcasting, , t.y., s.15. 

233 Observer ile yapılan görüşmeden, Ibid., s.22 
∗ Muhtemelen Indira Gandhi’nin çekindiği Latin Amerika’dakilere benzer bir yönetim değişikliği 
olmuştur. Olağanüstü hal ilanına başvurması olayların bu noktaya tırmanmasını engellemeye 
yönelik amaçlar da taşımaktadır. 

234 B. Ramesh Babu, “Domestic Dynamics and Indo-U.S. Relations Since 1965: An Analysis,” Four 
Decades of Indo-U.S. Relations, ed. A.P. Rana, New Delhi, Har-Anand Publication, 1994, s.52.  
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2. Dış Politika Gelişmeleri 

Hindistan dış politikasının 1970’lerdeki biçimini belirleyen gelişmelerden biri 

Doğu Pakistan’ın ayrılması olmuştur. Hindistan Pakistan ile savaşı süresince, Çin ve 

ABD’den algıladığı tehdit karşısında Sovyetler Birliği’ne daha öncekilerden de yakın 

bir tavır almıştır. 9 Ağustos 1971’de bu ülkeyle Barış, Dostluk ve İşbirliği 

Antlaşması’nı imzalamıştır. Antlaşma sonrası Hindistan-Sovyetler Birliği 

ilişkilerinde hızlı bir gelişme yaşanmış ve Sovyetler Birliği nükleer çalışmalar, askeri 

ve ekonomik yardım, ticaret gibi pek çok konuda Hindistan’ın en önemli ortağı 

haline gelmiştir.  

Hindistan, Indira Gandhi ile bölgesel güç iddiasını giderek daha yüksek sesle 

ifade etmeye başlamıştır. Sovyetler Birliği Hindistan’ın bu tutumunu desteklerken, 

ABD’nin küresel çıkarlarıyla Hindistan’ın bölgesel çıkarları arasında çatışma söz 

konusu olabilmekteydi.235 Aslında ABD politikası 1971 krizi sonrasında Hindistan 

ile yeniden uzlaşma içerisine girmeye çalışmıştı. Kissinger, 1974 Hindistan 

ziyaretinde, “Hindistan’ın büyüklüğü ve konumu Güney Asya’da ve dünya 

meselelerinde bu ülkeye önemli bir lider rolü vermekte”236 sözleriyle Hindistan’ın 

önceliklerini tanıma konusunda hassasiyetini ortaya koymuştu. Benzer bir biçimde 

Carter’da 1977’de dış politikasını açıklarken, demokratik ilkelerin önceliğine değinip 

“ölçüsüz komünizm korkusunun” bu politikada yeri olmadığını belirtmişti.237 Bu 

doğrultuda ABD’nin Soğuk Savaş mantığı dışında Hindistan’la iyi ilişkiler kurma 

çabası mevcuttu. 

ABD ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabalara rağmen, Hint 

Okyanusu’nda Amerikan askeri varlığı ve özellikle Hindistan’ın nükleer denemeyi 

gerçekleştirdikten sonra Washington’un kendisinden istediği denetim 

mekanizmalarına dahil olmayı reddetmesi ilişkilerin düzelmesini engellemiştir. 

Ayrıca Hindistan’daki olağanüstü hal uygulaması da ABD yönetimi tarafından 

eleştirilmiştir.  

                                                

235 P. M. Kamath, op. cit., s. 124. 
236 Ibid., s. 132. 
237 Robert F. Goheen, “U.S. Policy Toward India During the Carter Presidency,” The Hope and 
Reality U.S.-India Relations from Roosevelt to Reagan, ed., Harold A. Gould ve Sumit Ganguly, 
Boulder, Westview Press, 1992, s.122.  
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Hindistan dış politikasında bu dönem önemli bir değişiklik Janata 

yönetiminin öne sürdüğü “gerçek bağlantısızlık” tezi olmuştur. Bu tez klasik 

bağlantısızlık kavramını içermekle birlikte, farklılığı, herhangi bir bloktan bağımsız 

olma vurgusunu arttırmış olmasıydı: “…Herhangi bir büyük güce fazlasıyla bağlı 

olmaktan kaçınmak zorundayız.”238 Janata Hükümeti için fazlasıyla bağımlı olunan 

blok Sovyetler Birliği liderliğindeki Doğu Bloku’ydu. Gandhi Hükümeti’nin 1971 

Antlaşması ile Sovyetler Birliği ile varolan ilişkileri fazlasıyla yakınlaştırdığı 

düşünülmekteydi. Bloklardan herhangi birine fazlasıyla yakın olmamak aynı 

zamanda bu yakınlıktan kaynaklı dışlanmış ilişkileri canlandırmayı da 

hedeflemekteydi. Janata yönetimi ile ABD-Hindistan ilişkilerinin gelişmesi mümkün 

olabilecekti. Nitekim, ABD-Hindistan arasında görüşmeler artmıştı. İki taraf da 

sorunlarını karşılıklı görüşmeler yoluyla çözmeye çalışmışlardı. Ancak, ABD’nin 

bölgeye ilişkin temel çıkarlarıyla Hindistan’ın önceliklerinin çelişkisi söz konusu 

olduğunda Janata Hükümeti’nin başarısızlığı gündeme geliyordu. 1963 tarihli 

Tarapur reaktörünün yakıt ihtiyacını karşılamaya ilişkin anlaşmanın karşılıklı 

görüşmelere rağmen uygulanamaması, ABD Kongresi’nin Hindistan için çok önemli 

olan nükleer çalışmalar konusundaki sert tavrının tüm bu iyi niyetli girişimlere karşı 

giderilememesi Hindistan’da hükümet politikalarının eleştirilmesine neden 

olmuştu.239  ABD’nin Pakistan’a askeri alanda ve nötron bombasının denenmesi 

konusundaki yardımları düşünüldüğünde Hindistan’ın dış politikası zayıf olarak 

nitelendiriliyordu. Sovyetler Birliği’ne karşı ihtiyatlı yaklaşımın da, bu ülkeyle 

ilişkileri bozmasa bile bir miktar soğutmuş olması eleştirilen bir başka noktaydı. 

Sonuçta “gerçek bağlantısızlık” ile ilgili eleştiriler, bunun, Nehru ve Gandhi 

tarafından uygulanan klasik bağlantısızlığın aktif tutumu yerine, daha pasif ve 

tavizkar olduğuna ilişkindir.240  

Bu dönemde Hindistan, Pakistan ile ilişkilerini de geliştirmeye çalışmıştır. 

Indira Gandhi Hükümeti, Simla görüşmeleri esnasında ve savaş esirlerinin 

                                                

238 1979’da Vajpayee’nin ifadesiyle, bkz. Manorama  Kohli, “Foreign Policy of the Janata 
Government a Case of Continuty and Change,” Studies in India’s Foreign Policy, ed. Surendra 
Chopra, 2.B., Amristar, Guru Nanak Dev University, 1983, s. 40.  

239 B. Ramesh Babu, op. cit., s. 61. 
240 Manorama Kohli, op. cit., s. 41. 
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bırakılmasına ilişkin görüşmeler süresince Pakistan ile sorunlarını çözme yolunu 

aramıştır. Janata Hükümeti ise, bunu “yararlı iki taraflılık” olarak ifade ettiği, 

komşularıyla ikili görüşmeler yolu ile ilişkilerini geliştirme politikası içerisinde 

formüle etmiştir.241 Bu görüşmeler taraflar arasında bir takım sorunların 

çözülmesinde yararlı olmuştur, ancak ciddi politik sorunlar konusunda ilerleme 

kaydedilememiştir. Zaten, Sovyetler Birliği’nin Afganistan’a müdahalesi bölge 

dengelerini altüst etmiş, yumuşamanın yarattığı farklı açılımları ortadan kaldırarak 

ülkelerin güvenlik sorununu temel aldıkları Soğuk Savaş politikalarını ve 

söylemlerini yeniden gündeme taşımıştır.  

  

D. GÜNEY ASYA’DA NÜKLEER SİLAHLANMA 

   Güney Asya’da 1971 savaşı sonrasında Pakistan ve Hindistan arasındaki 

gerginlik Hindistan’ın gerçekleştirdiği nükleer denemeyle artmıştır; dahası bu 

nükleer deneme sadece her iki ülke arasında yeni bir çatışma konusu ve beraberinde 

düşmanca yeni bir söylem yaratmakla kalmamış, nükleer dengeler konusunda, 

bölgesel ve uluslararası yeni sorunlara da yol açmıştır. 

  Hindistan 18 Mayıs 1974’te Rajastan Çölü’nde ilk nükleer denemesini 

gerçekleştirdiğinde hem bölgesel güç dengeleri hem de Soğuk Savaş dengeleri 

açısından önemli bir değişime yol açmıştı. Hindistan kendi ifadesiyle “Barışçıl 

Nükleer Patlama”yı∗ gerçekleştirdiğinde B.M. Güvenlik Konseyi’nin daimi beş 

üyesinin elinde tuttuğu nükleer tekeli aşmış, buna ek olarak Pakistan karşısında 

Pakistan’ın hayli endişelenmesine neden olacak, önemli bir atılım gerçekleştirmiş ve 

Çin’le arasındaki önemli bir farkı da telafi edebilmişti. Bu yeni durum Hindistan’ın 

bölge ülkeleriyle ve ABD ile olan ilişkilerinde değişikliklere ve Güney Asya 

dengesinin nükleer güçler temelinde yeniden oluşturulmasına neden olmuştu. 

 

 

                                                

241 Ibid. , s. 45–46. 
∗ “The Peaceful Nuclear Explosion” 
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1.Hindistan’ın Nükleer Gücü 

Hindistan’da nükleer çalışmalar, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı 

doğrultusunda ülkenin enerji problemini çözmek ve ekonomik gelişmeyi sağlamak 

amacıyla 1948’de başlatılmıştır. ABD, İngiltere, Sovyetler Birliği gibi ülkelerden 

nükleer programı yürütmek için destek alınmış, bu çerçevede nükleer enerji ile ilgili 

yasal düzenlemeler ve antlaşmalar yapılmıştır. Tüm bu çabalar ve yardım 

antlaşmalarının ortak özelliği nükleer enerjinin barışçıl kullanımla sınırlandırılmış 

olmasıdır.242 Nehru döneminde başlatılan çalışmalar, hazırlanan ekonomik planlar 

çerçevesinde gerçekleştirilmesi düşünülen hızlı gelişmenin gerektirdiği enerji 

gereksinimini karşılama açısından önemlidir. Ekonomik etkisi dışında silahlanmanın 

bir parçası olarak nükleer çalışmalar kesinlikle kabul görmemiştir. Bağımsızlığın 

kazanıldığı tarihten Nehru’nun ölümüne kadar geçen süre içerisinde (1964) askeri 

amaçlarla kullanım “şeytani” bir eylem olarak değerlendirilmiştir. Nükleer 

denemelerin yapılmasının yasaklanması, bu silahların üretiminin durdurulması ve 

silah sistemlerinin sökülmesi talepleri ifade edilmiştir.243 Hindistan’ın Nehru 

çizgisindeki silahsızlanma ve özellikle nükleer teknolojinin askeri alanda 

kullanımına yönelik karşıt duruşu, Çin ile yaşadığı sınır sorunlarının yoğunlaşması 

ve Çin’in nükleer deneme gerçekleştirmesiyle tartışmalı bir hal almıştır. 

Komşularından algıladığı tehdit dışında, nükleer silahlara sahip olmanın 

Bağlantısızlık Hareketi içinde uluslararası prestiji arttıracağı düşüncesi, pahalı 

sonuçlarına karşın, bu kararın alınmasında etkili olmuştur. 1964’ten itibaren 

Hindistan’ın komşularıyla yaşadığı sorunlar ve hızlı silahlanma iç politikada giderek 

daha fazla yankı bulmuş ve bu konudaki kesin karşıt tutum bulanıklaşmaya 

başlamıştır. Bu bulanıklığın oluşmasında Nehru sonrası dönemin güçsüz 

hükümetlerinin de payı söz konusudur. 

Hindistan’ın nükleer silah programı oluşturması ve bunu geliştirmesi 1964’te 

Çin’in gerçekleştirdiği deneme sonrasında yaşanan bir süreçtir. Nitekim, Hindistan 

1968’de NPT’ye dahil olmayacağını açıklamış, nükleer çalışmalarını hızlandırmış ve 

                                                

242 K. K. Pathak, “Nuclear Policy of India Restated,” Studies in India’s Foreign Policy, ed. Surendra 
Chopra, 2.B., Amristar, Guru Nanak Dev University, 1983, s.383.  

243 J. Nehru, India’s Foreign Policy, s. 199–200.  



 106 

1971’de Sarabhai Nükleer Enerji ve Uzay programı’nı kabul etmiştir.244 Hindistan 

nükleer silahlar konusunda Soğuk Savaş dengeleri dışında bir tutum takınmıştır. 

Silahlanmasının nedeni blok politikalarından bağımsız, komşularından kaynaklı -

Pakistan ve Çin- tehdit algısı olmuştur. 1962’de Çin ile çatışma, Hindistan’ın 

konvansiyonel silahlar konusunda zayıflığını göstermiş ve savunma bütçesini 

arttırmasına neden olmuştur. 1965 Pakistan savaşının gelişimi de bu yaklaşımı 

desteklemekteydi. Konvansiyonel silah yarışı mevcut haliyle bile, özellikle Çin’e 

karşı, bir üstünlük sağlamayı ve savunma kurgusu oluşturmayı pek mümkün 

kılmamaktaydı. Çin’in 1964 tarihindeki nükleer denemesi bu soruna farklı bir boyut 

kazandırmıştı. Hindistan Çin’in kendisine karşı gerçekleştirebileceği bir saldırıda 

yalnız kalacağını düşünmekteydi. Özellikle 1970’lerin başında ABD-Çin 

yakınlaşmasının gerçekleşmesi, Pakistan ile Çin arasındaki işbirliği ve Sovyetler 

Birliği’nin Çin’e karşı savaş açmaya varabilecek kesin bir tutum almayacağının 

düşünülmesi bu yaklaşımı güçlendirmekteydi. Nükleer silah taraftarları arasında 

Çin’den kaynaklanacak ve sınır ülkelerde yayılacak bir kriz esnasında Hindistan’ın 

çaresiz kalacağı vurgulanmaktaydı.245 Gerçi Ekim 1964’te Savunma Bakanı Y.B. 

Chavan, Çin tehdidi konusunda nükleer silah faktörünün çok önemli bir fark 

yaratmayacağını ifade etmiş, Başbakan Shastri nükleer testi kınarken, Hindistan’ın 

Çin’le rekabete girmeyeceğini açıklamıştı. Ancak, askeri amaçlı nükleer çalışmalar 

siyasi partiler için önemli bir söylem konusu haline gelmişti.246 “Hindistan’ın 

varlığını sürdürebilmesi” için nükleer silah sistemleri geliştirilmesi muhalefet 

tarafından hükümetten talep edilmeye başlanmıştı. Dışsal nedenlerle birlikte 1971 

                                                

244 Frank T. J. Bray ve Michael L. Moodie, “Nuclear Politics in India,”Survival, C.XX, S.3 (May-
June 1997), s. 111.  

245 Ibid, s. 112. Hindistan’daki askeri stratejistler Çin’in nükleer silahlara sahip olmasının, en büyük 
konvansiyonel orduya da sahip olduğu düşünüldüğünde,  Asya’da savaş ihtimalini hayli arttırdığını 
ve bu riski azaltmak için konvansiyonel olarak güçlü Asya ülkelerinin nükleer alanda da gelişme 
sağlamaları gerektiğini ve caydırıcılığın yeni bir sınır çatışmasını engelleyebileceğini iddia 
etmekteydiler. Robert A. Strong, “ The Nuclear Weapon States: Why They Went Nuclear,” Nuclear 
Proliferation in 1980s, ed. William H. Kincade, Christoph Bertram, New York, St. Martin’s Pres, 
1982, s.12.  

246 Haider Khan Nizamani, “Rewriting Third World Security: A Comperative Study of Nuclear 
Discours in Pakistan and India,”( Doktora Tezi, Siyaset Bilimi Bölümü, British Columbia 
Üniversitesi, 1997), s.205–206. 
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savaşının halk üzerinde bıraktığı etki nükleer seçeneğin ülke içindeki desteğini 

arttırmıştı. 247 

Nükleer silahlara sahip olmanın önemli bir diğer boyutu ise, kendisini büyük 

bir güç, en azından bölgesel bir güç olarak görmek ve dış politikasını bu sav 

doğrultusunda oluşturmaktı. 1968 Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme 

Antlaşması’nı (NPT)∗   imzalaması konusunda baskıların arttığı ve Hindistan’ın bu 

antlaşmaya karşı tavrını ortaya koyduğu bir esnada, “Barışçıl Nükleer Denemenin” 

gerçekleştirilmesi Delhi’nin uluslararası alanda kendisine sunulanlar dışında seçenek 

yaratabilmesini ve varolan seçenekleri tartışmaya açabilmesini sağlamıştır. Öncelikle 

nükleer deneme sayesinde askeri ve teknolojik olarak iki süper güce yakın bir politik 

tablo çizmiştir. Hindistan’da “Nükleer bir Hindistan”ın iki süper güçten askeri, siyasi 

ve ekonomik faydalar sağlayabileceği ifade edilmekteydi.248 Hindistan, 

Bağlantısızlık Hareketi’nin yönlendirici, lider ülkelerinden biri olarak, teknolojik 

üstünlüğünü ortaya koymuştu. Üstelik, bu sadece kendini ispat yoluyla bir prestij 

kazanmanın ötesinde, varolan nükleer tekele ve bu tekelin sürdürülmesi 

doğrultusunda oluşturulmuş sisteme karşı üçüncü dünyanın manifestosunu da 

içermekteydi.  

Hindistan, 1974’te ilk nükleer patlamasını gerçekleştirdiğinde, nükleer 

silahlara sahip bir ülke olarak bu nükleer gücünü nasıl kullanacağına ilişkin 

endişelere,  “Barışçıl Nükleer Patlama” teziyle karşılık vermekteydi. Buna göre, 

“barışçıl” amaçlı bir deneme gerçekleştirmekle bu amaç doğrultusunda silah sahibi 

olmak arasında bir çelişki bulunmamaktaydı. Öyle ki, nükleer silah sahipliği, bu 

silahın bir başka devlete karşı saldırı amacıyla kullanılacağı gibi bir zorunluluk 

içermemekteydi. Hindistan tarafından amaçlanan ne olursa olsun, nükleer kulübün 

diğer üyeleri açısından asıl sorun, Hindistan’ın barışçıl amaçlarla bile patlamayı 

gerçekleştirmiş olmasının nükleer yayılmanın durdurulmasına yönelik çalışmalar 

                                                

247 Ibid, s.210’dan Sampooran Singh, India and Nuclear Bomb, New Delhi, C.Chand,1971, s.iii; 
Frank T. J. Bray ve Michael L. Moodie, op. cit, s. 115. 18 Mayıs’ta gerçekleşen deneme ile bu 
talebe cevap veren  hükümet 1973’te gerçekleşen ekonomik krizin yarattığı tepkiden bir süreliğine 
kurtulabilmişti. Ancak 1975’te sıkıyönetime götüren süreci değiştirememiştir. 

∗  “Non-proliferation Treaty” 1 Temmuz 1968, Moskova. 
248 Robert A. Strong, op. cit, s.17. 
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önünde ciddi bir engel oluşturmasıydı. NPT’ye taraf olmayan ve taraf olmayı da 

reddeden Hindistan, bu antlaşma ile gelişmiş ülkeler ve azgelişmiş ülkeler arasında 

ayrım yapılarak, bu ülkelere bilgi ve teknoloji transferinde bulunulmadığını 

belirterek, nükleer güce sahip ülkeleri nükleer tekeli ellerinde bulundurmanın 

avantajını kullanmaya çalışmakla eleştirmiştir. Bu eleştiriye Üçüncü Dünya ülkeleri 

ile İsveç, Hollanda, Romanya gibi ülkeler de katılmaktaydı. NPT antlaşması nükleer 

silahların yayılmasına yönelik olsa da, nükleer yarışın durmasını sağlamamaktaydı; 

sadece yatay gelişimi engellemekte, dikey gelişimi durduramamaktaydı. Böylelikle,  

bu silahlara sahip sınırlı sayıda ülke denemeler yoluyla bunların teknolojik 

gelişimine devam etmekte ve yarattıkları olumsuz etki engellenememekteydi. 

Dolayısıyla, dünyanın ilk yeraltı denemesi olan Rajastan’daki denemenin barışçıl 

amaçlı olduğu iddiası kabul görmekteydi.249  

Hindistan’ın nükleer deneme konusundaki savları,  özellikle bu denemenin 

tehditkar olmadığına ilişkin açıklamaları tepkilerin oluşmasını engelleyememiştir. 

Tepkiler sadece bu tekele sahip ve nükleer teknolojinin yayılımı konusunda hayli 

temkinli ülkelerden kaynaklanmamış, bunlara ek olarak, 1970’lerde Üçüncü Dünya 

içinde başlayan bölünmeye paralel olarak bu ülkeler arasında da farklı sesler 

yükselmiştir. Hindistan’ın gerçekleştirdiği denemenin en fazla yankı bulduğu ülke 

Pakistan olmuştur. Pakistan’ın tepkisi, bu iki ülke arasında geçmişten kaynaklı 

çözülmemiş sorunlarla, çatışmalı ilişkilerle yeni bir boyutta, yeni bir söylemle 

kendisini üretmiştir. Öyle ki, iki ülke arasındaki askeri rekabetin, Keşmir sorunu gibi 

patolojik konuların yeni veçhesi, nükleer söylem ve bu konudaki yarış olmuştur.  

 

 

                                                

249 K.K. Pathak, op. cit, s. 384–385. Ayrıca Haider Khan Nizamani, op. cit, s. 285. Hindistan için 
nükleer teknolojinin yatay gelişimini engellemeye çalışmak bir çeşit emperyalist strateji, yeni 
sömürgeci bir anlayıştır. Bu teknolojiye sahip devletlerin hegemonik konumlanışının bir unsurudur.  
Indira Gandhi, NPT’nin nükleer bir saldırıdan bu teknolojiye sahip olmayan ülkeleri 
koruyamayacağını savunmaktaydı. Ayrıca, NPT’nin getirdiği sorumluluklar açısından bir eşitsizlik 
yarattığını, fakir ülkelere nükleer teknolojinin gelişmelerini sağlama amacına yönelik olarak 
sunulmadığını ifade etmiştir. “Üçüncü Dünya’ya göre nükleer yayılma… bir güvenlik, güç ve 
prestij sorundur.” Fergus Carr, “The View From The Third World,” Nuclear Proliferation in 
1980s, ed., William H. Kincade, Christoph Bertram, New York, St. Martin’s Pres, 1982, s.233, 239.  
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2. Hindistan’ın Nükleer Denemesine Karşı Tepkiler 

a. Pakistan’ın Tepkisi 

 Hindistan’ın gerçekleştirdiği deneme iki ülke ilişkilerinde Simla Antlaşması 

ile ulaşılan olumlu havayı ve diplomatik çabaları tamamen yok etmiştir. Pakistan’ın 

dış politikaya yönelik söylemini artık bu konu oluşturmaktaydı Nükleer faktörle 

birlikte, Hindistan’dan algıladığı tehdit büyüyen Pakistan, Hindistan’ın aksi 

söylemine rağmen çeşitli ulusal ve uluslararası platformlarda Hindistan’ın eyleminin 

tehditkar niteliğini vurgulamıştır. Ayrıca, Pakistan Hindistan’ın gerçekleştirdiği 

nükleer denemeyi sadece protesto etmekle kalmamış, Birleşmiş Milletler nezlinde de 

Güney Asya’nın nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge∗ olması konusunda 

çalışmış ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan bu doğrultuda bir karar çıkmasını 

sağlamıştır.250 Nükleer silahlardan arındırılmış bölge oluşturulmasına yönelik 

söylemine rağmen, Hindistan’ın askeri nitelikli nükleer teknolojiye sahip olması, 

Pakistan’da yarattığı infialle bu ülkenin sınırlı kaynaklarını kendi askeri amaçlı 

nükleer programını üretmeye zorlamış∗∗, ulusal güvenlik, ülke çıkarları 

argümanlarıyla bu durum meşrulaştırılmaya çalışılmıştır.251 Ayrıca nükleer 

programlara Soğuk Savaş’ın sunduğundan çok farklı ideolojik açılımlar getirilmiştir.  

 Pakistan için, Hindistan ile ilişkilerinin yapısı her zaman çok önemli 

olmuştur. Pakistan daha önce de değinildiği üzere güvenlik sorununu –ki bu sorun 

bekasına ilişkin olarak da sunulabilir- çoğunlukla Hindistan üzerinden tanımlamıştır. 

Dolayısıyla, Pakistan’ın nükleer silahlar konusunda siyasa oluşturması da 

                                                

∗  “A Nuclear Free Zone” 
250 Famida Ashraf, “Pakistan Relations With India and South Asia,” Pakistan – U.S. Relations Social 
Political and Economic Factor, ed. Noor A. Husain ve Leo E. Rose, Berkeley, University of 
California, 1988, s.153.  

∗∗ Pakistan’ın nükleer teknolojiye yönelik seçimi her ne kadar Hindistan’ın nükleer denemesi ile 
gündeme gelmiş olsa da, ülkenin tarımsal nitelikli ekonomisinin endüstriyel gelişme ile ilerletilmesi 
için enerji sorununun çözülmesi gerekmektedir. Pakistan’ın nükleer teknoloji edinme çabasının 
önemli bir nedeni de bu olmuştur. Ancak askeri söylemler, tehdit algısı  ve ülkenin çalkantılı iç 
politikası içerisinde pek ön plana çıkmamıştır. Bkz. Rodney W. Jones, op.cit.,s.200. Aslında nükleer 
teknolojiyi geliştirme kararı Z. A. Bhutto’nun  Multan Toplantısı’nda 1972’de dile getirilmiştir.  P. 
N. Mishra ve S. S. Budhiraja, “Nuclear Proliferation in The Subcontinent,” India’s Foreign Policy 
and Emerging World Order, ed., Arun Chaturvedi, Sonjay Lodha, Jaipur, Printwell, 1998, s.253. 

 
251 R.A. Strong, op.cit, s.7. 
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Hindistan’ın bu konuda aldığı tavra karşılık bir tepki biçiminde ortaya çıkmıştır. 

Özellikle 1971’de gerçekleşen parçalanma Pakistan için hem Hindistan ile ilişkilerini 

hem de dış politika yönelimlerini değerlendirmekte önemli bir dönüm noktasıdır. 

Ayrıca Z. A. Bhutto’nun sivil yönetimi bu dönemin belirleyici bir diğer unsurudur. 

Pakistan’ın PNE’ye tepkisini bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Öncelikle 

Bhutto’nun dışişleri bakanlığı döneminden beri değişmeyen söylemini Hindistan 

karşıtlığı oluşturmuştur. Öyle ki bu denemenin herhangi bir nükleer deneme olmanın 

ötesinde, Pakistan tarafından, “Hindistan’ın komşusu” olarak fazlasıyla dikkate 

alınmıştır.252 Bhutto’nun ilk açıklamalarında Hindistan’ın eylemi “şantaj” olarak 

nitelenmekte ve bu tehdide karşı her türlü önlemin alınacağı taahhüt edilmektedir. 

Bhutto, “Pakistanlıların Hindistan ile nükleer eşitliği sağlayabilmek için ot 

yiyebileceğini” ifade etmiş, “cesur ve vatansever Pakistanlılar bu yeni gelişmeye 

mükemmel bir karşılık vereceklerdir” demiştir.253  Böylelikle, kendi nükleer 

programını geliştirmek Pakistan’ın temel söylemi halini almıştır. Ayrıca, PHP 

yönetimi ve daha sonraki yönetimlerin temel meşruiyet kaynaklarından biri olmuştur. 

Nükleer silahlara ilişkin söylemi ve bunun Hindistan karşıtı bağlamı Pakistan 

kimliğinin bir parçası halini almaya başlamış ve iki ülke arasında mümkün olabilecek 

yakınlaşmayı tamamen engellemiştir. Pakistan nükleer teknolojiyi geliştirme 

konusundaki çalışmalara Özel Çalışma Örgütü ve ordusunun gözetiminde 1975’te 

Kathuta’da başlamıştır. Bu amaç doğrultusunda nükleer teknoloji transferi Fransa ve 

Çin’den sağlamıştır. Nükleer yarıştaki maddi kaynağını ise, 1970’ler boyunca 

ilişkilerini geliştirdiği Suudi Arabistan, Libya gibi Arap ülkelerinden karşılamıştır.254        

 Pakistan kendi nükleer programını oluşturma konusundaki söylemine ek 

olarak, Hint Okyanusu’nun nükleer silahlardan arındırılması bağlamında nükleer 

                                                

252Haider Khan Nizamani, op. cit., s.121.  
253 Ibid, s.123’den Dawn, 20 May 1974. 
254 Onkar Marwah, “India and Pakistan: Nuclear Rivals in South Asia,” Nuclear Proliferation 
Breaking the Chain, ed. George H. Quester, Wisconsin, The University of Wisconsin Press, 
1981,s.169–170. Kathuta’daki askeri alanda nükleer teknolojinin kullanılmasına yönelik çalışmalar 
Abdul Q. Khan tarafından yürütülmüştür. Pakistan, 1998’de denemesini gerçekleştirmeden önce, 
nükleer silahlara sahip olduğunu kabul etmemiştir; ancak, 1982’den itibaren Pakistan’ın bu 
denemeyi gerçekleştirebilme düzeyine ulaştığı düşünülmektedir. Bu konuda Ziya’ül Hak’ın bazı 
üstü kapalı açıklamaları da mevcuttur. Ayrıca 1984 yılında ABD’li Senatör Alan Cranston, 
Pakistan’ın her yıl bomba yapımı için gerekli miktarda zenginleştirilmiş uranyum ürettiğini iddia 
etmiştir. R.W. Jones, op. cit., s.203.      
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silahlardan arındırılmış bölge tezini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 

Hindistan’ın denemesi sonrasında tekrar gündeme getirmiştir. Ayrıca iki ülkenin de 

NPT’ye ve bu antlaşmanın koşullarına uymasını önermiştir. Hindistan’ın bu teklifleri 

reddetmesi üzerine nükleer tesislerin kontrolü doğrultusunda iki taraflı düzenlemeler 

yapılmasını teklif etmiştir.255 Pakistan’ın nükleer sorunu sürekli gündeme getirmesi, 

bunu Hindistan karşıtı bir söylem çerçevesinde Pakistan kimliğinin bir parçasına 

dönüştürmesi, Pakistan’ın nükleer programının önemli bir boyutu olmuş, konunun 

uluslararası bir sorun olarak çeşitli platformlara taşınmasına yol açmıştır. BM ile 

sınırlı olmayan bu çalışma Pakistan’ın Arap ülkeleriyle gelişen ilişkileri 

doğrultusunda da farklı bir boyut kazanmıştır: Nükleer silahların Soğuk Savaş 

dışında bir kültürel kimliğinin olması, bir medeniyetin parçası haline getirilmeleri ya 

da böyle tanımlanmaları söz konusudur. Pakistan için bu bağlamda nükleer program, 

dini bir amaç, tüm Müslüman ülkelerin paylaşacağı ve gerekirse oluşumuna maddi 

manevi destek verecekleri bir ülkü halini almıştır. Z. Ali Bhutto’nun ifadesiyle, 

“Hıristiyan, Yahudi ve Hindu medeniyetlerinin komünist güçlerle birlikte nükleer 

kapasiteleri mevcuttur. Sadece İslam medeniyeti buna sahip değildir, ancak bu 

durum da değişmektedir.”256  

Pakistan nükleer programına ABD ile ilişkilerinin bozulmasını göze alarak 

devam etmiştir. Hatta Amerikan yanlısı olarak ifade edilen askeri darbe sonrasında 

kurulan General Ziya’ül Hak yönetimi de nükleer çalışmaları sürdürmüştür.∗ 

Yönetim değişikliğine rağmen, Pakistan delegasyonu, BM Genel Kurulu’nda 

                                                

255R.W. Jones, op. cit.,s.209. Hindistan Pakistan’ın Kathuta’daki nükleer çalışmaları 
düşünüldüğündünde nükleer silahlardan arındırılmış bölge tezinin gerçekçi olmadığını iddia 
etmekteydi. Pakistan’da, bu karşı tutum “Hindistan’ın Güney Asya’da hegemonik bir rol alma 
isteği” olarak ele alınmıştır. Haider Khan Nizamani, op. cit., s.130.  

256Haider Khan Nizamani, op. cit., s.135’den Zulfikar Ali Bhutto, If I am Assassinated, New Delhi, 
Vikas, 1979,s.138. 

∗ Hatta bu durum askerlere sivil yönetime müdahale edebilmek için neden oluşturmuştur ve nükleer 
programın yönetimi askeri darbe sonrasında Pakistan ordusunun elinde kalmıştır. 1988’de 
Pakistan’ın bir nükleer bombaya sahip olduğuna ilişkin açıklamalar sonrasında bu ülkeye bir 
ziyarette bulunan ve nükleer tesislere saldırı düzenlenmemesi konusunda anlaşmaya varan 
Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi katıldığı televizyon programında, bu durumu açıkça belirtmiştir. 
Benazir Bhutto yönetimince yalanlansa da, 1992’de katıldığı bir programda nükleer silah üretiminin 
kendisinin haberi olmadan gerçekleştiğini kabul etmiştir. P. N. Mishra ve S. S. Budhiraja, op. cit., 
s.254. Bu durum Pakistan’ın konuyu “ulusal çıkar” söylemiyle kutsallaştırmasının da bir sonucudur.   
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“Keşmir sorununun çözümünü ve nükleer teknolojinin barışçıl amaçlar 

doğrultusunda kullanılmasını politik hedeflerinin temelleri olarak ilan etmişlerdir.”257 

Her ne kadar uzun bir süre askeri niteliği açıklanmamış olsa da, Pakistan’ın 

nükleer tercihi Güney Asya’daki durumu tamamen farklılaştırmıştır. Aslında bu yeni 

dengesizlik, Hindistan’daki güven duygusunu ve üstünlüğü, en azından geçici bir 

süre için yıkarak, karşılıklı güvensizlik ve tehdit algısı içinde bölgeye yönelik yeni 

bir siyasi ilişki biçimi ve kendine özgü bir yumuşama oluşturma gücüne sahiptir.258 

Çatışmalı geçmişleri düşünüldüğünde nükleer yarışta yer alma her iki ülke için de 

hayli tehlikeli görünmekle birlikte, nükleer silahların kapasitelerinin küçüklüğü, sınır 

çatışmalarında kullanılamaz nitelikte olmaları, her iki ülkenin de birbirlerine karşı bu 

teknolojiyi kullanmama konusundaki mutabakatları ve Soğuk Savaş’ın Afganistan 

sorunuyla tekrar canlanması doğrultusunda oluşan uluslararası atmosfer sorunun bir 

süre ortadan kalkmasına neden olmuştur. Konu, Soğuk Savaş sonrasında farklı 

boyutlarıyla daha tehditkar biçimde gündeme gelecektir.  

b. ABD’nin Tepkisi 

 Hindistan’ın nükleer programını geliştirmesinde yardımcı olan Kanada ve 

ABD’nin tutumu 1974’te gerçekleşen Barışçıl Nükleer Patlama Tezi’ne karşı olumlu 

olmamıştır. Kanada desteğini kesmiştir. ABD ise, desteğini ilk anda kesmesi 

mümkün olmadıysa da, bir blok lideri olarak eyleminin Güney Asya ilişkileriyle 

ilgili sonuçlarını ve 1963’te Hindistan ile gerçekleştirdiği Tarapur Nükleer Santrali 

Antlaşması’nın uluslararası sorumluluğunu dikkate almak zorunda kalmıştır. 1963’te 

ABD ( General Electric Co.) ile Hindistan hükümeti arasında Tarapur’da iki reaktör 

kurulması ve yakıtının sağlanmasına ilişkin otuz yıl süreli bir antlaşma yapılmıştır. 

1974 denemesi sonrası ABD’de, Hindistan’ın NPT’ye taraf olmaması ve Uluslararası 

Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) denetimlerini kabul etmemesi nedeniyle Tarapur’a 

yakıt transferinin yapılmaması konusunda bir eğilim doğmuştur. Ancak ABD bu 

transferi uzun bir süre durdurmamış sadece miktarında düzenlemelere gitmiştir.259  

                                                

257Haider Khan Nizamani, op. cit., s.139. 
258 Bkz. R.W. Jones, op.cit. ,s. 211’den Akhtar Ali, Pakistan’s Nuclear Dilemma, Karachi, 
Economic Research Unit, 1984, s.77. 

259 K. Ram ve C. Rao., op.cit. , s.221. 
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Hindistan’la başlayan nükleer teknolojiye ilginin nükleer silahların 

yayılmasının önlenmesi konusundaki çalışmaları engelleyici etkisini ortadan 

kaldırmak, NPT’nin ve IAEA’nın denetimlerinin etkili olabilmesini sağlayabilmek 

için bir dizi önlem almak gerekli görülmüştür. Bunlardan ilki, ABD’nin kendi 

yönetim etkinliğiyle sınırlı olan düzenlemelerdir. 1976’da Başkan Ford döneminde 

başlayan (1976 Symington Düzenlemesi∗), ancak etkin uygulamasını Carter 

döneminde bulan düzenlemeler ve 1978’de Nükleer Yayılmanın Önlenmesi 

Yasası’nın kabulüyle Hindistan ile yaşanan sorunlara yasal engeller getirilmekteydi. 

Bu yasa doğrultusunda Hindistan’a ve ABD’nin yakıt ve teknoloji transferinde 

bulunduğu ülkelere bazı koşullar getirilmişti: IAEA’nın denetimlerinin kabul 

edilmesi, nükleer denemelerin yapılmaması ve ABD’nin sağladığı yakıtın bu alanda 

tekrar üretilmemesi.260 Yasal düzenlemeler dışında nükleer programlar 

geliştirmemeleri karşılığında çeşitli yardımların yapılacağına ilişkin taahhütler de 

öne sürülmüştür. ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, İslamabad ziyaretinde 

Pakistan’da Fransa’nın kuracağı yeniden işleme tesisleri konusundaki sözleşmenin 

ertelenmesi karşılığında gelişmiş hava araçları teklif etmiştir.261   

ABD’nin nükleer yayılmanın engellenmesi konusunda aldığı bir diğer önlem 

ise, 1976’da “Nükleer Sağlayıcılar Grubu”∗ nu Londra’da (Londra Kulübü)  

toplamak olmuştur. Böylelikle nükleer teknolojiye sahip ülkeler bunun aktarımı 

esnasında iki taraflı ya da çok taraflı düzenlemeler yaparak nükleer teknolojinin 

kullanımını denetleyebileceklerdi. Bu, 1968’de yapılan NPT’yi farklı açılımlarla 

daha etkin kılmakta ve ABD, Kanada gibi az sayıda ülkenin iç düzenlemeleriyle 

oluşturmaya çalıştıkları düzeni daha geniş bir kitleye yaymayı hedeflemekteydi. 

Hindistan’ın gerçekleştirdiği nükleer deneme sonrasında oluşturulan “yeni 

uluslararası nükleer rejim” Londra Kulübü üyelerine bazı sorumluluklar 

                                                

∗ Kongre’nin nükleer yayılmanın engellenmesi için oluşturduğu ve bir takım askeri ve ekonomik 
yardımların çeşitli hallerde kesilmesini öngören düzenleme. 

260 Robert F. Goheen, op. cit., s.128. 
261 R. A. Strong, op. cit. , s. 7. Pakistan pazarının kolaylığı dikkate alındığında konvansiyonel silahları 
farklı ülkelerden temin edebilmekteydi. Bu yüzden nükleer teknoloji bakımından bağımlı bulunduğu 
Fransa ile sözleşmesini devam ettirmiş ve geliştirmiştir. 

∗  “Nuclear Suppliers Group” 
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yüklemekteydi: NPT’ye dahil olmayan ülkelere sağladıkları teknoloji ve araçların 

kullanımlarını sürekli olarak takip etmek ve bunların askeri amaçlı kullanılmamasını 

sağlamak zorundaydılar. Bu gözetim nükleer tesislerin kurulması sonrasını da 

kapsayan geniş bir süreci ifade etmekteydi ve ayrıntılı ihracat rejimlerini 

içermekteydi.262 Böylelikle NPT’ye dahil olmayan ülkeler için de IAEA’nın denetimi 

ve eylemlerinin takibinin sağlanması amaçlanmaktaydı.  

Oluşturulan yeni düzenlemeler Londra Kulübü üyelerince tam anlamıyla 

uygulanmamıştır. İç politikaları ve uluslararası yaklaşımları doğrultusunda bazı 

tavizler vermişlerdir. Bu konuda pek çok girişimde bulunan ve bu yeni düzenin 

mimarlarından sayılan ABD’de de farklı uygulamalar söz konusu olmuştur. Carter 

döneminde bu konuda etkili bir politika yürütme amacı taşınsa da,  1971 savaşı ile 

bozulan ABD-Hindistan ilişkilerini düzeltmek ve Hindistan ile Sovyetler Birliği 

arasında giderek artan yakınlaşmayı engelleyebilmek için,  Hindistan belirtilen 

koşulları sağlamamış bile olsa, Tarapur’a yakıt transferi tamamıyla 

durdurulmamıştır. 1977’de Washington’a daha yakın Janata Hükümeti’nin yönetime 

gelmesiyle ilişkilerin gelişmesi de bu sürece olumlu bir katkıda bulunmuştur. Ancak 

Hindistan, Carter’ın 1978’de Delhi’yi ziyaretinde de, ABD’nin Hindistan’a 

dayatmalarını eleştirmiş; İsrail, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde ABD’nin 

bu tarz dayatmalarda bulunmadığını ifade etmiştir.263 Dışişleri Bakanı Vajpayee, 

nükleer yayılmayla ilgili olarak “nükleer silahların yayılmasının durdurulmasının 

nükleer teknolojinin yayılmasının durdurulmasıyla karıştırılmaması gerektiğini 

düşündüklerini” belirtmiştir.264  Ancak Janata Hükümeti, Kongre Partisi kadar güçlü 

söylemler geliştirememiştir. Başbakan Morarji Desai, Batı’nın ekonomik desteği ve 

politik ilgisi karşısında nükleer politikayı tam olarak değiştirmese de Tarapur’un 

ihtiyacı olan zenginleştirilmiş uranyum desteğinin sürekliliğinin sağlanmasına 

çalışmış, bu amaçla Hindistan’a yönelen eleştiri ve baskılara karşı daha dikkatli bir 

tutum almıştır. Nitekim, Ocak 1980’de Indira Gandhi tekrar başbakan olduğunda, 

                                                

262 O. Marwah, op. cit. , s. 166–167.  
263 K.K. Pathak, op. cit., s. 386. 
264 F. Carr, op. cit., s. 237. 
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nükleer politika ile ilgili ilk açıklamasında, “nükleer patlama ya da başka şey, ne 

gerekliyse ulusal çıkarımızdır”265 diyerek, tüm tartışmaları sona erdirmiştir.  

Gandhi’nin Afganistan ve Kamboçya konusunda ABD karşıtı tutumu ve 

eleştirileri, yakıt transferinin giderek ABD içinde eleştirilmesine neden olmuştur. 

Reagan yönetimiyle de bu transfer tamamen kesilmiştir. Benzer bir tutum Pakistan 

yönetimince de geliştirilmiş, 1977’de Pakistan Atomik Enerji Komisyonu Başkanı 

Munir Ahmet Khan, yeni oluşturulmaya çalışılan sistemi, “Nükleer yayılma, gelişmiş 

ülkelerden gelişmekte olanlara yapılan malzeme, araç ve teknoloji teminine 

konulacak ambargo ile önlenemeyecektir” diyerek eleştirmiştir.266 Pakistan’da 

gerçekleşen askeri darbe bu sert söylemi ortadan kaldırmış olsa da, Sovyetler 

Birliği’nin Afganistan müdahalesi Pakistan’ı ABD’nin en önemli müttefiki haline 

getirmiştir. ABD, 1988’de Reagan yönetiminin 1976 Symington Düzenlemesi 

doğrultusunda nükleer çalışmalarından dolayı ambargo uygulamasına kadar, 

Kahuta’daki çalışmalarla ilgilenmemiştir. 

Sonuç olarak, 1974’ten itibaren nükleer yayılmaya ilişkin düzenlemeler tekrar 

gözden geçirilmek zorunda kalmıştır. Nükleer yayılma ise, kesin bir engelleme 

tercihi dışında, ülkelerin dış politika kurguları doğrultusunda gelişen bir konu halini 

almıştır. Antiemperyalist, milliyetçi ve hatta dinsel yeni bir söylem, yeni uluslararası 

gelişmeler bağlamında ortaya konulmuştur. Özellikle Güney Asya özelinde nükleer 

teknolojinin geliştirilmesi,  iki ülke arasındaki krizlerde nükleer silahlar kullanılması, 

olası ciddi bir tehdit olarak değerlendirilmektedir. 

 

 

 

 

                                                

265K.K. Pathak, op. cit., s.391’den The Tribune, 14 March 1980. 
266 F. Carr, op. cit., s. 236-7. 



 116 

IV. İKİNCİ SOĞUK SAVAŞ VE GÜNEY ASYA’DA DENGELERİN 

BOZULMASI  

Afganistan Soğuk Savaş süresince bir ara bölge durumundaydı. Hiçbir blokla 

yakın bir askeri ilişkiye sahip değildi, bağlantısız bir politika izlemekteydi ve 

böylelikle ABD - Sovyetler Birliği arasında varolan savaşın bir cephesi olmaktan 

kurtulmaktaydı. Ancak, 1973’te Kral Zahir Şah’ın devrilmesi ve Muhammed Davut 

tarafından kurulan cumhuriyet sonrası, ülke içinde farklı etnik grupların ve yeni 

liderlerin meşruiyet çabaları doğrultusunda karışıklıklar baş göstermişti. 1978 

Nisanı’nda Davud devrilmiş ve Taraki’nin devlet başkanlığında Sovyetler Birliği’ne 

yakın Demokratik Afgan Cumhuriyeti kurulmuştu. Yeni yönetim toplumsal tabanı 

güçlü olmasa da, ülke içinde çeşitli köklü reformlara girişmiş ve bu durum halen dini 

grupların ve aşiretlerin etkin olduğu Afganistan’da yönetime karşı tepkilere neden 

olmuştu. Taraki’nin bağlantısızlık politikasını devam ettireceğini açıklamasına 

rağmen Sovyetler Birliği’ne yakın bir tutum alması ve 1978 Aralık ayında bu ülkeyle 

“Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Antlaşması” imzalaması uluslararası alanda da 

tepkiyle karşılanmıştı: İran, Çin ve ABD Sovyetler’in etki alanını genişletmesinden 

rahatsız olmuşlardı.267  Ülke içinde Taraki yönetimine karşı bir dini muhalefet 

yürütülmekteyken, bu muhalefet dış desteğini de bulmaktaydı. Yönetimin ülke 

içindeki zayıf durumu lider değişimini zorunlu kıldı; Eylül 1979’da Taraki’nin yerini 

Hafızullah Amin ve 25 Aralık 1979’da da Amin’in yerini Babrak Karmal aldı. 

Karmal’ın devlet başkanı oluşundan kısa bir süre sonra, 1978 antlaşmasına 

dayanarak Sovyetler Birliği Afganistan’a müdahale etti. Bu müdahalenin nedeni 

Karmal yönetiminin karşılaştığı güçlü muhalefeti etkisiz hale getirebilmekti. Ancak 

bu eylem bağımsız bir ülkenin işgali, iç işlerine müdahale olarak görüldü, daha da 

önemlisi Sovyet müdahalesi varolan endişeleri arttırıp, Soğuk Savaş’ı yeniden 

alevlendirdi.  

Soğuk Savaş’ın tekrar şiddetlenmesi ve bunun Pakistan’ın Hindistan sınırına 

paralel biçimde tehdit algıladığı ve tarihsel sorunlarının bulunduğu Afganistan’da 

                                                

267 Sander, op. cit., s. 503-504.  
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gerçekleşmesi, Güney Asya’da varolan gerginliğin uluslararası katkılarla yeniden 

geliştirilmesi demekti.  

A. SÜPERGÜÇLERİN YENİ SAVAŞIMI 

Afganistan 1970’ler boyunca iç çatışmalara sahne olduysa da, bu durum 

ABD’nin pek dikkatini çekmemişti.268 Ancak, bölge istikrarının İran Devrimi ile 

birlikte tamamen bozulması tüm dikkatleri bu coğrafyaya yöneltmiştir. İran 

Devrimi’nin Afganistan’a yayılma ihtimali ve bu coğrafyada Sovyetler Birliği ve 

ABD karşıtı yeni eylemlerin ateşleyicisi olabilme potansiyeli iki blok lideri için de 

rahatsız ediciydi. Ayrıca, bu yeni durum Ortadoğu dengelerini altüst ederek, petrol 

krizinden itibaren değeri giderek artmış enerji havzasının kontrolünü de 

zorlaştırabilirdi. Temelde her iki süpergücü harekete geçiren saikler istikrarı kurma 

noktasında benzer olsa da, eylem biçimleri farklılıklar göstermiş ve Afganistan bu 

bağlamda iki blok liderinin nüfuz mücadelesinin bir parçası olmuştur. 

1. Sovyetler Birliği’nin Afganistan Müdahalesi ve Güney Asya’ya 

Etkileri 

1979 Aralık’ında Sovyet birlikleri Afganistan’a girerken Moskova’nın amacı 

ülkesinin güneyindeki bir sorunu kendi lehine çevirebilmekti. Taraki yönetimiyle 

beraber Afganistan ile ilişkiler öncekinden çok daha iyi bir düzeye ulaşmıştı. 

Sovyetler Birliği’nin etkinliği bu ülke üzerinde giderek artmaktaydı ve bu durumdan 

hoşnutsuz muhalefet ile hükümet arasında 1979 yazında iç savaşa varan gelişmeler 

yaşanmıştı. Sovyetler Birliği için Afganistan’daki iç çatışmanın mevcut hükümeti 

zayıflatması tek başına rahatsız edici olmasa da, Afganistan muhalefetini destekleyen 

dış güçlerin bulunması özellikle bir sorun teşkil etmekteydi. Muhalefetin İslami 

ideolojisi, İran Devrimi’nin etkileri ve Pakistan’da Ziya’ül Hak ile başlayan 

İslamlaştırma eğilimi düşünüldüğünde, Afganistan’da hükümetin yerini muhalefetin 

                                                

268 Z. Ali Bhutto Afganistan’dan kaynaklanan mülteci akınları nedeniyle 1976-77 süresince ABD’yi 
bu ülke konusunda  daha ilgili davranmaya çağırmıştı, ancak 1980’e kadar bu çabalar karşılığını 
bulamamıştır. Gowher Rivzi, South Asia in a Changing International Order,  New Delhi, Sage 
Publication, 1993, s.96 
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alması, bu ülkeyle sınırlı kalmayacak ve yayılacak dinsel bir karşı koyuş düşüncesi 

hayli rahatsız edici olacaktı.269  

Sovyetler Birliği’nin Afganistan müdahalesi Güney Asya’da hemen etkisini 

göstermiştir. Zaten Afganistan konusu müdahale öncesinde de Pakistan ve Hindistan 

arasında bir çatışma konusunu oluşturmaktaydı. Taraki yönetiminin, işbaşına 

gelmesiyle birlikte Pakistan’la herhangi bir sorunlarının olmadığını ve Davud 

yönetiminin aksine “Büyük Peştunistan” fikrini desteklemediklerini, varolan sınırları 

tanıdıklarını bildirmesine rağmen, Pakistan’da 1977 darbesi ile yönetimi ele geçiren 

Ziya’ül Hak’a göre, ülkesi, Sovyetler Birliği ile yakın ilişkileri olan iki ülke, 

Hindistan ve Afganistan tarafından çevrelenmişti. Hindistan için durum daha 

farklıydı. Afganistan’ın işgali sonrasında Sovyetler Birliği’ne karşı büyük bir tepki 

oluşmadı; en azından Pakistan gibi bunun düşmanca bir eylem olduğu düşünülmedi. 

Hintli yöneticilere göre, “SSCB’nin eylemi ülke savunmasına ilişkin nedenlerle 

ilgiliydi: Sovyet ulusal güvenliğini Afganistan’daki istikrarsızlık tehdit etmekteydi 

ve bu istikrarsızlığın en azından bir parçası dış güçlerin eylemleriydi.”270 Bu dış 

güçlerden kastedilen ABD ve Çin’di. Dolayısıyla Sovyetler Birliği’nin eylemine 

karşı çıkan güçlere yönelik Moskova ile Delhi arasında moral bir ittifak 

oluşmaktaydı. Bu durum iki ülke arasındaki ilişkilerin tekrar yakınlaşmasına ve 

gelişmesine yol açmıştır. 

Sovyetler Birliği’nin müdahalesi Güney Asya’da gerilim yaratmıştır. Bu 

gerilim Moskova’nın eylemlerine son vermesine yönelik açıklamalarla kendisini 

göstermiştir ve Pakistan haricinde diğer ülkelerle ilişkiler çok bozulmamıştır. 

Pakistan dışında diğer Güney Asya ülkeleri Sovyetler Birliği’nden yoğun bir tehdit 

algılamamaktaydılar; ayrıca, ekonomik sorunlar ve etnik çatışmalar bu ülkelerin 

80’ler ve hatta 90’lar boyunca temel öncelikleri olmuştu. Müdahale, Sovyetler Birliği 

ile Hindistan ve Pakistan arasındaki ilişkileri ve bu iki ülkenin kendi aralarındaki 

ilişkiyi etkilemişti. Sovyetler Birliği ile Hindistan ilişkilerinin Gandhi hükümetinin 

                                                

269 Ibid, s. 94–95.   
270 Linda Racioppi, Soviet Policy Towards South Asia Since 1970, New York, Cambridge 
University Press, 1994, s. 117.  
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yönetime gelmesiyle tekrar geliştiği söylenebilir. Hindistan 1970’lerin başındaki gibi 

Sovyetler Birliği’nin en önemli ticaret ortaklarından biri olmuştu. Moskova’nın 

Hindistan ile ilişkilerini geliştirmeye çalışması ve ekonomik yardımı bu amaçla 

kullanması Afganistan müdahalesinin oluşturabileceği tepkileri engelleme amacına 

yönelikti. Bunun yanı sıra bu tutumun bir nedeni de Sovyetler Birliği ile Çin 

arasındaki ilişkilerin Hindistan’ın tüm çekincelerine rağmen gelişmesiydi. Janata 

Hükümeti dönemiyle başlayan Çin ile ilişkileri normalleştirme eğilimi 

Hindistan’daki yönetim değişikliğine rağmen devam ettirilmiş, ancak 1980’lere 

gelindiğinde halen fazla yol alınamamıştı. Moskova’nın Pekin’e yakınlaşma çabası 

ise Hindistan’da endişe yaratmıştı. Moskova Hindistan ile yakın ilişkilerini korumak 

ve bu ülkenin Çin ile ilişkilerini geliştirebilmek için Hindistan’a sattığı petrol 

miktarını arttırmak gibi yollara başvurmuştu.271  Sovyetler Birliği’nin Hindistan’la 

ilişkileri gelişmekteyse de, Hindistan tamamen Moskova’nın etkisine girmiş değildi. 

Fransa, Kanada, İngiltere gibi ülkelerle askeri malzeme teminine ilişkin görüşmeler 

yapıyordu. Sovyetler Birliği Afganistan sorunu nedeniyle Hindistan ile ilişkilerini 

herhangi bir  sorun yaşamadan geliştirmeye özen gösteriyordu. 

Sovyetler Birliği’nin Afganistan konusundaki tutumu ABD ile varolan 

çatışmasını alevlendirmenin yanı sıra, Pakistan ile ilişkilerini ilk kez bu kadar kötü 

bir düzeye getirmişti. Pakistan tarafı için Moskova’nın müdahalesinin asıl nedeni etki 

alanını genişletmek istemesiydi. Savunmaya yönelik ileri sürdüğü nedenler ise, 

eyleminin saldırgan doğasıyla uyumsuzluk göstermekteydi.272 Moskova, 

müdahalenin Pakistan ve İran’a doğru yayılma amacı olmadığını her fırsatta belirtse 

bile bu ülkelerle ilişkileri düzelemedi. Ayrıca Pakistan, Afganistan’da Sovyetler 

Birliği’ne karşı mücadelenin en önemli destekçisi olarak açıkça bu savaşın bir tarafı 

oldu. Ziya’ül Hak yönetimiyle Sovyetler Birliği ile ilişkilerde gerileme yaşanmaya 

başlanmıştı. Afganistan sorunu bu Sovyet karşıtlığının Pakistan yönetimi için 

sonradan sağlanan meşruiyeti olmuştur. Ayrıca, Pakistan’ın İslam Konferansı Örgütü 

                                                

271 Ibid, s. 129. Deng Xiaoping’in Çin’de önemli bir dönüşümü sağlaması ve bölge ülkeleriyle 
ilişkilerini geliştirme çabası, Kamboçya ve Vietnam sorunlarının çözülmesi SSCB ve Hindistan ile 
yakınlaşmasını kolaylaştırmıştır. Nihayetinde, Hindistan, endişelerine rağmen, 1988’de Çin ile 
masaya oturmuştur.  

272 Hafeez Malik, op.cit., s.127.  
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ve Bağlantısızlar Hareketi içerisinde etkin bir rol alabilmesini sağlamıştır. Elbette 

ABD ve İslam ülkelerinden büyük miktarda dış yardım almasına yol açmış ve bir 

süredir yaşadığı yalıtılmışlıktan kurtulma fırsatı yaratmıştır. Dolayısıyla, Pakistan’ın 

Sovyetler Birliği’ne karşı geliştirdiği söylem, dış politikasının önemli bir parçasıydı 

ve Moskova ile herhangi bir yakınlaşmayı olanaksızlaştırmaktaydı.  

Sovyet basınının Pakistan’a karşı tutumu da benzer özellikler göstermekteydi. 

Pakistan, Afganistan’da karşı-devrimi kışkırtmakla, “Afganistan karşıtı yıkıcı 

eylemlerin merkezi”273 olmakla suçlanmaktaydı. Pakistan yönetimi, mücahitleri 

silahlandırmak, ABD ve Çin ile birlikte hareket etmek, ülkesi içindeki muhalefeti 

bastırmak nedenleriyle eleştirilmekteydi. Tüm bu karşılıklı suçlamalara rağmen, 

ilişkilerin en kötü olduğu 1979–1986 aralığında dahi, iki ülke arasında ekonomik 

anlaşmalar ve işbirliği doğrultusunda çalışmalar devam etmiştir. Pakistan 

ekonomisinde Sovyetler Birliği’nin rolü artmış, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 

yükselmiş ve Sovyet ekonomik yardımının miktarı fazlalaşmıştır.274 Sovyetler Birliği 

Pakistan ile ilişkilerini devam ettirerek bölgedeki etkisinin ve Üçüncü Dünya ülkeleri 

nazarındaki konumunun zarar görmesini önlemeye çalışıyordu. İki ülke arasındaki 

ilişkiler kesilmediyse de, bu dönem için anlaşmaya yönelik çabalardan ve 

görüşmelerden gerçekçi, olumlu sonuçlar alındığı söylenemez. Afganistan sorununu 

çözüme götüren ve Sovyetler Birliği ile Pakistan ilişkilerini farklı bir boyuta taşıyan 

gelişme Moskova’daki yönetim değişikliği olmuştur. 

 Gorbaçov yönetiminin Sovyetler Birliği’nde ya da bölgesel politikada bir 

dönüşümden öte etkileri olmuştur. Afganistan sorunu için gerçek bir çözüm Şubat 

1986’da 27. Parti Kongresi’nde ortaya konmuş ve Sovyet birliklerinin çekilmesi 

konusuna değinilmiştir. Ortaya konulan yeni politika, askeri unsurun dışında, politik 

                                                

273 L. Racioppi, op. cit. , s. 138. 
274 1980-1985 arasında imzalanan ticaret anlaşmalarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 10’dan 
yüzde 25’e yükselmiştir. Ayrıca Sovyetler Birliği’nin Pakistan ticaretindeki payı da artmış, 1980’de 
yüzde 1,6 olan oran belirtilen dönemde yüzde 2,5 çıkmıştır. Moskova, İslamabad ile arasında 
1980’de  imzalanan anlaşma doğrultusunda Pakistan’daki bazı endüstriyel yatırımlar için 20 milyon 
dolar kredi sunmuştur. Afganistan’daki gerilim devam ederken  Moskova İslamabad’a, nükleer 
santral kurulması ve gerekli yakıt ve malzemenin sağlanması konusunda da yardım teklif etmiştir.   
1983’te imzalanan anlaşma sonrasında Sovyet yardımlarıyla Karaçi yakınında bir nükleer santral 
kurulmuştur.  Ibid, s. 139-140. 
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yaklaşımlar yoluyla komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirmekti: Bu 

bağlamda Gorbaçov ilk ziyaretini kalabalık bir grupla 1986 Kasım’ında Hindistan’a 

gerçekleştirdi. Sovyet birliklerinin çekilmesine yönelik karar Pakistan ile ilişkileri 

doğrudan geliştirmemiş olsa da, 1982’den beri BM bünyesinde devam eden Pakistan 

ve Afganistan arasındaki dolaylı görüşmelerin bir anlaşma ile sonuçlanması 

ihtimalini doğurmuştu. Cenevre Anlaşmaları 1988 Nisan’ında Afganistan, Pakistan, 

Sovyetler Birliği ve ABD tarafından imzalandı.275 15 Mayıs’ta başlayan Sovyet 

birliklerinin geri çekilmesi Sovyet etkisinin bölgeden çekilmesi anlamına gelmese 

de, giderek azalmasına işaret ediyordu. Sovyetler Birliği’nin beklentileri bölgesel 

barışı sağlamak ve kendi sorunlarına yönelebileceği uluslararası ortamı 

oluşturabilmekti. Hindistan ile ilişkileri olumlu düzeyde ilerlemekle birlikte, iki ülke 

de, çatışma ortamının ortadan kalkması ve ülke içindeki sorunları nedeniyle kendi 

içlerine dönmüşlerdi. Aslında önemli bir değişiklik Ziya’ül Hak’ın ölümü ve yerini 

Benazir Bhutto’nun almasıyla Pakistan ilişkilerinde beklenmekteydi. Ancak, bu 

ülkenin Afganistan politikasında önemli bir değişim yaşanmamıştı. Afganistan 

politikası ve Moskova’ya karşı geliştirilen söylem süreklilik kazanmıştı.  

Sovyetler Birliği’nin Afganistan müdahalesi başarısız olduğu gibi 

Moskova’nın bölgedeki etkisini de uzun vadede azaltmıştır. Afganistan’da ekonomik 

ve politik varlığını bir süre daha devam ettirmeye çalışan Moskova, bir süre sonra bu 

ülkedeki etkili politik konumunu, Taliban yönetiminin kurulmasıyla  yitirecektir.     

 

 

                                                

275 Ibid, s. 154. Aslında anlaşmalar dört tanedir: Bunlardan ikisi, Afganistan-Pakistan arasında 
imzalanmış olup, içişlerine karışmamaya ve mültecilere ilişkindir. ABD ve SSCB’nin uluslararası 
garanti taahhüt ettiği deklarasyon dışında, bir de yine Afganistan ve Pakistan tarafından imzalanan 
ABD ve SSCB’nin gözlemci olduğu birliklerin geri çekilmesine ilişkin anlaşma söz konusudur.  
Cenevre Anlaşmaları sadece Afganistan’daki birliklerin çekilmesine ilişkindir; Afganistan ve 
Pakistan arasındaki iç işlerine karışmamaya yönelik ifade ise, bu tip anlaşmaların genel özelliklerini 
taşımaktadır. Ayrıca anlaşmalarda “yabancı birlikler” ifadesi kullanılıp Sovyet birlikleri 
ifadesinden kaçınılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak anlaşmalar Afganistan’daki iç savaşı 
durdurabilme ve barışı yeniden tesis edebilme yolunda bir açılım sağlamamakla birlikte, mücahitler 
sorununu da çözememiştir. Zaten Pakistan ve Afganistan’daki mücahitler anlaşmaların 
gerçekleşmesine güçlükle ikna olmuşlardır. Bkz. Rosanne Klass, “Afganistan: The Accords,” 
Foreign Affairs, Vol. 66, No. 5 ( Summer, 1988), s. 922–923; Gowher Rivzi, op. cit. , s.105.   
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2. ABD’nin Afganistan Siyaseti 

 ABD açısından Sovyetler Birliği’nin Afganistan işgalinin asıl amacı Hint 

Okyanusu’na doğru etki alanını genişletmekti. Sıcak denizlere inmek, ABD yönetici 

elitleri için, Sovyetler Birliği’nin zorunlu politikası olarak görülmüştür. Özellikle iki 

ülkenin Hint Okyanusu’ndaki nüfuz mücadelesi düşünüldüğünde, bu eylem, ABD 

çıkarlarına yönelik bir tehdit olarak algılanmıştır. Nitekim, 24 Ocak 1980’de Carter 

bu durumu vurgulayan açıklamasını yapmıştır: “Herhangi bir dış gücün Basra 

Körfezi’nin kontrolünü elde etmeye yönelik girişimi Birleşik Devletler’in hayati 

çıkarlarına saldırı olarak görülecektir. Bu saldırı askeri gücü de içerecek biçimde 

gerekli araçların kullanılmasıyla püskürtülecektir.”276 

ABD için Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali, yaşamsal çıkarların ihlali 

olarak değerlendirilen bir sorundu. Bu doğrultuda, ABD bir süredir ilişkilerini asgari 

düzeyde sürdürdüğü ve çeşitli gerilimler yaşadığı Pakistan ile 1950’lerdeki 

yakınlıklarına benzer bir ittifak ilişkisi içine girmiştir. Şubat 1980’de ABD 

Başkanı’nın ulusal güvenlik danışmanı Pakistan’a 400 milyon dolarlık askeri ve 

ekonomik yardım teklif etmiştir. ABD’nin yeni gelişmeler karşısındaki ittifak teklifi 

konusunda Pakistan’ın tutumu daha geniş çerçevede destek arayışına girmek 

olmuştur. İslam Konferansı ve Çin’in Pakistan’a destek olmak konusundaki 

istekliliği ABD’yi teklifini gözden geçirmeye zorlamıştır. Brzezinski’nin teklifi 

Ziya’ül Hak tarafından  “çerezlik” olarak aşağılanınca, Reagan yönetimiyle birlikte 

yardım birkaç katına çıkmış ve Pakistan-ABD ilişkileri 1950’lerdeki seviyesine 

ulaşmıştır.277 Böylelikle ABD, asker göndererek Vietnam savaşında yaşadığı 

sıkıntıya girmeden ve kamuoyunun olası tepkilerini bertaraf ederek, Pakistan ile 

ittifakı ve silahlandırdığı Afganistan muhalefeti ve mültecileri yoluyla, fazla risk 

almadan, görünürde askeri olmayan diplomatik bir mücadele yürütebilmenin 

araçlarına sahip olmuştur.∗ ABD’nin bölgedeki önemli merkezi -cephe ülkesi- 

                                                

276 Hafiz Malik, op. cit., s. 127-128. 
277 Robert F. Goheen, op. cit., s.131.  
∗ Carter döneminde Sovyetler Birliği’ne karşı tahıl ambargosu kararı alınmış, ancak bu karar da, 
Reagan yönetiminin, Amerikalı tahıl üreticilerinin ticari kayıplarından dolayı yaptıkları baskıyla 
yönetimin doğrudan karşı karşıya kalmak istememesinin etkisiyle terk edilebilmiştir. 
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Pakistan’dı. Fukuyama’ya göre, “Pakistan, Diago Garcia ve Umman ile birlikte 

Basra Körfezi’nde ABD’nin yaşamsal çıkarlarını koruyabilecek bir antrepo 

olabilirdi”278; bu doğrultuda, Sovyet birlikleri Afganistan’dan çekilene kadar 

ABD’nin öncelikleri Pakistan savunma gücünü geliştirebilmek, böylelikle Sovyetler 

Birliği’nin yayılmasını durdurmak, bu bağlamda da bölgesel dengeleri 

koruyabilmekti. Gerçi bu politika Hindistan ile Pakistan arasındaki dengeyi altüst 

ederek Güney Asya’da yeni bir tırmanma için zemin hazırlamıştı, ancak Çin ve 

Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerini geliştiren Washington, Afganistan ve genel olarak 

bölge politikası için destek sağlamıştı. 

ABD’nin bu süreç içerisinde Pakistan’a yaptığı yardımlar yaklaşık 7.4 milyar 

dolar kadardır ve 1990 yılına kadar artarak devam etmiştir.279 Ayrıca gelişmiş askeri 

malzeme yardımı da söz konusudur. ABD-Pakistan ilişkilerinin gelişmesinin bir 

diğer yansıması, Carter döneminde insan hakları sorunları ve Pakistan’ın nükleer 

çalışmaları nedeniyle konulmuş ambargonun, ambargoya neden olan unsurlar devam 

ederken kaldırılmış olmasıdır. ABD Kongresi’nde Pakistan’daki askeri rejim ve bu 

rejimin yoğun insan hakları ihlallerine ilişkin tartışmalar, bu ülkenin stratejik önemi 

içerisinde kaybolmuştur. Ayrıca, Pakistan nükleer çalışmalarına devam edebilmiştir. 

ABD yönetimi tarafından “özgürlük savaşçıları” olarak görülen Afgan direnişçilerine 

yardım amacıyla Pakistan üzerinden gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti de 

göz ardı edilmiştir.280  Pakistan-ABD ilişkilerinin gelişiminin bir sonucu da, Carter 

                                                

278 Maya Chadda, “India and United States,” Asian Survey, Vol. XXVI, S. 10 (Ekim 1986), s.1120.  
279A. Z. Hilali,“The Cost and Benefits of Afghan War for Pakistan,” Contemporary South Asia , 
Vol.11, N. 3 (2002), s.294. Askeri yardım 1982 yılında 0.6 milyon dolarken 1983 yılında rakam 
260.8 milyon dolara ulaşmıştır. Benzer biçimde 1990 yılına kadar ekonomik yardım miktarı yılda 
ortalama 300 milyon dolar kadardır. ABD’nin çevreleme politikası sonucu büyük miktarlara ulaşan 
bu rakamlarla Pakistan’ın bu politikanın önemli bir üyesi olduğu söylenebilir. Sonuçta bu dönem 
aldığı yardım miktarı açısından Pakistan İsrail, Mısır ve Türkiye’den sonra ABD listesinin dördüncü 
sırasında yer almaktadır. Bkz. Simon Payaslian, U.S. Foreign Economic and Military Aid, The 
Reagan and Bush Administrations, Lanham, University Press of America, 1996, s.25, 121–122 ve 
126–128.  

280 Stephen Philip Cohen, “The Reagan Administration and India,” The Hope and The Reality U.S.-
India Relations from Roosevelt  to Reagan, ed. Harold A. Gould and Sumit Ganguly, Boulder, 
Westview Press, 1992, s.142; A. Z. Hilali,op. cit., s.302. Özellikle nükleer çalışmalar konusunda 
ABD’nin Pakistan tutumunun çelişkili olduğu ve tamamen stratejik ortağının memnuniyetine göre 
şekillendiği söylenebilir. Carter’ın, seçim kampanyasında Ford yönetimini en çok eleştirdiği konu, 
Pakistan’ın nükleer istekleri konusunda dikkatsiz davranması olmuştur. 1983’te gelinen noktada 
ABD Pakistan nükleer programının askeri amaçlı olmadığının savunmaya başlamıştır. Mohammad 
Waseem, “Pakistan’s Perceptions of the Impact of U. S. Politics on Its Policies Toward Pakistan,” 
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Doktirini’yle Körfez Bölgesi’nin güvenliği için oluşturulmuş Acil İntikal Kuvveti 

(RDF), daha sonraki adıyla Merkezi Komutanlık (CENTCOM) bünyesine 

Pakistan’ın da dahil edilmesidir. Bu sayede Karaçi limanı da bu güvenlik 

şemsiyesinin bir parçası olmuştur ve Sovyetler Birliği’nin Pakistan üzerinden olası 

ilerleyişini engelleyecek bir mekanizma da kurulmuştur.281  

Afganistan sorununun ABD’nin tercih ettiği bir çözüme ulaşması Pakistan 

siyasetinde de bir dönüşüme yol açmıştır. Pakistan’ın stratejik önemi azalırken, iç 

işleyiş, insan hakları sorunları, nükleer çalışmalar ve yapılan ekonomik yardımların 

Pakistan ekonomisine yansımaları ABD yöneticileri için çok daha önemli olmuştur. 

ABD kamuoyunda, müttefik olmasına rağmen Pakistan’daki askeri rejim 

uygulamaları ve insan hakları sorunlarına yönelik sürekli bir eleştiri mevcuttur. ABD 

dış politikası için Pakistan SSCB-Hindistan ilişkilerinin yakınlığı karşısında “karşı 

pazarlık unsuru” olarak kullanılmıştır.282 Pakistan görece stratejik önemini 

kaybetmeye başlayınca, ABD ile ilişkilerinde gerilimli bir süreç de başlamıştır.  

Sonuçta, Bush yönetimi ile birlikte Symington düzenlemesinin koşulları tekrar 

geçerli olmuştur. Bush yönetiminin, Sovyetler Birliği’nin tehdit olmaktan uzaklaştığı 

bir dönemde, Pakistan’daki askeri nükleer faaliyetleri göz ardı etmesi mümkün 

değildi ve Ekim 1990’da Pakistan’a yapılan ekonomik ve askeri yardımlar 

kesilmiştir. ABD- Pakistan ilişkileri yeni bir Afganistan krizine kadar (11 Eylül 2001 

sonrasına kadar) asgari düzeyde devam etmiştir.283  

ABD’nin Afganistan sorunun çözümü için Pakistan ile sürdürdüğü stratejik 

ortaklık Hindistan’la arasındaki ilişkileri kötü etkilemiştir. Hindistan için asıl tehdit 

ne Afganistan’a müdahale ne de bu bağlamda Soğuk Savaş söylemlerinin 

canlanmasıydı. Temel sorun, ABD’nin Pakistan’ı gelişmiş askeri teçhizatla 

silahlandırmasıydı. Hindistan için bu silahlar ABD’nin verdiği güvencelere rağmen 

                                                                                                                                     

Pakistan-U.S. Relations Social, Political and Economic Factors, ed. Noor A. Husain ve Leo E. 
Rose, Berkeley, University of California Press, 1988, s.300–301.ABD’nin Afganistan siyasetinin bir 
diğer yansıması Sovyetler Birliği’ne karşı Pakistan’da yükselen radikal İslam’ı desteklemesiydi.   

281 Tarun C. Bose, op. cit. ,s. 106.  
282 M. Waseem, op. cit., s. 304 
283 Prithvi Ram Mudiam, “The India-Pakistan Dispute over Jammu and Kashmir and United States,” 
Global Change, Peace and Security, Vol.15, N.3 (October 2003), s.267. 
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Pakistan tarafından kendisine karşı kullanılacaktı. Çatışmalar süresince ABD’den 

aldığı askeri ve ekonomik yardım Pakistan’ın ihtiyacı olan askeri modernleşmeyi 

sağlamış, Hindistan ile varolan askeri dengeyi Pakistan lehine bir miktar bozmuştu. 

Gerçi Hindistan ordusu, sadece silah sayısı bakımından değil, kumanda kontrol, 

iletişim, lojistik ve kendi askeri endüstriyel kompleksine sahip olmak bakımından da 

açık üstünlüğünü korumaktaydı; ancak Pakistan’a yapılan bu yardımın, Pakistan 

tarafından Afganistan’dan gelen tehdit için değil, Keşmir sorununu tekrar 

tırmandırmaya yönelik olarak kullanılması ihtimali Hindistan için önemli bir 

rahatsızlık konusuydu.284  Afganistan’da Sovyet varlığına karşı mücadelenin 

yürütülüş biçimi ise, bir diğer sorunlu noktayı oluşturmaktadır. Afganistan’dan gelen 

mültecilerin ve Afganistan içerisindeki grupların silahlandırılması sadece Afgan 

direnişiyle sınırlı kalmayacaktır. Bu grupların, çeşitli fraksiyonları mevcut olsa dahi, 

ortak ideolojik yönelimleri düşman algısının hedefi olarak Sovyetler Birliği’ni ve 

Hindistan’ı işaret etmektedir. Dolayısıyla, Hindistan sınırında ve Keşmir’de yeni 

çatışmaları tetiklemektedir.∗ 

Hindistan ile ABD arasındaki rahatsızlığın bir diğer yönü ise, ABD-Pakistan 

yakınlaşmasının bir unsuru olan Çin’in bu ittifakta yer alması ihtimalidir. 1962 sınır 

savaşında Hindistan ABD’den destek almıştı ancak, 1971’de başlayan ABD-Çin 

yakınlaşması iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmişti. Pakistan ise, Çin sayesinde 

askeri teknolojisini geliştirme fırsatı bulmuş, ayrıca nükleer çalışmaları için gerekli 

desteği de bu ülkeden sağlamıştı. Pakistan, Çin-Hindistan çatışmasından güvenlik 

endişelerini azaltmak için avantaj elde etmekteydi. Çin’in Afganistan konusunda 

ABD ile beraber hareket etmesi Hindistan’ın endişelerinin artmasına neden olmuştur.  

Hindistan’ın 1986 ve 1987’de Çin ile Ladakh ve Arunachal Pradesh bölgesinde ciddi 

sınır çatışmaları yaşamış olması, bu endişelerin pek de yersiz olmadığının 

göstergeleridir. Gerçi bu sorun Rajiv Gandhi’nin 1988’de Çin’e gitmesi ve bu 

                                                

284 Jerrold F. Eklin ve Andrew Ritezel, op.cit., s.518-519.  
∗ Afganistan’dan Sovyet birlikleri tamamen çekildikten sonra ve hatta bu çekilme tam anlamıyla 
gerçekleşmeden önce bu gruplar Keşmir’de mevcut bağımsızlık mücadelesini Hindu karşıtlığı 
biçiminde yorumlamışlardır. Keşmir’de Hindistan’a karşı mücadele veren grupların milliyetçi 
söylemi dinsel bir söyleme, bağımsızlık isteği de cihat talebine dönüşmüştür. 
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ülkeyle anlaşma masasına oturmasıyla çözülmüştür.285 Ancak, bu süre içerisinde, 

Hindistan Sovyetler Birliği’nin desteğini kabul etmiştir. ABD-Hindistan 

ilişkilerindeki rahatsızlığın bir boyutu ise, Hindistan’ın nükleer çalışmalarına ABD 

yönetimlerinin gösterdiği tepki olmuştur. Tarapur santralinin malzeme tedarikine 

ilişkin anlaşmayı ABD’nin uygulamaması ama Pakistan’ın nükleer çalışmalarına göz 

yumulması iki ülke arasındaki gerilimi arttırmakla kalmamış, Hindistan kamuoyunda 

ABD’nin Pakistan ile hareket ederek ülkelerini parçalamaya çalıştıkları söylemlerini 

güçlendirmiştir.286   

ABD’nin Güney Asya politikasında Pakistan önemli bir stratejik ortak 

olmasına rağmen, Hindistan’ın rolü çok daha önemliydi. Pakistan ile ilişkilerin ortak 

noktası Soğuk Savaş mantığıdır. Sovyetler Birliği’ni çevreleme çerçevesinde 

Pakistan bir cephe ülke olarak silahlandırılmış ve bu politika doğrultusunda 

yönlendirilmiştir. Öyle ki, ABD-Pakistan yakınlaşmasının gerçekleştiği dönemler 

incelendiğinde, bunların 1950’ler ve 80’ler olduğu görülmektedir. Oysa bu ülkeye 

60’lar ve 70’ler boyunca üç defa ambargo uygulanmıştır. Hindistan ilişkileri ise, 

1962 savaşı dışında, kısa süreli olarak Janata Hükümeti döneminde gelişme 

göstermiştir. Buna rağmen, ABD’nin küresel çıkarları açısından Hindistan önemli bir 

ülke olarak varlığını sürdürmüştür. Afganistan sorununun 1980’lerin ortalarında 

giderek ABD’nin istediği çizgiye kayması, Hindistan ile Sovyetler Birliği arasındaki 

yakınlığın ABD lehine zayıflatılması doğrultusundaki çalışmalar ve elbette bu 

çabalara Indira Gandhi hükümetinden daha fazla ilgi gösterecek bir yönetimin 

Hindistan’da işbaşına gelmesi ilişkileri yakınlaştırmıştır. 1984’te ABD Ulusal 

Güvenlik Konseyi’nin aldığı, Hindistan ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemine 

ilişkin karar287 ve sonrasında gelişmiş teknoloji transferine ilişkin anlaşma, iki ülke 

arasındaki ziyaretler ve rahatsızlıkların çözümlenmesine ilişkin çalışmalar 

sonucunda, 80’lerin sonuna gelindiğinde, ABD ve Hindistan Soğuk Savaş’ın 

                                                

285 Dennis Woodward, “The People’s Liberation Army: A Threat to India?” Contemporary South 
Asia, Vol.12, N.2 (June 2003), s. 238. 1988’de Hindistan ile Çin arasında Ortak Çalışma Grubu 
oluşturulmuş ve sınır sorunlarının çözümü için bir anlaşma hazırlanmaya çalışılmıştır. 1991, 1993 
ve 1996’da iki ülke arasında önemli anlaşmalar imzalanmıştır. 

286 T. Bose, op. cit., s. 110 
287 R.R. Subramaniam, “Indo-U.S. Security Relations During the Decade, 1979-1990,” Four Decades 
of Indo-U.S. Relations, ed. A. P. Rana , New Delhi, Har-Anand Publications, 1994, s.143.  
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sonunda çok yönlü, özellikle ekonomi yönü ağır basan bir ortaklık kurmuşlardır.288  

Böylelikle Afganistan sorunu çözülürken ve Soğuk Savaş koşulları tamamen ortadan 

kalkarken, ABD yeni dönem Güney Asya politikasını, askeri açılımlardan farklı 

biçimde, Hindistan üzerinden kurmaktaydı. 1950’lerde gerçekleştirilemeyen 

yakınlaşma yeniden kurulan dünya düzeni içerisinde sağlanmıştır.  

 

B.PAKİSTAN SİYASETİNDE YENİ AÇILIMLAR 

1. Pakistan’da Askeri Yönetim ve ‘İslamlaştırma’ Misyonu 

Pakistan için 80’leri iç ve dış politika uygulamaları açısından farklı olarak ele 

almak mümkündür. Bu sadece 1977’de meydana gelen askeri darbeden kaynaklanan 

bir sonuç değildir, çünkü Pakistan’da 1970’e kadar zaten askeri yönetim söz 

konusudur. Pakistan’daki farklılaşmanın nedeni ulus-inşa sürecinde ideolojik 

yaklaşımın temelini oluşturan din faktörünün, temel belirleyici faktör haline 

gelmesidir. Ziya’ül Hak’ın uygulamaları ve söylemiyle belirginleşmiş olsa da, bu 

süreç 1973 Anayasası∗ ile Z. A. Bhutto döneminde başlamıştır. Bu bağlamda, 

“İslam’ın ilkeleri temelinde somutlaşacak demokratik tipte bir anayasa olacağından 

eminim. (…) Ne olursa olsun Pakistan teokratik bir devlet olmayacaktır.”289 diyen 

Cinnah’ın vurgulamaya çalıştığı İslam’ı temel alan bir devlet ile pan-İslamik∗∗, 

                                                

288 1990’ların başında itibaren Hindistan ekonomik reformunu gerçekleştirirken, ABD Hindistan’ın en 
büyük ticari panteri olmuştur. P. Mudiam, op. cit., s.273. ABD’nin Pakistan saflarından ayrılarak 
Hindistan’a verdiği desteğin bir yönü de Keşmir’dir. Soğuk Savaş’ın bitiminde, Mart 1990’da Bush 
Hükümeti Keşmir konusunda plebisit yapılmasına ilişkin Pakistan’ı destekleyen tezinden 
vazgeçerek, sorunun iki tarafın katılacağı görüşmelerle çözülmesi gerektiğine ilişkin Simla 
Antlaşması’ndaki söylemi benimseyerek Hindistan tezini desteklemiştir. P. M. Kamath, op.cit., 
s.136. 

∗ 1956, 1962 ve 1973 anayasalarının hepsi Pakistan yasal sisteminin İslamlaştırılması taahhüdünde 
bulunmaktaydı ve devlet başkanının Müslüman olmasını zorunlu kılmaktaydı. 1973 Anayasası bu 
düzenlemeyi ileri götürerek başbakanın da Müslüman olması zorunluluğunu getirmiştir. Bu durum 
ülkedeki gayrimüslim azınlıklara ve hatta İslam Şurası kararıyla Müslüman olmadığı kabul edilen 
Ahmediler –ki bu sorun 1974’te Pakistan Ulusal Meclisi’nde gündeme gelmiş ve Ahmediler’in 
Müslüman olmadıkları yasalaşmıştır, sosyal dışlanma süreci 1984 düzenlemeleriyle de devam 
etmiştir- gibi gruplar için siyasal sisteme katılmayı güçleştirmiştir. Ayrıca insan hakları gibi konular 
da İslami sınırlar çerçevesinde tanınmıştır. Ishtiaq Ahmed, op.cit, s. 172-173, 179. 

289 Jinnah Speeches, 1947–1948, s. 65.  
∗ Pan-İslamik devlet ilk olarak İkbal’in düşüncelerinde yer almaktadır. Siyaseti, milliyetçi 
açılımlardan ayırarak din ve kültür üzerinden ifade etmektedir, evrensel İslam toplumuna ait devlet 
fikrini öne çıkarmaktadır. Ayrıca yine İslam sosyalizminin terorilerini üreten Ubeydullah Sindi de 
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teokratik bir devlet kurmak arasındaki muğlak farklılık artık tamamen ortadan 

kalkmıştır. Cinnah modeliyle ifadesini bulan iki ulus teorisinin zorunlu uzantısı olan 

dinsel belirlenme Pakistan’da pek çok kurumun İslami etkiler doğrultusunda 

şekillenmesini sağlamıştır. İslam bağımsızlık konusunda Pakistan’ın referans noktası 

olmuş, Pakistan devleti dinsel belirleyicilikle kurulmuştur. Eyüp Han’ın ifadesiyle, 

“Başka Müslüman ülkeler vardır, eğer onlar İslam’dan vazgeçerlerse varlıklarını 

devam ettirebilirler; ama siz [Pakistanlılar] İslam’ı terk ederseniz biz varolamayız. 

Bizim temelimiz İslam’dır.”290 Dolayısıyla ülkede yaşayan farklı unsurların 

birleştirici öğesi de zorunlu olarak din olmuştur.  

Din olgusu yönetici elitler ile ulema arasında farklı önemde algılanmıştır. 

Ancak, ülkede demokratik rejimin uzun süre kurulamaması tabanın yöneticiler 

üzerindeki baskısını etkisiz kıldığı gibi, ulemanın karşı koymasına rağmen 

yöneticilerin din kavramının ortodoks yorumları dışında hareket etmelerini 

kolaylaştırmıştı. Z. A. Bhutto’nun genel seçim ile ülkenin başbakanı olması 

kendisine önemli bir güç sağlamışsa da, demokratik parlamenter sistemlerin popülist 

mantığını iktidarının sürekliliği için kullanmak durumunda kalmıştır. PHP iktidarı ilk 

olarak Doğu Pakistan’ın ayrılması sorunuyla karşılaşmıştır; bu sorun iki ulus 

teorisinin iflası anlamına gelmekteydi ve kurucu ideolojideki parçalanma hemen her 

eyaletinde özerkleşme hatta ayrılma taleplerinin bulunduğu bir ülkede birleştirici 

unsur olarak İslam’a yapılan vurgunun arttırılmasını gerekli kılmaktaydı. Bhutto 

İslami bir “yarı-sosyalizm” uygulamasının işaretlerini seçim kampanyaları sırasında 

vermişti ve Pakistan’da tarım alanından, çalışma yaşamına kadar pek çok alanda 

düzenleme gerçekleştirmiş ve ordunun etkisini de azaltmıştı. Bu bağlamda İslami 

söylemi güçlenmiş 1973 Anayasası, bir yandan Bhutto iktidarını ve merkeziyetçiliği 

                                                                                                                                     

İkbal gibi konfedere, çok uluslu, tekçi olmayan bir pan- İslamik kavramı üretmiştir. Aziz Ahmed, 
op.cit., s.193 ve 247. 

 
290 Freeland Abbott, Islam and Pakistan, New York, Cornell University Press, 1968, s.223’den 
Pakistan Times, October, 23, 1964. Abbott’a göre yönetici elitlere göre varlığını sürdürebilir bir 
Pakistan mollaların yönetiminde gelişemezdi, ancak onların yardımı olmaksızın da bu olası değildi. 
Dolayısıyla yönetimin din kavramını yorumlayışı gayet pragmatik olmuştur: Ülkeyi geliştirmek için 
gereken birlik için bir unsur. s. 193. “[Pakistan’ın] yönetici eliti Pakistan’ın harici bir İslami 
kişiliğinin bulunduğunu ve hükümetin mümkün olduğu kadar İngiliz Hindistanı’nın laik ilkelerine 
yakın çizgilerde ilerlediğini görmekten hoşnuttular.” Aziz Ahmed, op.cit., s.293. 
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güçlendirmekte ve öngördüğü politik hedeflere ulaşmasındaki engelleri ortadan 

kaldırmaktayken; diğer taraftan, ulemanın, kentli orta, orta-altı grupların ve taşranın 

yükselen dinsel eğilimlerine de zorunlu olarak cevap vermekteydi.291  

1970’ler boyunca, dinsel köktenciliğin yayılması ve Ziya’ül Hak rejiminde 

kendisini somutlaştırmasının ortamı iç ve dış politikanın etkileriyle yaratılmış oldu. 

Pakistan’ın bu dönem İslam ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesi ve söylemini bu 

yakınlaştırma doğrultusunda dönüştürmesi bunun bir yönüdür. 1973 ekonomik 

krizinin etkileriyle Pakistan Suudi yardımına ülkesini açarken, pek çok Pakistanlı da 

çalışmak için Körfez ülkelerine gitmiştir. Bu durum sadece cari açıkların kapanması 

için maddi akışı değil, buna ek olarak İslam ideolojisinin Körfez ülkelerindeki 

türevlerinin de akışını sağlamaktaydı. Küresel bunalımla birlikte pek çok azgelişmiş 

ülkede modernist milliyetçi elitlerin yerini dinsel versiyonlarının alması, etkinleşen 

İslami grupların ve yaklaşımların, taşra dışında göç etkisiyle oluşmuş yoksul kentli 

sınıflar arasında yayılması bu gelişmeye hizmet etmekteydi.292 Pakistan örneğinde, 

buna, Hindistan’dan algılanan tehdite kimlik vurgusunun ağır bastığı bir yanıt 

bulmaya yönelik söylemleri, Sovyet karşıtlığına eklenen Filistin sorununu ve 

1970’ler boyunca ambargo uygulamaları doğrultusunda sancılı ilerleyen ABD 

ilişkilerinin yarattığı ABD-karşıtı, Batı-karşıtı tutumu da dahil etmek gerekir.  

ABD-karşıtı tutum Pakistan’daki dinsel yükselişin önemli bir öğesi olsa da, 

ironik bir biçimde, dinsel söylemin 70’lerin sonundaki dışsal kaynaklarından birini 

de ABD’nin Ortadoğu politikası oluşturmaktadır. İran devrimi ve Sovyetler’in 

Afganistan müdahalesi ABD’nin Nixon-Ford döneminde içe dönük politikasının bir 

sonucu olarak değerlendirilmekteydi. Washington, ekonomik kriz ve Vietnam 

sorunlarının gölgesinde Ortadoğu’da etkinliğini yitirmiş görünmekteydi. Carter 

doktrini buna bir cevap teşkil etti ve bölge ABD’nin yaşamsal çıkarlarıyla tarif 

                                                

291 Lawrence Ziring, op. cit., s.101, 107-108; Pakistan, A Storm-Centre on the Indian Ocean, 
Bonn, Research Institute of Friedrich-Ebert-Stiftung, 1981,s.10,16; Gilles Kepel, Cihat, çev. 
Haldun Bayrı, İstanbul, Doğan, 2001, s.109. Hatta 1977’de genel seçimler öncesinde sağ partilerin 
ittifakı ile mücadele edebilmek için ülkede Bhutto hükümeti tarafından şeriat yasaları ilan edilmiş, 
kumar ve alkol yasaklanmıştır. Askeri müdahale sonrasında ise Ziya’ül Hak yönetimi bunlara hafta 
tatilinin pazar gününden cuma gününe alınmasını ekleyecektir.  Partha S. Ghosh, Cooperation and 
Conflict in South Asia, New Delhi, Mahoher, 1989, s.24.  

292 G. Keppel, op. cit., s.73-77 ve 81. 
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edildi. Reagan yönetimiyle yeni sağ yükseliş, Stratejik Savunma Girişimi gibi 

silahlanma ve Soğuk Savaş’ı tırmandıran söylemler gündeme geldi. 70’ler boyunca 

devam eden sosyal çalkantılar ve bunun İran’daki Şii fundamentalist dışa vurumu, 

ayrıca yeniden aktif biçimde komünizmi çevreleme ve etkisini kırma isteğine 

ABD’nin yanıtı Sünni İslam ile oluşturduğu ittifak olmuştur. ABD ile Sünni İslam 

arasındaki karşıtlık hiçbir zaman ikisinin Sovyet düşmanlığı kadar büyük olmamıştı 

ve Sünni dinsel söylem İran ve Sovyet yayılmasına karşı güçlü bir araç halini almaya 

muktedirdi.293 Washington Afganistan’da Sovyetler’e karşı cihadı kendisi 

desteklemişken, Suudi Arabistan kanalıyla İslami ideolojinin yayılmasını da 

sağlamaya çalışmıştır. Pakistan ise, ülkede yükselen Batı karşıtlığına rağmen, İran 

modeline karşı geliştirilen ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen bir “İslami 

devlet modeli” olarak kurgulanmıştır. Elbette Sovyetler Birliği’ne karşı mücadelenin 

de askeri ve ideolojik üslerinden biri halini almıştır.294   

1977 Pakistan seçimlerinde Cemaat-i İslami ve diğer sağ partilerin PHP 

iktidarına karşı oluşturdukları Pakistan Ulusal İttifakı’nın  (PNA) seçim yenilgisi, 

Genelkurmay Başkanı General Ziya’ül Hak’ın Bhutto yönetimini ortadan kaldırması 

ve İslamlaştırma misyonunu tam olarak ortaya koyabilmesi için gerekli fırsatı 

yaratmıştı. Temmuz 1977’de olağanüstü hal “düzeni tekrar tesis etmek ve doksan 

gün içerisinde adil ve özgür genel seçimlerin yapılabilmesi için” yürürlüğe 

konmuştu. Ancak, Ziya’ül Hak’ın askeri yönetimi 1985’te partilerin katılmadığı 

genel seçimler yapılana kadar devam etmiştir. Ziya’ül Hak seçimleri erteleme 

amacını, “toplumdan yozlaşmış politik unsurları atmak ve İslami sistemin temellerini 

korumak”295 olarak açıklamıştır. Olağanüstü hal uygulaması Ulusal İttifak tarafından 

da olumlu karşılanmıştı. PHP iktidarının etkilerinden kurtulmuş olmakla birlikte, 

                                                

293 Olivier Roy, Siyasal İslamın İflası, çev. Cüneyt Akalın, 2.B., İstanbul, Metis,1995, s.174. Nitekim 
daha öncede Arap milliyetçilerine karşı kullanılmıştı. 

294 Stephen P. Cohen, “America and Pakistan: Is the Worst Case Avoidable?” Current History, 
Vol.104, N.680 (Mar 2005), s.131;Kepel, op. cit., 156-157. 

295 Mumtaz Ahmad, “The Crescent and the Sword: Islam, The Military, and Political Legitimacy in 
Pakistan, 1977–1985,” Middle East Journal, Vol. 50, N. 3 ( Summer, 1996), s. 374.  
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askeri yönetimin Cemaat-i İslami’nin programını296 benimsemiş olması, iktidarda 

olamasa da politikalarının uygulanması fırsatını vermiştir. Ziya’ül Hak yönetimi 

İslamlaştırma misyonunu bir görev olarak benimsemiştir. Böylelikle Bhutto 

döneminin sosyalizm benzeri uygulamalarının etkilerinden arınmış bir politika 

izlemek mümkün olabilmekte, aynı zamanda askeri yönetimin meşruiyeti de 

tartışılamaz bir biçimde yeniden kurulabilmekteydi.∗ Ziya’ül Hak’ın Pakistan’ı, zaten 

mevcut olan dinsel kurum ve yapıların kesin biçimde etkili kılındığı ve geliştirildiği 

bir yer olmuştur:   

“Pakistan İsrail’e benziyor, ideolojik bir devlet. İsrail’den Yahudiliği 

alın, göreceksiniz, kâğıttan bir şato gibi çöker. Pakistan’dan İslam’ı alın 

ve onu seküler bir devlet yapın, çöker. Geçtiğimiz dört yıl boyunca, 

İslamcı değerleri bu ülkeye geri getirmeye çalışıyoruz.”297  

  Askeri yönetimin İslamlaştırma misyonu aslında Bhutto Hükümeti’nin 

toplumsal uzlaşmayı sağlamaya yönelik olarak kullandığı dinsel söylemle aynı 

amacı taşımaktaydı: Amaç, 1971 krizi sonrasında artan merkezkaç eğilimlere karşı 

bütüncül ve merkezileştirici bir ideolojik yaklaşım sunabilmekti. Pakistan’ın 

doğusundaki ayrılıkçı söylem Batı Pakistan’da da her zaman bulunmuştur, ama 

siyasetteki kurgusal dengeler bu eğilimlerin kendilerini gerçekleştirmelerini 

engellemiştir. 1970 genel seçimleri böyle bir dengeyi zorunlu olarak 

kurmamaktaydı. Ardından gelen parçalanma ise, ayrılma hakkının bulunduğu 

yönünde güçlü bir etki yaratılmasına neden olmuştur. Böylelikle İslam birliği ve 

merkezileşmeyi sağlayacak bir politika sunmuştur. İslami kurumlar güçlendirilmiş, 

ekonomik sistem ve hukuk İslami usullere göre yeniden düzenlenmiştir. Dinsel 

                                                

296 Cemaat-i İslami 1941’de Mevdudi tarafından kurulmuş monolitik, kısmen totalitaryen dini bir parti 
olmuştur.1958 askeri rejimi ile yasaklanmış 1962’de tekrar açılmış, İslami ortodoks tutum 
takınmıştır. Aziz Ahmed, op. cit., s.257-258. 

∗ İslamlaştırma misyonu Pakistan’da askeri yönetimin meşruiyet kaygılarını ortadan kaldırmakta çok 
önemli bir rol üstlenmiştir. Hatta Ziya’ül Hak bu konumun yanılsaması içinde fazlasıyla saplantılı 
bir noktaya gelmiştir. Kendisini yeniden dirilmiş bir halife olarak tahayyül etmiş ( bunda 
Pakistan’da dini grupların ideolojik kaynağını oluşturun Mevdudi’nin dört halife devrinin ‘altın 
çağı’na yaptığı vurgunun bir yansıması da mevcuttur), Kabil’de pan-İslamik bir devleti ilan etmek 
istediğini dahi belirtmiştir. Lal Khan, “Pakistan: Military Rule Once Again,” 
http://www.marxist.com/Asia/coup_in_pakistan2.htlm, 17. October 1999. 

297 Ziya’ül Hak’ın konuşmasından aktaran, T.Ali, op. cit, s.208 
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eğitim ve medrese sistemi tekrar özendirilerek pek çok medrese açılmıştır. Dinsel 

elitlerin güçlendirilmesi yönetime olan muhalefeti azaltmış ve dini birleştiricilik, 

özellikle Kuzey Batı Sınır Eyaleti örneğindeki “Büyük Peştunistan” gibi milliyetçi 

imajları dışlayarak, pan-İslamik bir zihniyette birleşmeyi sağlamıştır. Afganistan’a 

Sovyet müdahalesi Ziya’ül Hak yönetimine ihtiyacı olan dış desteği sağlamış ve en 

önemlisi gerçek bir düşman imajı ortaya koyarak İslamileştirmeyi komünizm karşıtı 

bir cihat anlayışı içerisinde güçlendirmiştir. Sonuçta, politik söylemin Ortadoğu 

politikası dışındaki uluslararası açılımı Afgan direnişinde ortaya konulmuş ve 

ideolojisi sayıları giderek artan medreselerde üretilmiştir.298 İdeolojik semboller, 

Pakistan fikrinin kaynakları ve unsurları, özel günlere ilişkin kutlamalar sıkça 

kullanılmış, İslam, Pakistan ve askeri rejim aynı vücutta buluşmuştur. Artık 

herhangi birine yapılacak saldırı hepsine yapılmış sayılmaktaydı; vatan haini- din 

düşmanı- siyasi muhalif aynı söylemde yer almaktaydı. Ziya’ül Hak’a göre, 

“Pakistan ve İslam isimlerin birliğidir ve aynı biçimde buna karşı herhangi bir fikir 

ya da eylem, ideolojiye, birliğe ve Pakistan’ın bütünlüğüne saldırmak anlamına 

gelebilir”di.299 

Afganistan müdahalesi sonucunda baskısını arttıran ve muhalefeti zayıflatan 

politik yaklaşım, Suudi Arabistan ve ABD’den alınan yardımlarla daha da güç 

kazanmıştır. Ancak yolsuzlukların artması ve askeri yönetimin muhalefete karşı 

aldığı sert önlemler halkta hoşnutsuzluğun yükselmesine neden olmuştur. Uzun 

zamandır seçimlerin yapılamaması da bu rahatsızlığın bir diğer boyutu olmuş ve 

1985’te partilerin katılmadığı genel seçimle∗ Pakistan demokrasi benzeri bir 

yönetime yeniden kavuşmuştur. Asıl büyük meydan okuma ise, Benazir Bhutto’nun 

                                                

298 Andre Wink, “The Islamization of Pakistan and Its International Context,” Islam, Politics and 
Society in South Asia, ed. Andre Wink, New Delhi, Manohar, 1991, s. 36–37.  

299 Mumtaz Ahmad, op. cit., s. 382’den Dawn, 27 October 1982. 
∗ Ziya’ül Hak’a göre, siyasi partiler yıkıcı niteliktedir ve İslam’ın içinde siyasi partilere yer olamaz. 
1979’da bu bağlamda tüm siyasi partiler yasaklanmıştır. Ayrıca 1985’te yapılan seçimlerle devlet 
başkanı sıfatını alan Ziya’ül Hak 1976’dan beri devam ettirdiği Genelkurmay Başkanı sıfatından da 
vazgeçmemiştir. Dolayısıyla askeri konularda tek seslilik korunmuş, seçilerek gelen hükümet ile 
ordu arasındaki ilişki farklılaştırılmış, ordu bir nevi özerklik kazanmıştır. Bkz. Hasan Askeri Rivzi, 
“the Civilianization of Military Rule in Pakistan,” Asian Survey, Vol. XXVI, N. 10 ( October, 
1986), s. 1072–1073.  
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1986’da ülkeye dönmesi ve kitleleri kendi etrafında toplayabilmesiyle 

gerçekleşmiştir. Kitlelerin beklentisi 1979’da idam edilen babasının söylemini 

devam ettirmesiydi. Ancak, Benazir Bhutto sosyal adalete dayalı bir söylem 

geliştirmekle birlikte, Hindistan’da Rajiv Gandhi’nin liberalleşme eğilimlerinin 

Pakistan’daki uygulayıcısı oldu.300 1988’de Ziya’ül Hak’ın ölümüyle birlikte 

PHP’nin iktidarı tam anlamıyla tekrar sağlandı, ama bu durumun uzun sürdüğü 

söylenemez. Benazir Bhutto kitlelerin isteklerini karşılamakta yetersiz kalmıştır. 

Ziya yönetimi karşıtı bir söylem üretebilmesine rağmen, Pakistan ekonomisinin bir 

hayli bozulmuş olması, ordu ile hükümetler arasındaki ilişkilerin kopukluğu ve 

ülkede 80’ler boyunca süren silah, uyuşturucu ve para transferinin merkezileşme 

çalışmalarına rağmen kurumlar arasında kopukluklar yaratması, Bhutto’nun 

iktidarını kuramamasıyla sonuçlanmıştır. Bhutto, 1990’da askeri bir müdahaleyle 

görevinden alınmış ve seçimler sonucu dokuz partili bir koalisyon Navaz Şerif’in 

başkanlığında ülkeyi yönetmeye başlamıştır.  

Pakistan’da 1970’lerde başlayan ve uluslararası gelişmelerin etkisiyle 

kendisini daha güçlü bir biçimde kuran İslamileştirme misyonu askeri yönetimin 

ihtiyaçları içerisinde belirli bir dönem iç ve dış politikaya yön veren bir araç 

olmakla kalmamıştır. Kendi kadrolarını ve yaşam alanını kurmuştur. Sonuçta, Soğuk 

Savaş sonrasının Pakistan’ı bu süreç içerisinde kurulmuştur. Nitekim, Benazir 

Bhutto hükümeti Ziya yönetimi karşıtı bir söylem geliştirse de, İslami kurumlar ve 

uygulamalara yönelik düzenleme yapamamış, aynı şekilde dış politikada da önemli 

açılımlar sağlayamamıştır.   

2. Dış Politikada Yeniden Diriliş ve Afganistan’da Cephe Ülke 

Konumlandırılması   

Pakistan dış politikasında temel hedefler güvenlik ve ekonomik gelişim 

çerçevesinde belirlenmiştir. Savunma boyutu ise özel önem arz etmektedir. Pakistan, 

dış politikasını kurgularken, sürekli olarak güvenliğini sağlama, varlığını devam 

ettirebilme ve sınırlarını özellikle komşularına kabul ettirebilme kaygısı içerisinde 

                                                

300 Lal Han,  op. cit. 
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olmuştur. Bu güvenlik kaygılarını aşmak için gerekli ekonomik ve askeri yardımın 

kaynağını ise Batı Bloku ile oluşturduğu ittifaklardan sağlamıştır. Sonuçta 

Pakistan’ın başlıca güvenlik sorununu Hindistan oluşturmuştur. “Hindistan 

militarizmine karşı” savunma temel hedefi olmuştur. Batı Bloku’nun kendisinden 

beklediği ise, “komünizmin çevrelenmesi”, Soğuk Savaş’ın savunma hatlarından 

birini oluşturmasıydı.301 Doğu Pakistan’ın ayrılmasıyla Hindistan’ın Pakistan’ın 

bekası konusundaki tavrı tartışmaya açılmış ve Hindistan karşıtı söylem 

tekrarlanmıştır. 1970’ler Hindistan karşıtı tutumun varolduğu ancak blok 

politikalarının zayıfladığı bir dönem olmuştur. Pakistan’ın genel seçimle işbaşına 

gelmiş bir hükümeti mevcuttu, dolayısıyla dış politika konusunda, özellikle nükleer 

silahlanma konusunda sert bir söylem geliştirilmiş olsa da, uzlaşmaya yakın bir 

tutum benimsenmiştir. Çeşitli uluslararası toplantılara katılarak farklı açılımlar 

yakalanmaya çalışılmıştır. 1977’de gerçekleşen askeri darbe ve sonrasındaki askeri 

yönetim de farklı bir çizgi izlememiştir. Fakat, Sovyetler Birliği’nin Afganistan 

müdahalesi Pakistan dış politikasını tekrar sert bir rotaya oturtmuştur.  

Afganistan konusu her zaman Pakistan tarafından ilgiyle izlenmiştir. 

Pakistan’ın bir doğu sorunu olduğu gibi, sömürge döneminden bu yana çözülememiş 

Afganistan’la sınır sorunu da mevcuttur. Kuzey Batı Sınır Eyaleti ve Belucistan’nın 

Peştu milliyetçiliği ve ayrılma talebi bu sınır sorununun bir parçasıdır. Afganistan 

sınırı olarak 1893 yılında belirlenen Durand Hattı, İngiltere ile Rusya arasındaki 

“büyük oyun”un, etki alanlarını belirlemek istemelerinin bir sonucu olarak ortaya 

çıkmış ve Afganistan ile Pakistan arasındaki sınır, bölgede yaşayan halk için – 

çoğunluğu Peştu kabileleri - tamamen kurgusal kabul edilmiştir.  Sınır ayrıca taraflar 

için de pek geçerli sayılmamıştır. İki ülke arasında pek çok sınır çatışması 

yaşanmıştır. İngiliz yönetimi döneminde bu çatışmalara yönetimin etnik gruplarla 

çatışmaları da eklenmiştir.302 Pakistan devleti kurulduktan sonra, sorun Kuzey Batı 

Sınır Eyaleti’nde etnik milliyetçilik olarak yeni devlete intikal etmiştir. Afganistan 

                                                

301 M. K. Akbar, op.cit., s.267. 
302 Florence Toix, “Marche Néo-Impériale et Djihads: La Frontière Afghane du Pakistan,”Cemoti, 
Paris, N.36(2003), s.225.  
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Durand Hattı’nı tanımamış∗ ve buradaki kabileler de devlet yönetimiyle bütünleşme 

konusunda isteksizlik göstermişlerdir. İngiliz yönetimi döneminde olduğu gibi, özerk 

olma taleplerini ve Afganistan’daki Peştularla birleşerek “Peştunistan”ı kurma 

isteklerini sürekli gündeme getirmişlerdir. Pakistan’ın sahip olduğu bu çatışmalı 

mirasın varlığı, kabul edilmiş sınırları içerisinde meşru bir devlet olarak varolması 

karşısında bir engel olarak görülmüştür.303 Bu sorun, Afganistan sorunu esnasında 

Hindistan ile olan sorunların ve güvenlik endişelerinin canlanan bir boyutunu 

oluşturmuştur. 

Pakistan’ın Afganistan’a yönelik politik eylemlerinin temel motifini endişeler 

oluşturmaktadır. Bu nedenle Afganistan ilişkilerine dikkat edilmiş ve Sovyet 

müdahalesinin etkisiyle de daha fazla Afganistan sorunlarına dahil olunmaya 

çalışılmıştır. Özellikle Kuzey Batı Sınır Eyaleti’nde Bhutto’nun merkezileştirme 

politikalarına tepki olarak gelişen etnik milliyetçi karşı çıkışlar, Ziya’ül Hak’ın 

İslamlaştırma ve İslam üzerinden kimlik kurma girişimleriyle engellenmeye 

çalışılmış ve bu düşünce Afganistan’da da uygulama alanı bulmuştur. 304 Böylelikle 

Peştu mücadelesi, Pakistan kontrolünde, bir din misyonu içerisinde eriyerek 

cemaatsel bir karşı koyuşa taşınmıştır.∗ Sınır kavramı üzerinden inşa edilmiş etnik 

milliyetçilik, sınır ötesi, pan-İslamik, Sovyetler Birliği ve Hindistan karşıtı bir 

“dar’ül harb” kurgusu içinde yeniden tanımlanmaya yönlendirilmiştir. Kuzey Batı 

Sınır Eyaleti, mülteci kampları ile, Afganistan’da ve daha sonra Keşmir’de yürütülen 

dinsel direnişin merkezi olmuştur. 

                                                

∗  1947’den 1979’a kadar tarihsel haklara dayalı “büyük Afganistan” propagandası yapılmıştır. Ibid, 
s.228. 

303 Davud yönetimi bunun mimarlarındandır. Davud, 1978’de gerçekleştirdiği Pakistan ziyaretinde 
“Peştunistan Hareketi”nin savunusunu yaparak tepki toplamış, iki ülke arasındaki rahatsızlığın 
artmasına yol açmıştır. S. M. Burke ve Lawrence Ziring, op. cit.,s.438.  Taraki yönetimi ise, bu 
propagandaya son vererek Afganistan’ın mevcut sınırlarını tanımış ve Pakistan’la iyi komşuluk 
ilişkileri kurmak istediğini belirtmiştir. 

304 Toix, op. cit., s.229. 
∗ Ziya’ül Hak Ocak 1980’de İslam Konferansı’nın olağanüstü toplantısı esnasında Sovyet 
müdahalesini kınamış, “İslam milletini korumak için” Mescid-i Aksa örneğindeki gibi 
“Müslümanları harekete geçirme”ye çalışmıştır. Ziya’ya göre, Müslümanların “iman ve inanç 
eksikliklerinden kaynaklanan” zayıflıları vardı. Burke ve Ziring, op.cit., s.448. Ortadoğu’da 
meydana gelen olaylar, İran-Irak savaşı ve Lübnan iç savaşı Ziya’nın İslami söylemini 
güçlendirmekte ve Afgan direnişi için gerekli yardımı almasını kolaylaştırmaktadır. 



 136 

Afganistan sorunu Pakistan’ın ABD ile giderek kötüleşmekte olan ilişkilerini 

düzeltmesini ve yeniden bu ülkenin desteğini almasını sağlamıştır. 1977’de 

Bhutto’nun nükleer güç olma konusundaki çalışmaları Carter yönetimi tarafından 

eleştirilmişti. Kısa bir süre içerisinde gerçekleşen askeri darbe ilişkilerin düzelmesini 

sağlayamamıştı. Üstelik Bhutto’nun idamı ABD kamuoyunda Pakistan’ın parya 

devlet algısını güçlendirmişti. ABD Pakistan’a 1979’da ekonomik ve askeri ambargo 

uygulamaya başlamıştı. Ambargonun Pakistan’daki etkisi Amerikan karşıtlığı 

biçiminde ortaya çıkmış, aynı zamanda ABD’nin İsrail’e verdiği destek bu imajın 

gelişmesine yardımcı olmuştu. Sonuçta, bu gerilim İslamabat’taki ABD 

Büyükelçiliği’nin yakılmasıyla en üst noktasına ulaşmıştı.305 Ancak, Sovyetler 

Birliği’nin Afganistan müdahalesi birdenbire bu durumu değiştirmiştir.  

ABD’den gelen askeri ve ekonomik yardım Pakistan için ABD ile 

ilişkilerinin özü olmuştur. Pakistan, ABD dışında, Çin ve Körfez ülkelerinden 

özellikle Suudi Arabistan’dan yardım almış, alınan ekonomik ve askeri yardım 

Pakistan tarafından ülkesinde bulunan yaklaşık dört milyon mültecinin eğitilmesi, 

silahlandırılması ve Sovyetler Birliği’ne karşı mücadele içerisinde yer alması için 

kullanılmıştır. Pakistan gizli servisi ISI,  Afganistan ile ilgili mücadelede mültecileri 

kullanmış, ülke içerisinde gerçekleşen silah ve uyuşturucu ticaretini denetleyerek 

düzenlemiş ve Pakistan’ın Afganistan konusunda etkili bir konuma gelmesine 

çalışmıştır. Bu çerçevede yardımların gruplar arasında dağıtımı ve bu grupların 

birkaç çatı altında birleştirilmesiyle ilgilenmiştir. Pakistan için Sovyet birliklerinin 

geri çekilmesini sağlamak sadece bir adım olmuştur; diğer önemli adım ise, 

müdahale sonrası Afganistan yönetiminin Pakistan’la kesin işbirliği içerisinde 

olacağından emin olmak,  bir bakıma bu ülkeyi denetleyebilmekti. Pakistan direnişte 

yer alan gruplar arasında Gülbeddin Hikmetyar’ın Hizb-i İslami’sinden yana bir tavır 

takınmıştır. Ancak diğer gruplarla ilişkisini de kesmemiştir. En radikallerinden biri 

                                                

305 Hafeez Malik, op. cit. ,s. 130. Pakistan 1979’da CENTO’dan çekilerek Bağlantısızlar Hareketi’ne 
katılmıştır. 



 137 

olmakla birlikte, Peştu ağırlıklı Hizb-i İslami’nin etnik milliyetçilikten uzak bir tavrı 

mevcuttur.306  

Pakistan’ın ABD’nin yanında yer alması ve ülkesini Afgan direnişinin 

merkezi haline getirmesi Washington’un Ziya yönetimine bakışını değiştirmiştir. 

Pakistan’a maddi yardım devam etmiş ve Afganistan sorunu sürdüğü sürece Pakistan 

eleştirileri görmezden gelinmiştir. Ziya’ül Hak Afganistan sorununu bir cihad olarak 

yorumlayarak, direnişçilere destek vererek –hatta direnişçi yetiştirerek- ve Pakistan 

topraklarını bir cephe haline getirerek yönetimini güçlendirmiştir. Sovyetler 

Birliği’nin Belucistan ve Kuzey Batı Sınır Eyaleti’ndeki ayrılıkçı hareketleri 

desteklemesi ve Pakistan topraklarında gerçekleştirdiği hava saldırıları iki ülke 

arasında siyasi uzlaşmayı zayıflatmıştır.307 Bu durum, aynı zamanda Pakistan’daki 

Sovyet karşıtı tutumu güçlendirerek Ziya’nın politik yaklaşımına destek 

sağlamaktaydı. Nitekim Cenevre anlaşmaları gündeme geldiğinde Pakistan’ın 

Moskova’dan beklentileri üst düzeye ulaşmıştı. Sadece birliklerin çekilmesiyle 

yetinilmemekte, Afganistan yönetiminin değişimi de talep edilmekteydi. Ancak, 

Cenevre süreci Pakistan tarafından engellenememiştir. Ülke içerisindeki radikal 

grupların karşı çıkmasına rağmen, Pakistan anlaşmaları imzalamak zorunda 

kalmıştır308, Ziya’ül Hak’ın ölümüyle birlikte yönetim değişikliğinin de uzlaşma 

yanlısı tutumda katkısı olmuştur. 

Pakistan’ın Afganistan sorununda bir taraf olarak aktif tutum alması 

Hindistan ilişkilerini kötü etkilemiştir. Janata Hükümeti döneminde iki ülke arasında 

başlayan yakınlaşma askeri yönetim döneminde de devam etmiştir. Gerçi, Ziya’nın 

İslamlaştırma politikası seküler Hindistan’a karşı İslami Pakistan teziyle aralarındaki 

ilişkilerin gerilmesine yol açacak unsurları barındırmaktaysa da, husumeti 

                                                

306 Hikmetyar Peştunistan konusunda, “…eğer Pakistan’da İslami bir rejim hakim olup, Afganistan’da 
aynı tür bir rejim olmazsa, biz Peştunistan’ın Pakistan’da kalmasını isteriz. Eğer iki ülkede de 
İslami bir sistem egemen olursa, aramızdaki sınırın kaldırılmasını ve iki ülkenin birleşmesini tercih 
ederiz” demiştir. Serkan Taflıoğlu, “İslami Direnişten Taliban’a,” Avrasya Dosyası, C.4, No. 3–4 
(Sonbahar- Kış 1998–1999), s.37. 

307 A.Z. Hilali, op. cit., s.299. 
308 Sovyetler Birliği Pakistan yönetimi üzerinde, Pakistan topraklarında gerçekleştirdiği operasyonları 
arttırarak baskı kurmuş ve anlaşma masasına gelmeye ikna etmeye çalışmıştır, hatta geri çekilmeyi 
erteleme konusunu da gündeme getirmiştir. R. Klass, op. cit. , s.933 
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canlandıran, Sovyet müdahalesinde Hindistan’ın Moskova’ya yakın bir tutum alması 

olmuştur. Pakistan Delhi-Moskova ittifakının kendisine karşı oluşturulduğunu 

düşünmekteydi. Ülkesinde etnik gruplardan kaynaklı sorunlardan da bu ittifakı 

sorumlu tutmaktaydı.309 1986’da iki ülke arasındaki savaşa varmayan gerilim de 

bunun bir sonucuydu. ISI’nin yürüttüğü mücadele Afganistan’daki Sovyet varlığına 

karşı olmakla birlikte, bununla sınırlı değildi. Hindistan’la mevcut sorunlara dini 

ideolojisi bağlamında çözüm üretmeye de çalışıyordu. Keşmir sorunu artık radikal 

olarak biçimlenmiş Pakistan politikasında köktenci gruplarla ifade ediliyordu.310 

Afganistan müdahalesi Pakistan politikasındaki dönüşümün dış politikadaki 

yansıması oldu. Pakistan’ın yoğun radikal söylem etrafında biçimlenen dış politikası, 

Sovyetler Birliği’nin Afganistan’dan çekilmesi sonrasında da devam etmiştir. 

Afganistan bağlantısı birliklerin çekilmesiyle sona ermemiş, Afganistan’da kurulan 

hükümetlerle Pakistan yönetimlerinin ilişkisi sürmüştür. Ayrıca bu ilişki biçimi 

1980’lerdeki halinden çok da farklılık göstermemektedir. Pakistan’ın uluslararası 

ilişkilerini radikal tonlarda ifade etmesi bu ülkenin uzun süreli bir yalnızlık içerisine 

girmesine neden olmuştur. Sonuçta, Pakistan’da iç istikrarsızlık ve ekonomik 

başarısızlık devam etmekle birlikte, Afgan savaşı, hükümetten görece 

bağımsızlaşmış bir ordu ve gizli servise, ülkedeki yolsuzlukların artmasına, ülkenin 

silah ve uyuşturucu ticaretinin merkezi olmasına, varolan radikal grupların ve 

medreselerin kontrolünün kaybedilmesine neden olmuştur.   

C. HİNDİSTAN’IN DEĞİŞEN POLİTİK YAKLAŞIMI 

  1. Hindistan’ın İç Politik Çalkalanışı ve Çatışma Ortamının Gelişimi 

 Hindistan kimliği temelde dört unsurla tanımlanabilir: Sekülarizm, 

demokrasi, federalizm ve sosyalizm. Bu unsurlar çerçevesinde Hindistan’da 

Pakistan’dan farklı olarak yaşanan krizler ve çatışmalar ülke içinde baskı aygıtının 

fazlasıyla çalışmasına gerek kalmadan aşılabilmiştir. Demokratik değerlerin 

                                                

309 Pakistan, A Storm-Centre on the Indian Ocean, s.32 
310Toix, op. cit. ,s. 235 Cemaat-i Tulba’nın liderinin ifadesiyle “Keşmir’de Hindistan ordusunun 
bulunması Afganistan’da Rus ordusunun varlığıyla aynıdır.” P. S. Ghosh, op.cit., s.44’den 
Illustrated Weekly of India, 10 March 1985.  
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korunabilmesinde istikrarlı ekonomik işleyiş de  temel bir rol oynamıştır. Nehru 

döneminde başlayan ve sürekli yenilenen beş yıllık planlar çerçevesinde sürekli artan 

bir ekonomik büyüme ivmesi yakalanmıştır. Ancak, 1970’lerde bu durum 

farklılaşmaya başlamıştır. 1971 Hindistan- Pakistan savaşı aslında bu değişimin 

dönüm noktalarından biridir. Bu savaş sonucunda Pakistan Doğu kanadını yitirmiştir. 

Bu durum, Pakistan’ın kurucu ideolojisi olan “iki ulus teorisi”ne önemli bir darbe 

indirmiş ve Pakistan’ın Hindistan’a karşı daha düşmanca bir tutum benimsemesine 

neden olmuştur. Hindistan açısından ise, Pakistan ile çevrelenmiş olma durumundan 

kurtularak bölgesel güç iddiasını güçlü bir biçimde ifade edebilmesine olanak 

sağlamıştır. 

Hindistan’ın sağladığı bu avantaj yine bu savaş esnasında ilk sinyallerini 

veren ekonomik daralma ile gölgelenmiştir. 1970’ler boyunca devam eden genel 

bunalım bütün Üçüncü Dünya ülkeleri gibi Hindistan’da da demokratik rejimin 

zayıflamasına yol açmıştır. Kalkınma stratejilerinin zayıflaması halk kitlelerinin 

yönetimden desteğini çekmesine ve yönetimleri destek sağlayabilme amacıyla 

milliyetçi, ulusal çıkar söylemlerine yöneltmiştir.311 Modernizmin, sosyalist 

söylemin 70’lerdeki krizinin eklemlenmesiyle Hindistan kimliğinin dört unsuru 

aşınmaya uğramıştır. Tüm bu etkilere Hindistan dış politikasının önemli bir unsuru 

olan Bağlantısızlık Hareketi içindeki parçalanmayı da eklemek gerekmektedir. 

Dolayısıyla, 1980’lere gelindiğinde, İran ve Afganistan gelişmelerinin yarattığı 

gerilimle beraber uluslararası alanda fazla bir seçenek kalmamıştı. Ülke içerisinde 

ise,  ayrılıkçı hareketler, terör eylemleri ve ekonomik sorunlardan kaynaklanan 

hoşnutsuzluklar ve bu gelişmelere bağlı olarak yükselen cemaatçi tepki mevcuttu. 

Hindistan yönetimi ise, sağ ve sol muhalefet partileri ve basın da dahil olmak üzere 

tüm Hindistanlılara, ülkedeki cemaatçi tepkilerin, terör eylemlerinin ve ayrılıkçı 

söylemlerin  “dış güçlerin” oyunu olduğu söylenmekte ve ulusal bütünleşmeyle ilgili 

                                                

311Bkz. André Gunder Frank, “İdeoloji Bunalımı-Bunalım İdeolojisi,” Genel Bunalımın 
Dinamikleri, çev. F. Akar, İstanbul, Belge Yayınları, 1984, s.152–153. Hindistan demokrasisi ilk 
bunalımını 1973 petrol kriziyle başlayan ve 1974’te Hindistan’ı IMF ile anlaşmaya götüren süreçte 
yaşamıştır. 1975’te Indira Gandhi Hükümeti olağanüstü hal ilan etmişti.  
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sorunları önemsiz gösterip, Hindistan’ın askeri gücüyle bağlantılı zafer dolu bir 

gelecek ve bir ulus tahayyülü sunmaktaydı.312   

Hindistan’da sosyal çatışmanın sorumluluğunun yüklendiği “dış güç” 

Pakistan olmuştur. Pakistan, söylemi üretenin siyasi görüşüyle farklılaşan saiklerle∗, 

Hindistan’ı güçsüzleştirmeye, bölmeye çalışmakla suçlanmaktaydı ve bu söylem 

sosyal sorunları ortadan kaldırmadığı gibi, Pakistan ile Güney Asya barışı için 

üretilebilecek seçenekleri zayıflatmaktaydı. Ayrıca, aşırı sağ Hindu milliyetçiliğinin 

yükselişini de güçlendirmekteydi. Bu söylemler Sihler’le yaşanan sorunların 

yükseldiği 80’lerin başında Indira Gandhi’nin başbakanlığı döneminde iyice 

artmıştır. Robert Hardgrave, 1984’te durumu şöyle özetlemektedir: 

       “Bir dış güçten gelen, savaş yakınmışçasına yok etme 

tehdidi, ülkedeki sorunlara olan dikkati dağıtmak ve sorumluluktan 

kaçmak için büyütülüyor olmalı. İstikrar ya da ulusal birliğin tehdit 

edildiğine ilişkin inanış da abartılıyor olmalı.(…)Nihayetinde bu 

durum Hindistan toplumu içindeki muhalif unsurlara yardım edebilir 

ve suç ortaklığı yapabilir. Hindistan’ın siyasi istikrarına meydan 

okumanın altında dış müdahale değil, ama değişimin ve keskinleşen 

sosyal çatışmanın içsel süreçleri vardır.”313   

 

Hindistan’da, özellikle dinsel cemaatlerin özerklik talebi bağımsızlığından 

bu yana olagelmiştir. Bu talepler Hindistan’ın federatif yapısı içinde gruplara çeşitli 

haklar sağlanarak karşılanmaya çalışılmıştır. Sihler de bu gruplardan birini 

oluşturur. Ancak, varolan sistemin çöküşü, 1980’lerde cemaatler arasında çatışmayı 

başlatmıştır. 15. yüzyılda Guru Nanak tarafından vaaz edilen Sihizm, Hindular 

tarafında ayrı bir din olarak değil, bir mezhep olarak görülme eğiliminde olmuştur.  

                                                

312 Partha S. Ghosh, op. cit., s.215. 
∗ Sol muhalefet için Pakistan, ABD emperyalizminin bir aracı olarak, sağ içinse Müslüman bir 
Ortadoğu ülkesi olarak geçmişte Hindistan anavatanını böldüğü gibi Hindistan’ı bölmek 
istemekteydi. Kongre Partisi ise bunları birleştiren bir söylem türetmişti: Mevcut siyasi atmosfer 
doğrultusunda ABD ile ittifak halinde ya da değil, Hindistan’ı oluşturan demokratik, seküler 
değerler karşıt, doğrudan ya da dolaylı bir tehdit olarak telakki edilmekteydi. Ibid, s.224 

313 Ibid, s. 216’dan Robert L. Hardgrave, India Under Pressure: Prospects for Political Stability, 
Boulder, Westview Press, 1984, s.9.  
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Akali Partisi içerisinde toplanan Sihler, kültürel farklılıkları doğrultusunda 

çoğunluğu oluşturdukları Pencap eyaleti içerisinde özerklik taleplerini dile 

getirmekteydiler.314 Genelde sokak hareketine dönüşmeyen eylemler, Indira Gandhi 

yönetiminin uygulamalarıyla bir katliam halini almıştır. Gandhi, 1980’de yeniden 

iktidar olduğunda, Hindistan siyasetinin toplumsal çeşitlilikle özdeşleşen genel 

kurgusuna aykırı bir yol takip ederek, hem parti içinde hem de ülkedeki otoritesini 

koruyabilmek amacıyla herhangi bir yasal düzenleme gerçekleştirmeden 

merkezileşmeye gitmiştir. Bu durum ülke içindeki çeşitli grupların taleplerini 

iletebilmelerini zorlaştırmıştır.315 Ayrıca iktidarını güçlendirmek için Hindu 

milliyetçisi gruplara yönelik söylemler üretirken, Sih hareketini bölebilmek için 

ılımlı Akali liderleriyle değil, sertlik yanlısı Bhindranwale grubuyla iletişim 

kurmuştur.316 Ancak yeni oluşumlar kontrol altına alınamamış ve iletişim 

kanallarının bulunmayışı sokak gösterileri gibi kitlesel eylemlerin artışına neden 

olmuştur. Hükümet bu eylemleri polis ve orduyu kullanarak sert bir biçimde 

bastırma yolunu seçmiştir.∗ Haziran 1984’te Altın Tapınak’ta eylem yapan Sihler’e 

karşı gerçekleştirilen operasyonda on dört bin civarında Sih öldürülmüştür.317 Bu 

süreç Indira Gandhi’nin Ekim 1984’te Sih korumaları tarafından öldürülmesiyle 

tırmanmıştır.  

Rajiv Gandhi’nin başbakan olmasıyla tekrar demokratik süreç kurulmaya 

çalışılmış, merkezileşme eylemlerine durdurulmuşsa da iç çatışma sona ermemiştir. 

1985’te Rajiv Gandhi’nin Sihler’le özerklik konusunda anlaşması Shiva Sena, 

Rashtriya Swayamsevak Sangh ve Vishva Hindu Parishad gibi militan Hindu 

milliyetçisi gruplara olan ilgiyi ve onların eylemlerini arttırmıştır.  Indian Today 

gazetesinin durumu değerlendirdiği yazısına göre, “Hindu saldırganlığı şiddetle 

büyüyor ve tehdit ediyor. Mesaj aynı: Uzun zamandır çoğunluk, Hindu 

                                                

314 Bkz. Yogendra K. Malik, “The Akali Party and Sikh Militancy,” Asian Survey, Vol. XXVI, S. 3 
(Mart 1986), s.345–349. ve Göksel Tanrıverdi, “Kaplanlar ve Şehitler, Sih Mücadelesine Genel Bir 
Bakış,”Teori ve Politika, No. 27 (Yaz, 2002), s. 87–90. 

315 Y. Malik, op. cit. , s.361. 
316 Ibid, s.354–355. 
∗ 1980 ile 1984 ortalarına kadar Hindistan ordusu 369 olayda görev almıştır, 1951–1970 arası sayı 
476’dır. Partha S. Ghosh, op. cit. , s.217. 

317 Göksel Tanrıverdi, op. cit. ,s. 90. 
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milliyetçiliğiyle ülkeyi birleştirme amacını iddia etmekte kendine hakim olurken, 

azınlıklara ödün verildi ve şımartıldı.”318  Hindu milliyetçiliğinin yükselişe geçmesi 

azınlıklar arasında da eylemlerin gerçekleşmesine yol açmıştır. Bir süre sonra 

Keşmir sorunu, Müslüman azınlık, Sri Lanka sorunu bağlamında da Tamil grupların 

talepleri gündeme gelmiştir. Bu süreç, Rajiv Gandhi’nin Hindistan ekonomisine 

verdiği neo-liberal yönün yarattığı hoşnutsuzlukla birleşmiştir. Rajiv Gandhi 

annesinin başlattığı gelenekselleşmiş Hindistan siyasetinden kopuşu son olarak 

ekonomik dönüşümle gerçekleştirmiştir. 1948 tarihli “Endüstriyel Politika Kararı” 

ile benimsenen ithal ikameci ve kontrollü sanayileşme tercihinden vazgeçilmiş ve 

ekonomide kamunun rolü azaltılmıştır. Uzun yıllar büyük ekonomik büyüme 

oranlarının yakalandığı sistem popülist bir akım yaratmış ve Kongre Partisi 

iktidarını güçlendirmiştir. Ancak sistemin çözülmesi Rajiv Gandhi’yi 1985 

Mart’ında açıkladığı yeni ekonomi politikasını uygulamaya itmiştir.319  İlk yıllarında 

başarılı bir büyüme oranı yakalayan bu hareket kısa süre sonra ciddi bir bunalımla 

karşılaşmıştır ve Kongre Hükümeti’ni geniş halk kitlelerinden koparmıştır. 1984’te 

Rajiv Gandhi’yi iktidara taşıyan “Ülkeyi Kurtarın!” sloganı 1989 yılında 

“Yolsuzluğa Son!” sloganıyla Kongre Partisi’ni iktidardan indirmiştir.320   

Kongre Partisi’nin iktidarını kaybetmesine yol açan süreç, Hindistan’da 

demokrasinin çeşitli sarsıntılar geçirmesine ve son noktada partinin yeni ekonomik 

programıyla halktan giderek kopmasına yol açmıştır. Halktan kopuş ile birlikte 

ülkedeki çeşitli gruplar arasındaki çatışmalar ve 90’larda daha açık hale gelecek 

cemaatçi söylemler ağırlık kazanmıştır. Nihayet, 80’lerin sonuna gelindiğinde, 

                                                

318 Maya Chadda, op. cit., s.1131. 
319 Stanley A. Kochanek, “Regulation and Liberalization Theology in India,”Asian Survey, Vol. 
XXVI, S. 12 (December 1986), s.1286-1287.  Ülkede 1950’li yıllarda oluşturulmuş vergi sistemi, 
para politikası, endüstriyel politikaya ilişkin  pek çok yasa değiştirilmiştir. Ülke içinde bu dönüşüm 
tepkiyle karşılanmıştır ancak asıl önemlisi popülist soldan kaynaklananı olmuştur. Çünkü 
yoksullukla ilgili endişeler üzerine eğilen bu eleştiri Kongre iktidarının toplumsal tabanına işaret 
etmekteydi ve Gandhi halen sosyalizm ve kamu sektörüne ilişkin taahhütler vermeye 
zorlanmaktaydı. Nitekim yüksek büyüme oranları son bulunca yaşanan hoşnutsuzluk iktidarın da 
sonunu getirmiştir.  

320 Achin Vanaik, “Yeni Hindistan Sağı,” New Left Review Türkiye Seçkisi 2001/1,çev. Kemal 
Sarısözen, İstanbul, Everest, 2002, s.46 Rajiv Gandhi’nin seçim başarısı ailesinin yarattığı rüzgarın 
etkisiyle ilgiliydi, başarısı da yarı tesadüfi pek çok faktörün birleşmesine bağlı olmuştur; iyi bir 
muson dönemi, etkin dış yardım ve Hint malları için iyi bir dış pazar. Bkz. Kochanek, op. cit., s. 
1286 ve1307-8.    
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Hindistan kimliğini oluşturan demokrasi, sekülarizm, sosyalizm gibi değerlerin çoğu 

geride bırakılmıştır. Hindistan kimliği yerini Hindu milliyetçiliği ve sürekli olarak 

bir “dış düşman ki o da Pakistan’dır” teziyle beslenen bir söyleme bırakmıştır. 

Üstelik azınlıklar arası çatışma Güney Asya’da mevcut Hindistan- Pakistan 

çatışmasını daha da keskinleştirmiş; iki ülke birbirlerini, sadece Keşmir ya da 

sınırlarla ilgili değil, ülkelerinde gerçekleşen her türlü sosyal çatışmadan sorumlu 

tutmaya başlamışlardır. Sri Lanka sorunu, Sih terörizmi gibi yeni öğeler de bölge 

sorunları arasına eklemiştir.∗     

 

2. Yeniden Canlanan Soğuk Savaş İçinde Hindistan’ın Dış Politikası 

27 Aralık 1979’da Afganistan’ın Devlet Başkanı olarak Hafızullah 

Amin’in yerini Babrak Karmal aldığında ve kısa bir süre sonra Sovyetler Birliği 

müdahalesi gerçekleştiğinde Hindistan bu eyleme hızla cevap verecek ve politika 

üretebilecek durumda değildi. 1979 Aralık ve 1980 Ocak ayı boyunca ülkenin 

dikkati yeni iktidarı belirleyecek seçimler üzerine yoğunlaşmıştı. Başbakan herhangi 

bir basın açıklamasında bulunmamıştı. Zaten bir süredir varolan sorunlarla 

ilgilenmekte olan hükümetin dış politikası, görevde olduğu sürece, ABD ve 

Sovyetler Birliği ile ilişkilerini dengeli bir biçimde tutabilmekti. Afganistan 

müdahalesine tepki ise, ABD’nin, kısa bir süre içinde, Pakistan’a silah temininin 

süreceğine ilişkin açıklaması∗ sonrasında gelmiştir. Dışişleri Bakanlığı Sekreteri 

Yeni Delhi’de Amerikan Büyükelçisine “geçmişte Pakistan’a silah temininin Güney 

Asya’da tansiyonun yükselmesine yol açtığını” hatırlatmıştı. Sovyetler Birliği 

Büyükelçisine Hindistan’ın Afganistan ile varolan geleneksel bağları ve yakın 

ilişkileri hatırlatılarak, Afgan “bağımsızlığı ve bağlantısızlığının güçlendirilmesi” 

isteği iletilmişti.321 Hindistan ile Sovyetler Birliği arasında, haziran ayındaki 

                                                

∗ Rajiv Gandhi de  Sri Lanka hükümetiyle anlaşması doğrultusunda hoşnutsuz olan Tamil grupların 
tepkisini çekmiş ve 1991’de bir Tamil militan tarafından öldürülmüştür. 

∗ ABD-Pakistan ilişkileri 1979’da Pakistan’ın CENTO’dan çekilmesiyle iyice kötüleşmişti. ABD 
1979 Nisan’ından itibaren yürüttüğü nükleer çalışmalar nedeniyle Pakistan’a gıda yardımı dışındaki 
tüm yardımları kesmişti. 

321 Viyaj Sen Budhraj, “India’s Response to The Crisis in Afganistan,” Studies in India’s Foreign 
Policy, ed. Surendra Chopra, 2. B, Amristar, Guru Nanak Dev University, 1983, s.275. 
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karışıklıklar sonrasında yapılmış ve dış güçlerin Afganistan’ın iç işlerine 

karışmasına karşı gerçekleştirilmiş ortak açıklama mevcuttu. Hindistan’ı 

Afganistan’daki Sovyet varlığından çok, bu durumun ABD ile Pakistan arasındaki 

ilişkileri geliştirmesi ve oluşabilecek yeni bir ABD-Çin-Pakistan ittifakı 

endişelendirmekteydi. Kongre Partisi’nin tepkisi daha açık olmuştu. Afganistan’da 

gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilecek her türlü müdahaleye karşı olduğunu 

açıklamıştı. Pakistan-ABD yakınlaşmasını da dikkate alan Indira Gandhi, Sovyetler 

Birliği eyleminin “tek taraflı bir mesele”  olmadığını, “uzun zamandan beri bir 

biçimde ya da farklı biçimlerde Afganistan’da dış müdahale olduğunu”, Sovyetler 

Birliği’nin “Batı müdahalesi”ne karşı bir atak uyguladığını da ifade etmişti. Fransız 

Radyosu’na yaptığı açıklamada –ki bu esnada ABD Milli Savunma Bakanı Harold 

Brown Pekin ziyaretinde Çin-Amerikan ‘küresel stratejik ilişkiler’inden 

bahsetmekteydi- “Çin’in yayılma amaçları bulunduğundan ve Çin-Amerikan askeri 

işbirliğinin ‘Hindistan ve tüm bölge için çok tehlikeli’”olduğundan söz etmişti.322 

Hindistan Temsilcisi Brajesh Mishra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı 

açıklamada Hindistan’ın bu konudaki tavrını şu sözlerle ortaya koymuştu:  

“Moskova Kabil’deki hükümetin isteği doğrultusunda asker 

göndermiştir. Hindistan her hangi bir ülkede yabancı güçler ve üsler 

olmasına karşıdır. Ancak Sovyetler Birliği Hindistan’a askerlerini 

çekeceğinin güvencesini vermiştir.(…) Hindistan, Sovyetler Birliği’nin 

Afganistan’ın bağımsızlığını ihlal etmeyeceğini ve Sovyet güçlerinin 

gerekenden bir gün daha fazla kalmayacağını umut eder. Hindistan, 

Afganistan’da karışıklığı ve yıkıcı faaliyetleri destekleyen bazı dış 

güçlerin eylemlerini onaylamamaktadır. Askeri üsler kurmak ve bölge 

ülkelerine silah sağlamak Hindistan’ın kendi güvenliği için bir tehdit 

oluşturmaktadır.”323  

Hindistan için Afganistan konusunda politika belirlemek bir hayli güçtü. 

Sovyet müdahalesinin sona ermesini istemekle birlikte, ABD’nin Pakistan’a 

uyguladığı silah ambargosunu kaldırması, Pakistan’ın Afganistan operasyonunda 

                                                

322 Ibid, s. 276–277.   
323 Ibid, s. 277’den UN Doc., A/ES-6/PV.3,s.13-16. 
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önemli bir üs haline gelmesi, ABD ve Pakistan’ın Çin ile ilişkilerini geliştirmeye 

çalışması ve Başkan Carter’ın Ocak 1980’de, Basra Körfezi’ni ABD’nin en önemli  

çıkar alanı olarak tanımlayan Carter Doktrinini ilan etmesi Hindistan’ın giderek 

Sovyetler Birliği’ne yakın bir tutum belirlemesine neden olmuştur. Bunda,  

Hindistan ve Sovyetler Birliği’nin Afganistan’daki Marksist hükümet yerine 

kurulacak olan Pakistan ve Batı yanlısı İslami yönetimden duydukları ortak kaygının 

ve Hindistan’ın Sovyetler Birliği’yle 1971 antlaşması sonrasında giderek artan 

yakınlaşması ve silah sistemleri temininde daha fazla bağımlı hale gelmesinin de 

etkisi vardır. Bölge dengelerinin Hindistan aleyhine gelişeceği endişesi, 

Hindistan’da savunma stratejisinin tekrar düzenlenmesi ve geliştirilmesi gerektiğine 

olan inancı da arttırmıştır. Nihayet, Hindistan’ın Bölgesel Güç iddiasını 

sürdürebilmesi Pakistan ve Çin’den algıladığı tehdide cevap verebilmesiyle 

mümkündür.324 

Hindistan Afganistan politikasını açıklamak ve uluslararası destek 

sağlayabilmek için en iyi fırsatı kendi liderliğinde gerçekleşen 1983’teki Yeni Delhi 

Bağlantısızlar zirvesinde elde etmiştir. Hindistan, Afganistan ve Kamboçya∗ 

konusunda pek çok ılımlı bağlantısız ülke ile anlaşmazlık içerisindeydi. Ancak, 

Indira Gandhi geleneksel bağları kullanarak ve Nehru dönemi söylemlerini gündeme 

getirerek daha etkin bir rol almaya çalıştı.325  Hindistan toplantılar esnasında ABD 

ile ilişkilerini geliştirme çabası içerisinde olduğu için ve Sovyetler Birliği ile yakın 

ilişkilerini devam ettirmesinden ötürü iki süper gücü rahatsız edebilecek bir 

söylemden kaçınmaya özen gösterdi. Gandhi, konuşmasında, Afganistan konusunda 

Sovyetler Birliği’ne fazla değinmemeye çalıştı, sadece Afganistan’ın “eski normal 

haline” dönmesi umudunu belirtmekle yetindi. Hint Okyanusu’ndaki ABD 

varlığının yarattığı rahatsızlığa ilişkin söylemini sürdürdü. Ancak Sovyetler 

Birliği’nin Hint Okyanusu’ndaki askeri varlığına değinmemesi bu konuya ilişkin 

söyleminin bazı üyelerin tepkisiyle karşılanmasına neden oldu. Ulusal çıkarların 

                                                

324 Partha S. Ghosh, op. cit. , s.225 Özellikle Çin’in uzun menzilli füzelerinin bulunması, Pakistan 
ordusunun Afganistan’daki duruma rağmen büyük ölçüde Hindistan sınırında yer alması ve 
Pakistan’ın askeri yardıma ilişkin Afganistan’da kullanılması mümkün olmayan silahlar ve deniz 
taşıtları talebi, Hindistan’ın asıl kendisine yönelik bir tehdit bulunduğuna olan inancını arttırmıştır.    

∗ Hindistan Kamboçya’da Sovyetler Birliği destekli hükümeti tanımıştı. 
325 Richard L. Jackson,  op. cit., s. 62.  
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gölgesinde gelişen Yeni Delhi zirvesi, Hindistan’ın kendisini yeterince iyi ifade 

edemediği gerekçesiyle eleştirilmişti.326 Kongre Hükümeti açısından ise, hem 1983–

1986 arasında bağlantısızların lideri olmanın yarattığı prestiji ülke içinde 

değerlendirme fırsatı yaratmış, hem de Çin ve Pakistan’la olan sorunları Sovyetler 

Birliği ve ABD arasında kalmadan, hatta her ikisinin de desteğini alarak çözmek 

için bir fırsat sunmuştu. 

Hindistan, ABD’nin Pakistan’ı silahlandırması ve Afganistan’da İslamcı 

bir mücadeleyi desteklemesinden rahatsız olsa da, bu ülkeyle ilişkilerini geliştirme 

doğrultusunda adım atmaya ve böylelikle bir çeşit Soğuk Savaş ikileminden 

kendisini kurtarmaya çalışmıştır. Bu nedenle Sovyetler Birliği ile ilişkilerini 

geliştirdiği gibi, ABD ile de yakınlaşmaya çabalamıştır. Bu bağlamda Indira Gandhi  

Temmuz 1982’de ABD’ye bir ziyaret gerçekleştirmiştir. ABD iki ülke arasında 

gerilim yaratan Pakistan’ın silahlanması konusunda Hindistan’ın endişelerini 

dikkate almıştır. ABD, Pakistan’a çok büyük bir miktarda yardımda bulunmakla 

birlikte, Pakistan’ın nükleer çalışmalarına, silahlanma amacıyla olmayacağı ve diğer 

ülkelere transfer edilmeyeceği güvencesiyle izin verildiğini belirtmiştir; ancak 

Tarapur’a yapılması gereken transferi kesmiştir.327  1982 ziyareti sorunları aşmak 

için yeterli değildi; ancak Hindistan-ABD yakınlaşması için önemli bir başlangıç 

sayılırdı. Gandhi’nin “uzlaşma ve dostluk arayışı için bir macera” olarak tanımladığı 

görüşmeler, tarafların hassasiyetlerini anlamaları açısından dikkat çekse de, en 

önemli sonuçları Tarapur konusuna bir çözüm getirmesi, Fransa’nın gerekli nükleer 

malzemelerin sağlanması konusundaki girişimlerinin ABD tarafından onaylanması 

olmuştur.328   

İki ülke arasındaki yakınlaşmanın sonucunda Hindistan dış politikasında 

yaşanan önemli değişim Rajiv Gandhi’nin hükümetiyle başlamıştır. Gandhi’nin 

1985’teki ABD ziyareti ve ABD yönetiminin Hindistan’la daha yakın ilişkiler 

kurma doğrultusundaki söylemi Hindistan- ABD arasında savunma teknolojileri 

transferini de içeren anlaşmalar yapılmasını sağlamıştır. Sonuçta, iki ülke arasındaki 

                                                

326 Ibid, s. 92–93. 
327 Robert F. Goheen, op.cit., s.132-133. 
328 P. M. Kamath, op. cit.,s.134. 
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yakınlaşmanın ilerlemesi Bush yönetimince “Pakistan ve Hindistan’ın ABD’nin 

dostları” olarak tanımlanmasına neden olmuştur. Buna karşılık, 1989 genel seçimleri 

hazırlıkları esnasında Hindistan’daki siyasi partiler, seçim kampanyalarında,  

ABD’yi ülkede karışıklık yaratmaya çalışan “dış güç” olarak tanımlamamıştır.329 

Hindistan ve ABD arasındaki bu yakınlaşmanın önemli bir nedeni 

Afganistan’daki gelişmelerdir. Sovyetler Birliği’ndeki iktidar ve buna bağlı politika 

değişiklikleri Soğuk Savaş atmosferini yumuşatırken, uluslararası işbirliğinin 

gelişmesini sağlayan bir ortam yaratmıştır. Benzer biçimde Sovyetler Birliği ile Çin 

arasında sınır sorunlarının çözümüne yönelik görüşmeler Çin-Hindistan ilişkilerini 

olumlu etkilemiştir. İki ülke arasında anlaşma yapılamamış bile olsa tehdit algısının 

zayıfladığı söylenebilir.  

Hindistan bu dönem içerisinde bölgesel bir güç olma konumunu çeşitli 

vesilelerle ortaya koyma şansına sahip olmuştur. Hint Okyanusu konusundaki 

söyleminin yansıması olarak, bunun bir parçası olan ve aynı zamanda Hindistan’ın 

bir iç sorunu haline de gelen Sri Lanka’daki çatışmalara 1987’de Hindistan Barış 

Gücü’nü göndererek dahil olmuştur. Gerçi sorun her iki ülke arasında 1960’lara 

kadar uzanan görüşmeler ve anlaşmalarla dolu bir geçmişe sahiptir.330Ancak ilk defa 

Hindistan çatışmaya bu bağlamda dahil olmuştur. SAARC gibi çeşitli örgütler 

bağlamında daha geniş bir alanda söz sahibi olabilmeye çalışmıştır. Ancak, 

                                                

329 Ibid, s.135–136. Eski Savunma Bakanı Yardımcısı Fred Ikle Hindistan konusunda 1985’te 
Washington Post’a   “ Hindistan Birleşik Devletler gibi dünya istikrarına katkıda bulunacak bir güç 
olacaktır (…)ABD-Hindistan ilişkilerinde açılan yeni dönemin heyecan verici bir imkan olduğunu 
düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulunmuştur. R. R. Subramaniam, op. cit., s. 143.  

330 Bkz. Partha S. Ghosh, op. cit. , s.158-161. Hindistan’ın soruna dahil olması  ülke içinde hoş 
karşılanmamış, özellikle Tamil Nadu eyaletinde çoğunluğu oluşturan ve Sri Lanka’daki Tamiller’e 
lojistik ve mali destek sağlayan Tamil nüfus Rajiv Gandhi’nin Sri Lanka hükümetiyle ortak 
hareketinden rahatsız olmuştur. Bölge ülkeleri içinse Hindistan Indira Gandhi yönetimi süresince bir 
taraftan Sri Lanka hükümetini desteklerken, Tamil Elam örgütüne yapılan yardımlara göz yumarak 
ülkenin istikrarsızlaşmasında rol oynamıştır. Robert C. Oberst, “Youth Militancy and Rise of Sri 
Lanka: Tamil Nationalism,”  Subnational Movements in South Asia, ed. Subrata K. Mitra and R. 
Alison Lewis, Boulder, Westview, 1996, s.164-165. “Rajiv’in Sri Lanka’daki Tamil politikası yanlış 
bulunmaktadır. Hindistan’daki Khalistan için terörizme karşı olurken Sri Lanka’daki ayrılıkçı Tamil 
terörizmini desteklemek gibi ikili bir standarda sahip olamayacağı hatırlanmalıdır. Hem ülkesinde 
hem de dışarıda tutarlı olmak için Sri Lanka’daki Tamil sorununa siyasi bir çözüm bulmakta 
yardımcı olmak gibi daha iyi bir şansı var.” Iqbal Narain, “India in 1985,” Asian Survey, Vol. 
XXVI, S. 2 (Şubat 1986), s. 268.  
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Hindistan için Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle bitmeyen, aksine daha da şiddetlenen 

Pakistan ile çatışmalı ilişkileri farklı boyutlar kazanmıştır. 

 

D. PAKİSTAN İLE HİNDİSTAN ARASINDA ÇATIŞMA VE UZLAŞMA 

 Soğuk Savaş’ın yeniden canlanması iki ülke arasındaki çatışmayı 

şiddetlendirmiştir. İki ülke her zaman nükleer tercih doğrultusunda hareket etseler ve 

eylemlerine destek arayışları süresince birbirlerine karşıt söylemleri geliştirseler de, 

çatışma ya da askeri tehdidin ciddiyeti hiçbir zaman bu kadar yüksek noktaya 

ulaşmamıştı. Soğuk Savaş süresince gerçekleşen tekrarlanmaktaydı; süper güçler 

arasında ilişkiler gerildiği sürece barış Güney Asya’dan uzaklaşmaktaydı. Üstelik bu 

süreçte ABD iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için toplantılar yapılmasını 

teklif etmiş ve iki ülke liderleri 1982’den itibaren çeşitli vesilelerle bir araya 

gelmişler, 1 Kasım 1982’de Hindistan-Pakistan Ortak Komisyonu’nun kurulmasını 

kabul etmişlerdi. Ortak Komisyon iki ülke arasındaki yakınlaşmayı sağlayabilmek 

için tartışmalı siyasi konular dışında ticaret, turizm, telekomünikasyon, spor ve 

kültürel değişim programlarıyla ilgili çalışmalar yürütmüştü. Çalışmalar esnasında, 

Pakistan’ın öne sürdüğü “savaş yapmama anlaşması”na, Hindistan’ın  karşı savı, 

“barış antlaşması” gibi teklifler de öne sürülmüştür; ancak samimi ve kalıcı sonuçlara 

varılamamıştır.331 İki ülkenin de savunma harcamalarını hızla arttırması ve bu 

eğilimin birbirleriyle rekabet ettikleri noktalarda yoğunlaşması gerilimin giderek 

artmasına neden olmuştur.  

Hindistan ve Pakistan’ın birbirlerine karşı güvensizlikleri ülkelerin iç 

sorularıyla yoğrulmuştur. Hindistan 1984’te Altın Tapınak’ta yaşananlardan ve 

Sihler’in ayrılıkçı söyleminden Pakistan’ı sorumlu tutmaktaydı. Pakistan ise 

Keşmir’deki Müslümanlar’ın haklarının çiğnendiğini iddia etmekteydi. Hindistan’ın 

Sovyetler Birliği ile beraber hareket etmesi ve Bangladeş’te yaptığı propaganda 

faaliyeti Pakistan’ı rahatsız ediyordu. Ayrıca 1984’te Pakistan’ın, iki Hindistan 

Havayolları görevlisini Ziya’ül Hak’a suikast düzenleme hazırlığı yapmaları 

                                                

331 Craig Baxter, “India’s Relations with Pakistan, Iran, and Afghanistan,” Soviet-American 
Relations with Pakistan, Iran and Afghanistan, ed.,Hafeez Malik, London, Macmillan, 1989, 
s.64.  
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nedeniyle tutuklaması gibi iki ülkede infial yaratan ve birbirlerine ilişkin 

rahatsızlıklarını arttıran olaylar gazete manşetlerinde yer alıyordu.332 Yine 1984’te 

Washington tarafından yayınlanan ve Pakistan yetkililerine iletilen, Hindistan’ın 

Pakistan’ın Kathuta’daki nükleer tesislerine gerçekleştirmeyi düşündüğü saldırıya 

ilişkin rapor iki ülkeyi karşı karşıya getirmişti. ABD’nin Pakistan’ın nükleer 

programına son vermesi halinde, bu ülkeyi, kendi nükleer şemsiyesi altına alacağı, 

Pakistan’a Hindistan tarafından gerçekleşecek bir saldırıda yardım edeceğine ilişkin 

açıklamaları da Hindistan tarafından rahatsızlıkla karşılanmıştı. Özellikle 

Pakistan’ın ABD’den talep ettiği bazı mühimmat ve araçların Sovyetler Birliği ile 

savaşmak için uygun olmaması, ancak olası bir Hindistan-Pakistan savaşında 

kullanılabilir olması iki ülke arasında suçlamalara ve karşı suçlamalara neden 

olmuştu.333  Hindistan ve Pakistan’ın nükleer silah geliştirme konusundaki 

çalışmaları Güney Asya’da savaşı durdurabilir bir ‘soğuk barış’ yaratmamaktaydı. 

Ilımlılar tarafından öne sürülen her iki ülkenin NPT’ye dahil olması, IAEA 

denetimlerini kabul etmesi, Güney Asya’yı nükleer silahlardan arındırılmış bölge 

haline getirmesi ve birbirlerinin nükleer tesislerini denetlemeleri teklifleri de 

gerçekleşebilir nitelikte değildi.334 Ancak, 1980’lerin ortalarına gelindiğinde, ABD- 

Sovyetler Birliği ilişkileri gelişirken ve blok politikaları çözülmekteyken, Hindistan 

ile Pakistan ilişkileri bir miktar yol alabilmiştir. İki ülke de 1983’ten beri devam 

eden Ortak Komisyon çalışmalarının ve devlet başkanlarının ziyaretlerinin yetersiz 

kalmasından rahatsızdı. Ziya’ül Hak 1985’te Yeni Delhi ile ikili görüşmelerin bir 

anlaşma yapılmasını sağlayacak düzeye geldiğini düşünmekteydi. Bu doğrultuda iki 

ülke arasında dışişleri bakanları düzeyinde genel bir anlaşmaya varılmıştı. Ancak bu 

anlaşma iki ülkenin güvenlik taleplerini karşılamaktan uzaktı. Hindistan tarafı için 

düşünülen Keşmir sorununun da dahil olduğu Hindistan-Pakistan ilişkilerine ilişkin 

genel bir dostluk anlaşmasıydı. Askeri üslerin kaldırılması vb. pek çok konu taslak 

içerisinde tarafların verdiği önem doğrultusunda yer almıştı ama bu kadar etkili ve 

anlamlı bir belge ortaya çıkmamıştı. Sonuç olarak, meydana çıkan anlaşma diğer 

Hindistan-Pakistan anlaşmaları gibi geçici iyi niyet ifadesi olarak kalmıştı. Rajiv 

                                                

332 Ibid, s.62–63. 
333 Hafeez Malik, op. cit., s.149.  
334 Ibid, s. 157. 
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Gandhi 1986’da Pakistan ziyaretinde anlaşmayı kabul etmişti ama Hindistan’da 

Pakistan’ın  ülkenin içişlerine karışmasından dolayı duyulan güvensizlik mevcuttu. 

Bu konudaki söylem devam etmekteydi ve iki ülke arasındaki kesin ayrılıklar ve 

karşıt söylemlerin bir barış anlaşmasının uygulanması için gereken ortamı 

sağlayamadığı aşikardı.335  

Anlaşmanın yapılması sürecinde iki ülke bir çatışma içine girmişti. 

Hindistan Pakistan’ı bilgilendirmeden sınırda askeri bir manevraya başlamıştı ve iki 

ülke arasındaki gerilim hat safhaya ulaşmış, yaklaşık bir milyon asker Hindistan-

Pakistan sınırına yığılmıştı. Sorun ‘kriket diplomasisi’∗ yoluyla çözülmüş gibi 

görünse de, iki ülke arasındaki açık uzlaşmazlığı gizleyememekteydi.336  Afganistan 

konusunun halen gündemde olması ve yaşanan gerilim iki ülkenin birbirlerine 

güvensizliklerini ve bölgede tırmanmanın ne kadar kolay gerçekleşebileceğini 

ortaya koymaktaydı. Bu çatışma sonucunda iki ülke için de hayati sayılabilir bir 

sorun gündeme gelmiş ve çatışma esnasında nükleer tesislerin saldırılardan 

korunması gereksinimi Hindistan ve Pakistan arasında olumlu bir gelişmeye neden 

olmuştu. Aralarında birbirlerinin nükleer tesislerine saldırmayacaklarına ilişkin 

uzlaşma sağlanmıştı.  

Hindistan-Pakistan ilişkilerinin çatışmalı yapısı iki ülke arasında işbirliğini 

azaltmış olsa da tamamen sona erdirmemiştir. Bu dönem içerisinde en önemli 

işbirliği zemini 1985’te oluşturulan SAARC (The South Asian Association for 

Regional Cooperation – Bölgesel İşbirliği için Güney Asya Birliği) olmuştur. Yedi 

Güney Asya ülkesi∗∗ tarafından oluşturulan Birlik, Avrupa Birliği örneğinde olduğu 

gibi, ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuştur ve genellikle 

ihtilaflı konular dışındaki daha az sorunlu konularla ilgilenmiştir. Bu nedenle daha 

çok ekonomik ve teknik konulara yönelmiş, dolayısıyla siyasi konularda 

                                                

335 Fahmida Ashraf, op. cit. , s. 156–157;  Maya Chadda, op. cit., s.1122. 
∗ Hindistan-Pakistan arasında gerilimin arttığı yahut iletişimin kesildiği dönemlerde, iki ülke kriket 
takımlarının maçları aracılığıyla görüşmelerin başlatılması ve gerilimin azaltılması sağlanmaktadır. 
İki ülkede de çok sevilen bu spor yakınlaşma için bir adım olarak kullanılmaktadır.  

336 Burke ve Ziring, op. cit., s. 459. 
 
∗ ∗Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladeş, Bhutan ve Maldivler. 
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açıklamaları da sadece bir niyet belirtisi olarak kalmıştır.337 Bu tarz işbirliği girişimi 

bölge için çok önemli olmakla beraber, bazı endişeleri ortadan kaldırmaya 

yetmemiştir. Özellikle Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka gibi ülkelerde Hindistan’ın 

etkisi altına girmek konusunda bir çekince mevcuttu. Pakistan’ın Hindistan’ın 

“bölgesel hegemonyası”na karşı çıkması ve dış politikasını “Hindistan fobisi” 

üzerine kurması SAARC toplantılarında da görülüyordu. Görece daha küçük bölge 

ülkeleri içinse, bu fobi, Hindistan yönetici sınıfının bir çeşit  “büyük kardeş 

şovenizmi”nden duyulan endişeden kaynaklanmaktaydı.338 Hindistan’ın 

toplantılardaki tavrı SAARC’ın gelişimini etkilemiştir. Hindistan, bazılarınca 

“Indira Doktrini” olarak anılan bazı ön koşullar öne sürmüştü. Bu doktrin bir nebze 

Monroe doktrini gibi, Hindistan’ın özel önem verdiği siyasi konuların iki taraflı 

görüşmeler dahilinde ve bölge dışı güçlerin etkisi olmadan görüşülmesine yöneliktir. 

Buna göre Hindistan “ siyasette ya da hassas konularda ikili görüşmeler” konusunda 

ısrar etmiş, hiçbir Güney Asya ülkesinin “dış güçlerle güvenlik ilişkisi olmaması 

gerektiği”ne değinmiştir. Hindistan’ın Güney Asya’daki “hegemonik konumunun 

diğer ülkelerce de kabul edilmesi gerektiği” de buna eklenebilir.339  Elbette bu 

durum diğer ülkeler tarafından kabul edilmemiş, hatta 1985’te Sri Lanka, 

Hindistan’ın iç işlerine karışmayı sürdürmesi halinde SAARC’tan çekilebileceği 

tehdidinde bulunmuştur. Böylelikle SAARC çok verimli ve istikrarlı bir işleyişe 

sahip olamamıştır. Ancak Güney Asya ülkelerinin yakınlaşmaları, bilgi paylaşımı, 

gelişimi ve uzlaşabilmesi için bir zemin hazırlamıştır.  

Pakistan-Hindistan ilişkilerinin bu süreç içerisinde savaşın eşiğine gelmesi 

ise, yine Keşmir’den kaynaklanmıştır. 1971 Simla Anlaşması sonrası Keşmir Ulusal 

Konferansı Hindistan ile anlaşma yoluna gitmiştir ve Şubat 1975’te yapılan 

anlaşmayla Keşmir’in Hindistan anayasasının 370. maddesi doğrultusunda özerkliğe 

                                                

337 Shamsul Islam Khan, “The Political and Security Aspects of Intra-Regional Cooperation: ASEAN 
and SAARC,” Political Transition in South Asia Regional Cooperation, Ethnic Conflict, 
Political Participation, ed. Dogmar Bernstorff, Dieter Braun, Stuttgart,  Franz Steiner Verlag,1991, 
s.46.  

338Ibid, s. 47. Bhutan ekonomisi ve dış ilişkileri Hindistan tarafından yönetilmekteydi, 1950’de 
Hindistan Nepal’i Hindistan savunma sistemine dahil etmiştir ve Sri Lanka ise ülkesindeki 
Sinhalese-Tamil çatışmasına Hindistan’ın dahil olmasından hoşlanmamaktaydı. F. Ashraf, op. cit., 
s.157.    

339 Subrata K. Mitra, “War and Peace in South Asia: A Revisionist View of India-Pakistan Relations,” 
Contemporary South Asia, Vol. X, S.3(2001),s. 374 ve C. Baxter, op. cit., s.67. 
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sahip Hindistan’ın bir parçası olduğu kabul edilmişti.340 Bu durum Keşmir 

yönetiminin istikrar arayışından kaynaklansa da istikrarsızlığı ve tepkileri 

beraberinde getirmişti. Keşmir’de bağımsızlık yanlısı pek çok grup faaliyet 

göstermeye başlamıştı. Bu gruplara Ziya’ül Hak’ın İslamlaştırma siyaseti 

doğrultusunda hareket eden Keşmirli dini gruplar ve Afganistan savaşı esnasında 

Pakistan’a gelen mültecilerin ve medrese öğrencilerinin oluşturduğu –ve ISI 

tarafından eğitilen- mücahit grupları da eklenmiş; Keşmir’deki bağımsızlık söylemi 

farklı mecralara kaymıştı. Laik, bağımsızlık yanlısı Jammu- Keşmir Kurtuluş 

Cephesi gibi hareketleri bastırmaya çalışan Hindistan hükümeti Keşmir’deki 

olayların büyüyerek mücahitlerin güç kazanmasına farkına varmadan yardımcı 

olmuştu.341  

Keşmir her iki ülkenin de söyleminin en önemli unsuruydu. Birbirlerine 

karşı güvensizlik Keşmir’de yaşanan gelişmelerin kamuoylarında tekrar 

üretilmesiyle gelişmekte ve iki ülkeyi çatışma eşiğine getirmekteydi. Indira 

Gandhi’nin özerklikleri ihmal etme, merkezileşme ve seçimlerde daha geniş destek 

sağlayabilmek için Hindu milliyetçilerine tavizkâr siyaseti 1980’ler boyunca 

Keşmir’deki hareketliliği ve hoşnutsuzluğu arttırmıştı. 1983 seçimlerinde Kongre 

Partisi’nin Keşmir’de varlık gösterememesi ve Ulusal Kongre’nin başında Faruk 

Abdullah’ın başarısı Gandhi’nin siyasetiyle uyumsuzdu ve Faruk Abdullah 

görevinden alındı. Yerine gelen liderler de uzun süre yönetimde kalamadılar. 

Keşmir’de Hindistan yönetimine karşıtlık istikrarsızlıkla beraber arttı; Pakistan ile 

birleşme yanlısı gruplar güçlenmeye başladı.342 Pakistan ile Hindistan’ı karşı karşıya 

getiren olaylar, Hindistan yönetiminin etkisini arttırmak için Keşmir’deki seçimlere 

müdahalesiyle başladı ve Kurtuluş Cephesi’nin çağrısıyla seçimler boykot edildi. 

1989’da Keşmir’de başlayan silahlı ayaklanma 1990 Ocak’ında bir iç savaş halini 

aldı. Hindistan hükümetinin anayasanın 370. maddesinden kaynaklı haklarını 

kaldırması ve genel kuralları uygulamaya koyması eylemlerin büyümesine neden 

oldu. Çatışmalar esnasında Hindistan ordusu kullanılmış ve yüzlerce kişi ölmüştür. 

                                                

340 T. Arı, op. cit., s. 92. 
341 T. Ali, op. cit., s.330-331. 
342 T. Arı, op. cit., s.107. 
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Pakistan, Keşmir’de olanlardan Hindistan’ı, Hindistan ise isyancıları silahlandırdığı 

için Pakistan’ı suçlamıştır. 1987 Nisan ayında olaylar büyümüş ve Hindistan 

başbakanı V. P. Singh Pakistan’ı “ Keşmirli asilere silah sağlamaya devam ettiği 

takdirde Hindistan ordusunun Pakistan’a karşılık vereceğine” ilişkin uyarmıştır. 

Pakistan’ın eylemlerine devam etmesinin “çok yüksek bir bedeli” olacağını 

vurgulamıştır.343  Hindistan ve Pakistan bu olaylar esnasında savaşın eşiğine 

gelmiştir. Her iki ülke içerisinde giderek artan hoşnutsuz kitleler, sürekli seçim 

atmosferi ve ideolojik dönüşüm – Pakistan İslamileşirken Hindistan liberal 

politikalara kaymaktaydı- Keşmir sorununu yönetimlerin meşruiyet sorunu haline 

getirerek toplumsal paranoyayı geliştirmekteydi. İki ülke de 1999’da Kargil’e kadar 

doğrudan karşı karşıya gelmese de çatışma bitmedi; Keşmir’de çatışmalar cemaatçi 

niteliği giderek artan biçimde devam etti. 1993’te Müslümanlarca kutsal sayılan 

Hazretbal Külliyesine Hindistan silahlı güçlerince girilmesi Keşmir’deki 

mücadelenin bağımsızlık idealinin ötesinde cemaatçi bir savaşıma dönüşmesini 

simgelemekteydi.  

Soğuk Savaş süresince Hindistan ve Pakistan arasındaki sorunların, blok 

politikalarının etkisiyle çözülmesi hayli güç olmuştur. Süper güçlerin savaşımları ve 

nüfuz mücadeleleri iki ülke arasındaki sorunlara doğrudan birbirleriyle ilgili 

olmayan ama ilişkilendirdikleri yeni sorunlar eklemiştir. Yürütülen çözüme yönelik 

stratejiler uluslararası ortamın ve toplumda giderek artan paranoyanın etkisiyle 

başarısız olmuştur. Aslında iki ülkenin aralarındaki sorun bir Soğuk Savaş sorunu 

değildi. Altkıtadaki milliyetçi hareketlerin genel özelliklerini taşımaktaydı ve bu 

bağlamda sömürgeciliğin tasfiyesi sürecinin uzantısı olmuştur. Ancak Soğuk Savaş 

süresince yeni boyutlar kazanmış ve ilk hallerinden çok farklı, daha karmaşık haller 

almış, Soğuk Savaşı ortadan kaldıran olumlu havadan etkilenmemiş, yeni ideolojik 

etkilerle yeni boyutlar ve söylemler kazanarak Soğuk Savaş sonrası döneme 

şiddetlenerek taşınmıştır.              

        

 

                                                

343 John W. Garver, op. cit.,  s.8-9.  
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V. SOĞUK SAVAŞ SONRASI GÜNEY ASYA  

Soğuk Savaş’ın sona ermesi, en önemli mekansal simgelerinden biri olan 

Berlin Duvarı’nın yıkılması ve 24 Aralık 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 

herkes için somutlaşmıştır. Soğuk Savaş’ın sona ermesi pek çok önemli siyasi, 

ekonomik, sosyal değişimi beraberinde getirmiştir; ancak en önemlisi, 

terminolojisinin ortadan kalkmasıyla uluslararası sistem içerisinde oluşan gelişmeleri 

tanımlama sorununun ortaya çıkmasıdır. Ülkeler arasındaki ilişkileri açıklayan 

dinamikler ve çatışma, artık blok politikalarıyla ya da ideolojilerin farklılıklarıyla 

açıklanamamaktaydı. “Yeni dünya düzeni” ise, George Bush’un 11 Eylül 1990’da 

oluştuğunu söylediği ABD hegemonyasından farklı bir yanıt sunmamaktaydı. 

Dolayısıyla, mevcut çatışmayı açıklayacak başka söylemler gündeme gelmekteydi ve 

Güney Asya’da 1990’lar boyunca Pakistan-Hindistan çatışmasına ilişkin söylem, bu 

bağlamda,  medeniyetlerin fay hattı üzerine oturmuştu.344  

Güney Asya için Soğuk Savaş Sovyetler Birliği’nin Afganistan’dan çekilmesi 

ile sona ermiştir. Afganistan’da kazanılan zafer ABD’yi tek kutuplu dünyanın 

liderliğine taşımaktaydı. Güney Asya’nın Soğuk Savaş mücadelesinin bir alanı 

olmaktan çıkması, Hindistan ve Pakistan açısından aralarındaki mücadeleyi yeni 

uluslararası sistem içerisinde tekrar kurmaları ve tanımlamaları demekti.   Ekonomik 

ve ideolojik dönüşüm zaten 1970’lerin sonlarında başlamıştı. Üçüncü Dünya’yı 

tanımlayan kapitalizm içerisinde de farklı, alternatif gelişme yollarının olabileceğine 

ilişkin yaklaşım, kalkınma ekolü, 1970’lere gelindiğinde başarılı gibi görünen eski 

çizgisini sürdürememiştir. Yüksek büyüme oranları, kalkınma yaklaşımının, 

uluslararası ekonomik sistemin olumlu etkilerle birlikte, ülkelerin iç politik 

süreçlerinde farklılaşarak, giderek işlevsizleşmesini gizlemişti. Yeni ekonomik düzen 

söylemi, ekonomik zorlamaların taleplere dönüşmesiyle 1970 Lusaka 

Konferansı’nda Üçüncü Dünya ülkelerini birleştirmişti. Ancak izleyen küresel kriz 

siyasi alanda da parçalanmaya başlamış Üçüncü Dünya’yı tam anlamıyla 

                                                

344 Samuel P. Huntington, Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, çev. 
Mehmet Turhan ve Y. Z. Cem Soydemir, 3. B., İstanbul, Okuyan Us, 1994, s. 378. 



 155 

bölmüştür.345 Bu bölünmenin etkisi ile aslında Soğuk Savaş’ın bir unsuru olarak 

ortaya çıkan blok politikalarına alternatif oluşturma, üçüncü bir yol izleme çabası da 

çözülmekteydi. Nitekim Sovyetler Birliği’nin Gorbaçov ile yeniden yapılanma 

politikaları uygulamaya başlaması, bu çözülmeyi tüm sistem için geçerli kılmaktaydı. 

Ekonomik ve ideolojik yeniden yapılanma siyasal alanda etkisini gösterdiğinde 

Soğuk Savaş da ortadan kalkmaktaydı.  

 Soğuk Savaş süresince, Pakistan ve Hindistan, içinde yer aldıkları uluslararası 

sisteme kendilerince cevap verdiler. Pakistan herhangi bir ideolojik ortaklık 

kurmamış olsa da komünizme karşı “özgür dünya” içinde yer almıştı. ABD ile 

kurduğu ittifak ilişkisi yeni kurulmuş bir ülkenin bekasına ilişkin güvenlik sorununu 

–özellikle Hindistan’dan kaynaklı güvenlik endişelerini- aşması amacına yönelikti. 

Pakistan ayrıca bu ittifak sayesinde Keşmir gibi sorunlarına uluslararası destek 

sağlayabileceğini düşünmüştü. ABD desteğinin azaldığı 1960 sonrası dönemde 

Pakistan aynı saiklerle Çin ile ilişkilerini geliştirmiş ve bu ülkeyi Hindistan’a karşı 

bir denge unsuru olarak görmüştü.346 Hindistan’ın yönelimi ise, Nehru liderliğinde 

herhangi bir bloka dahil olmayarak bağlantısız bir politika izlemek ve Üçüncü 

Dünya’nın başat ülkelerinden biri olmaktı. Dış politikada bağlantısızlık, iç politikada 

ise demokratikleşme ve hızlı kalkınma ile ifade edilen bu yaklaşım, dünya 

ekonomisinin ve modernizmin kriziyle hızlı bir düşüşe geçmiştir.  

İki ülke için de dönüşüm, politik ve ekonomik zorlamalarla 1980’lerin 

başında başlamıştı. Afganistan müdahalesi ve bu müdahalenin bölgeye etkisi 

dönüşümü hızlandırmıştı ve daha  Sovyetler Birliği Afganistan’dan çekilmeden önce 

Soğuk Savaş sonrasının politik yönelimleri iki ülke içerisinde de oluşmuştu.  

Sovyetler Birliği’ni çevrelemenin bir parçası olması Pakistan’ı Afganistan’da 

yürütülen savaşında önemli bir parçası haline getirmişti ve bu savaşın araçları da 

                                                

345 Serge Cordellier, “Gerçek Toplumlara Bir Dönüş,” çev. Burak Gürbüz, Üçüncü Dünya’nın Sonu 
mu?, der. Serge Cordellier, İstanbul, İletişim, 1998, s.38–39. 

346 Kurt Jacobsen ve Sayeed Hasan Khan, “Un Douteux Allié Stratégique,” Le Monde Diplomatique 
(Décembre, 2001), s. 12.  
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Pakistan’ın bir parçası olmuştu.∗ Afganistan sorunu Hindistan’da da politik 

dönüşümün hızlandırıcısı olmuştu ve demokratik, seküler anlayışı dönüştürmüştü.  

Pakistan’ın kurucu ideolojisi “iki ulus teorisi”, Müslümanlar’ı zorunlu olarak 

Hindular’dan ayrı tutarak, Hindu’yu “öteki” olarak göstermekteydi. Bu durum, iki 

ülke arasında yaşananların etkisiyle, karşı tarafa güvenmeyen ve tehdit algılayan bir 

kimlik oluşumuna sebep olmuştu. Hindistan için ise, Müslüman kimliği doğrudan bir 

düşmanı ifade etmemişti. Seküler bir devlet olarak Hindistan, içindeki Müslüman 

azınlığın sayısı da düşünüldüğünde, kendi kimliğini belirlerken, dini, kültürel 

temellere dayalı düşman algısı oluşturmamaya çalışmıştı. Afganistan’daki savaşın 

Müslüman ülkeler ve ABD tarafından“kutsal bir savaş” olarak ifade edilmesi ve 

mücahitlerin “özgürlük savaşçısı” olarak tanımlanarak desteklenmesi mevcut sisteme 

dinsel ideolojiyi bir boyut olarak eklemekteydi. Aynı zamanda Afganistan’daki 

“cihat” da, Keşmir sorunu ve Müslüman azınlık üzerinden Hindistan’a 

taşınmaktaydı. Bu durumun yarattığı olumsuzluğa ek olarak, Hindistan’ın demokrasi 

ve ekonomik sorunları, Afganistan savaşının yarattığı tehdit atmosferiyle birlikte 

Hindu milliyetçiliğinin yükselişine neden olmuştur. 1980’lerin ortalarından itibaren 

Hindistan’ın toprak bütünlüğünün tehdit altında olduğuna ilişkin söylem bu durumun 

müsebbibi olarak azınlıkları göstermekte ve Müslüman azınlığı 

“öteki”leştirmektedir. Pakistan ile giderek artan gerilim, Keşmir’deki karışıklıklar ve 

Bangladeş’ten gelen Müslüman göçmenlerin yarattığı ekonomik yük ve uyum 

sorunları “öteki” algısını güçlendirmekte ve “öteki”nin karşısına “biz” olarak Hindu 

kültürü ve tarihinin bir birleşimi olan Hindutva’yı, Hindu milliyetçiliğini 

koymaktadır.347  İki ülke arasında dağılma ve dağılma sürecinin travmalarından 

doğan çatışma, Soğuk Savaş’ın blok politikalarına eklemlenmiş yeni öğelerle 

                                                

∗ Bu etki sadece Afganistan müdahalesiyle sınırlı değildir. ABD bölge politikaları, özellikle “yeşil 
kuşak” siyaseti Pakistan’da gelişmekte olan ve yönetimce de desteklenen fundamentalist akımlara 
uluslararası destek ve meşruiyet kazandırmıştı. Bu unsurlar Soğuk Savaş sonrası Pakistan 
politikasının en önemli unsurları olmuşlardır. 

347 Runa Das, “Postcolonial (in)Securities, the BJP and the Politics of Hindutva: Broadening the 
Security Paradigm Between the Realist and Anti-Nuclear/Peace Groups in India,” Third World 
Quarterly, Vol.24, No. 1(2003), s. 84 Soğuk Savaş’ın sona ermesinden kısa bir süre sonra her iki 
ülkede de dini, kültürel temellere dayalı milliyetçilik hem söylem hem de uygulamada en üst 
seviyesine ulaşacaktır. Ziya’ül Hak’ın ölümünden sonra gündeme gelmemiş olan Şeriat Yasası 
1991’de Pakistan’da geçerli olmuştur. 1992’de Hindistan’da Hindu milliyetçiler Babri Cami’ni 
yıkarak cemaatçi çatışmayı körüklemişlerdir.     
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çıkarken, din ve onun belirlediği bir kültür milliyetçiliği söylemi üzerinden kendisini 

tekrar kurmuştu. Pakistan-Hindistan çatışması artık “medeniyetler çatışması” ile 

tanımlanmaktaydı.348  

Soğuk Savaş’ın sona ermesi iki ülkenin uluslararası sistemdeki yerinin de 

tekrar sorgulanmasına yol açmıştır. Hindistan Soğuk Savaş sonrası düzen içerisinde 

ekonomik, siyasi ve askeri dönüşümünü sağlayarak bölgesel bir güç, hatta çevreden 

çıkarak merkezi bir devlet halini alma çabası içerisinde olmuştur. Bu doğrultuda 

ABD, Çin ve diğer ülkeler ile ilişkilerini, güvenlik algılarının kendisine belirlediği 

yeni rol üzerinden yeniden kurmuştur. Pakistan için ise, Hindistan’daki gibi bir 

dönüşüm kolaylıkla mümkün olamamıştır. Bu bağlamda, “yeni dünya düzeni”ne 

uyumu “eski dünya düzeni”nin yükleriyle güçleşmiştir. Pakistan’ın Soğuk Savaş 

döneminde sahip olduğu ve dış politikasını bunun üzerinden belirlediği jeopolitik 

önemi bu yeni dönemde de azalmamıştır. Orta Asya’da yeni bağımsızlığını kazanan 

devletler, Afganistan, İran ve Irak’a yakınlığı Pakistan’ın küresel politikada önemini 

korumasını sağlamıştır. Ancak, Pakistan’da demokratik kurumların gelişememesi ve 

İslami devlet kimliğinin ağırlık kazanması jeopolitik konumunun kendisine zarar 

vermesine yol açmıştır. 1990’ların başında Afganistan’daki rejimin kontrolünü 

sağlayan, İslam ülkelerinden büyük miktarda destek almasına yol açan ve İran 

deneyimi karşısında olması gereken bir örnekmiş gibi duran İslamlaşma projesi, 

1990’ların ortalarına gelindiğinde bir araç olmaktan çıkıp, yönetimin bile 

yönlendiremediği, çoğu kez kendisini terörle ifade eden, ayrı bir gerçeklik halini 

almıştır.349 Sonuçta, Pakistan, bütçesinin yüzde otuzu oranında savunma 

harcamalarıyla ekonomik gelişimini sağlayamamış, güvenlik ikilemlerini çözememiş 

ve Soğuk Savaş sonrası sisteme uyum sağlayamayarak teröre destek veren bir ülke 

olarak sistem dışına itilmiştir. Sisteme tekrar dahil olması ikici bir Afganistan 

müdahalesiyle ve ABD ittifakıyla mümkün olabilecektir. 

                                                

348 Huntigton, op. cit., s. 377-388. 
349 Bu ülkenin teröre destek veren bir ülke olduğu imajının oluşması 1980’lerin başında 
Afganistan’daki mücahitlere destek için Pakistan topraklarının kullanılmasından kaynaklanmıştır. 
Burada “kalaşnikof kültürü” denilen bir yapı oluşmuş ve Pakistan’ı sadece bölge ülkeleri ya da 
dünya için tehlikeli bir konuma getirmemiş, aynı zamanda bu ülkenin de istikrarsızlaşarak kendisine 
yönelen terör faaliyetlerinin de oluşmasına neden olmuştur. Irfan Husain, “The Growth of Teror,” 
http://www.dawn.com/weekly/mazdak/2002o518.htm#top, 18 Mayıs 2002.    
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A. ABD’NİN GÜNEY ASYA POLİTİKASI 

ABD, Soğuk Savaş’ın sonlanmasıyla birlikte tek süpergüç olarak uluslararası 

sistemi yönlendirebilme gücüne kavuşmuştur. Bu gücün ilk kullanım alanı Irak oldu. 

Gerçi Körfez Savaşı Soğuk Savaş’ın ortadan kalkmasıyla eş zamanlı gerçekleşmişti; 

ancak, ABD BM kararları doğrultusunda oluşturulan koalisyon güçleriyle Irak’a 

girdiğinde, bu müdahale biçimini eleştirmekle birlikte kimse tam anlamıyla 

muhalefet edememişti. Nitekim 28 Ocak 1992’de Bush “ABD Batı’nın lideridir ki 

bu, dünyanın da lideri olduğu anlamına gelir.” açıklamasında bulunabilmiştir.350 

Dolayısıyla yeni sistemin temel unsurları ABD tarafından belirlenmekteydi ve 

1990’ların sonuna kadar Güney Asya, ABD’nin ilgi alanının dışında kalmıştı. Güney 

Asya’yı ABD gündemine yeniden taşıyan 11 Eylül 2001’de meydana gelen terörist 

faaliyetler ve bunun sonucunda başlatılan “Teröre Karşı Savaş” ve Afganistan 

müdahalesidir. 2001 sonbaharından itibaren, 1990’lar boyunca sürdürülen politikalar 

yerini güvenlik temelli ve askeri, lojistik ittifaklara dayalı politikalara terk edecektir.   

Soğuk Savaş süresince ABD’nin Güney Asya politikası bazı unsurlar 

üzerinden oluşmaktaydı. Öncelikli yaklaşım, bölgede Sovyetler Birliği ve Çin’e karşı 

askeri ittifakları içeren savunma yapısının kurulmasıydı. İttifak dışında Hindistan da 

sistemden dışlanmamış ve ekonomik yardımlar vasıtasıyla ABD’ye karşı bir 

oluşumun içinde yer alması önlenmiştir. Bu bağlamda, bağlantısızlık politikası çok 

tartışılmakla birlikte Sovyet yanlısı bir yaklaşıma karşı ABD’de kabul görmüştü. 

Dolayısıyla, Pakistan ve Hindistan’a yönelik güvenlik öncelikli, ancak farklı 

yaklaşımlar içeren politikalar uygulanmıştı.351  Soğuk Savaş sonrasında ABD Güney 

Asya’da 1990’ların sonlarına kadar, Soğuk Savaş döneminden ve 11 Eylül sonrası 

dönemden farklı olarak, güvenlik çizgisinden uzaklaşmış bir politika izlemiştir. 

Mevcut küreselleşme söylemine uygun biçimde, liberalizasyon ve bölge ülkelerinin 

dünya sitemine dahil olmaları ABD’nin önem verdiği konular olmuştur. Bölge 

                                                

350 Dheeraj Kumar, “The United States’ Changing Perceptions of India,” Post Cold War 
Development in South Asia, ed. P.L Bhola, Jaipur, RESA Publishers,1995, s. 15. 

351 Stephen Philip Cohen, “The United States, India and Pakistan: Retrospect and Prospect,” India 
and Pakistan, The First Fifty Years, ed. Selig S. Harrison, Paul H. Kreisberg ve Dennis Kux, 
Cambrige, cambrige University Press, 1999, s. 193–195.  
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ülkeleriyle güçlü ekonomik bağlar kurmak öncelikli hedef halini almıştır.352 Artık 

Güney Asya ABD gündeminin üst sıralarında yer almamaktaydı, ABD’nin Güney 

Asya devletlerinden beklentisi ekonomik liberalizasyon, demokratik yönetimler, 

Hindistan-Pakistan ilişkilerinde yumuşama ve görüşmeler yoluyla sorunların çözümü 

ve -ABD için en önemlisi- nükleer silahlar konusunda her iki devletin de NPT’ye 

dahil olmalarıdır.353 ABD 1990’da, 1980’ler boyunca görmezden geldiği nükleer 

faaliyetleri nedeniyle Pakistan’a yardımlarını kesmiştir. Bu yeni politik bağlam 

ABD’nin müttefik algısını da değiştirmiştir, Pakistan eski ve önemli bir askeri 

müttefik olarak önemini halen korumakla birlikte, yerini “yükselen pazar” olarak 

nitelenen Hindistan’a bırakmıştır. 

Hindistan’da Rajiv Gandhi dönemiyle başlayan yeni ekonomik açılımlar, 

devlet merkezli yaklaşımların yerine uluslararası pazara açılan liberal yönelimlerin 

geçmesi ABD’nin Hindistan ilişkilerini 1980’lerin sonlarından itibaren geliştirmeye 

başlamasına neden olmuştur. Ekonomi temelli gelişim kendisini tek başına bu alanda 

göstermekle kalmamıştır. 1991 Ekim ayında Hindistan ile ABD arasında Hindistan 

askerlerine ABD tarafından askeri eğitim verilmesine yönelik bir anlaşma imzalandı. 

Böylelikle, iki ülke arasındaki ilişkiler güçlenmekteydi ve Hindistan’ın askeri 

kapasitesini geliştirmeye yönelik adımlarına ABD tarafından da destek 

verilmekteydi.354  Hindistan ise, Soğuk Savaş süresince eleştirdiği ABD’nin askeri 

varlığını da tanımış olmaktaydı, “…devam eden Amerikan askeri varlığı 

Hindistan’ın stratejik çıkarları için düşmanca değildi. (…) Hindistan’ın stratejik 

çıkarları, Asya’daki üstünlüğünü korumaya yönelik Amerikan çıkarlarıyla 

uyuşabilirdi.”355 Bu durum aynı zamanda ABD’nin de Hindistan’ı uluslararası sistem 

içerisinde özerk bir güç merkezi olarak tanıması anlamına gelmekteydi.  

                                                

352Ibid, s. 198 Clinton yönetimi esnasında Güney Asya ile ilgili temel konu nükleer silahlar olmuştur. 
Bunu dışında Güney Asya Dışişleri Bakanlığı’nın uzmanlık alanları dışında Ticaret ve Enerji 
Bakanlığı’nın ilgi alanına girmekteydi. Ticaret ve Enerji Bakanı Ron Brown Hindistan’ı “ büyük 
yükselen bir pazar” olarak değerlendirmiştir. Richard P. Cronin, “The United States and Asia, in 
1994,” Asian Survey, Vol. XXXV, No. 1(January, 1995), s. 124–125.   

353  Ibid, s. 202–203. 
354 Dheeraj Kumar, op. cit., s. 19-20. 
355 Ibid, s. 21’den “Real Threat Perceptions in Asia: An Indian Perpective,” paper by C. Raja Mohan, 
Honolulu, 24–25 August 1992. 
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ABD’nin Pakistan konusundaki yaklaşımı da benzer özellikler 

göstermektedir. Pakistan bir müttefik olarak önemini kaybetmekle ABD’nin 

beklentilerini karşılamaktan uzak kalmıştır. Benazir Bhutto’nun hükümeti 

döneminde çeşitli dönüşüm politikaları izlenmeye çalışılmış olsa da, bunlar olumlu 

sonuçlar vermemiştir. Sonrasında, Nevaz Şerif Hükümeti’nin de ABD’nin 

beklentilerine cevap verebildiği söylenemez. Pakistan tüm olumsuzluklarına rağmen 

ABD merkezli politikadan vazgeçmeyeceğini Körfez Savaşı’nda koalisyon güçlerine 

katılarak göstermiştir.356 ABD bu dönemde Hindistan’a yönelmiş olmakla birlikte, 

Afganistan sorununun sürekliliği ve Pakistan’ın ılımlı ve etkili bir İslam ülkesi olarak 

jeopolitik konumu∗ Washington’un bu ülkeyle de ilişkilerini devam ettirmesine 

neden olmuştur. ABD üst düzey yetkilileri bölge ziyaretlerinde her iki ülke 

başkentine uğramaya özen göstermişlerdir. ABD’nin Pakistan’a yönelik diplomatik 

desteği sürmüştür. 1993’te Bombay’daki terör olaylarına karıştığı belirlenmiş 

olmasına rağmen Pakistan’ı 1994’te terörist ülkeler listesine dahil etmemiştir. Ayrıca 

Kongre, 1990’dan beri süren ambargoyu gevşetebilmek amacıyla, 1995’te, 1986–

1989 yılları arasında bedelleri ödenmiş askeri mühimmatın teslimini öngören 

düzenlemeyi kabul etmiştir.357 Ancak, bu ülkeye ABD ilgisinin giderek azaldığını 

belirtmek gerekmektedir. İslami terör örgütlerine destek vermesi, nükleer programı, 

ekonomik ve demokratik programındaki sorunlar ilişkilerin giderek zayıflamasına 

neden olmuştur. Clinton’un 2000’deki Güney Asya ziyaretinde Hindistan’a beş gün, 

Pakistan’a ise dört saat zaman ayırması bu durumun bir göstergesidir. ABD-Pakistan 

ilişkilerinin yeniden canlanması ABD’nin Afganistan’a müdahalesi ve terör 

örgütlerine karşı mücadeleyi başlatmasıyla gerçekleşmiştir. Bu iki ülke arasında 

1980’lerdeki yakın ilişkiler yeniden tesis edilmiş ve Pakistan yeniden ABD’nin en 

çok yardım ederek gözettiği ülkelerden biri olmuştur.  

                                                

356 Gerçi bu katılım Pakistan’ın pek tercih etmediği bir durumdu ve doğrudan hareketin içerisinde yer 
almamışlardır, İslamabat bulunmalarının amacını “Suudi Arabistan’daki çok kutsal İslami yerleri 
koruma” olarak ifade etmiştir. M. K. Akbar, op. cit, s. 316-317.  
∗ Bu etki sadece Afganistan müdahalesiyle sınırlı değildir. ABD bölge politikaları, özellikle “yeşil 
kuşak” siyaseti Pakistan’da gelişmekte olan ve yönetimcede desteklenen fundamentalist akımlara 
uluslararası destek ve meşruiyet kazandırmıştı. Bu unsurlar Soğuk Savaş sonrası Pakistan 
politikasının en önemli unsurları olmuşlardır. 

357 Jeffrey E. Key, “Soğuk Savaş Sonrası Yeni Bir Güney Asya Politikası,” Avrasya Dosyası, C.4, 
S.3–4 (Sonbahar- Kış 1998–1999), s.168. Bu düzenlemeye F-16’lar dahil edilmemiştir.  
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1990’lar boyunca ABD için bölge ülkeleriyle ilişkilerinde ortaya çıkan iki 

temel sorun mevcuttur: Nükleer silahlar ve Keşmir sorunu. Soğuk Savaş döneminden 

beri taşınan ve giderek daha tehlikeli bir hal alan bu iki soruna karşı ABD’nin tavrı 

önceki dönemden farklı bir tutum göstermektedir. Keşmir konusu ABD yönetimi 

tarafından insan hakları sorunları dışında pek dikkat çekmemiştir. Ancak her iki 

ülkenin de 1998’de gerçekleştirdikleri nükleer denemeler sonrası, Keşmir bir nükleer 

savaşın merkezi olarak algılanmıştır.358 Ancak Pakistan’ın üçüncü tarafın 

arabuluculuğunda sorunu çözme önerilerine ABD’den bir karşılık gelmemiştir. 

Clinton yönetimi Kargil krizi sonrasında “…arabuluculuk yapmayacaklarını ve bir 

çözüm üretemeyeceklerini” belirtmiş ve “sadece Pakistan ve Hindistan’ın diyalog 

yoluyla çözüm bulabileceklerini” ifade etmiştir.359 Böylelikle Pakistan’ın ABD’den 

konuyu uluslararasılaştırarak çözmesine yardımcı olmak konusundaki beklentisi 

gerçekleşmemiştir. ABD Keşmir sorununa yönelik ilgisini 11 Eylül sonrası 

arttırmıştır. Keşmir’in terör örgütlerinin barınağı ve savaşım merkezlerinden biri 

olması, ABD’nin Pakistan ve Hindistan’ın yardımıyla bu duruma son vermeye 

çalışması Keşmir sorunu ABD politikasının bir parçası haline getirmiştir. Bu 

bağlamda, her ne kadar üçüncü bir taraf olmaktan kaçınsa da, Keşmir sorununun 

çözümü için taraflar arasında uzlaşmayı sağlamaya çalışmaktadır. 

ABD’nin Güney Asya’ya ilişkin en büyük endişesini bölgedeki nükleer 

silahlanma faaliyetleri oluşturmaktadır. Mayıs 1998’de iki ülke tarafından karşılıklı 

olarak gerçekleştirilen nükleer denemeler, Güney Asya’nın iç istikrarsızlıkları ve 

terörist faaliyetlerle birlikte düşünüldüğünde, ABD ve pek çok ülke için, nükleer bir 

savaşın gerçekleşmesi ve nükleer silah teknolojisinin yayılması olasılığını 

güçlendirmiş ve endişeleri arttırmıştır.360 ABD 1990’lar boyunca NPT’nin 

yaygınlaştırılmasının yanı sıra, Çin ve diğer nükleer gücü sahip ülkeler ile de orta ve 

                                                

358 Devin Hagerty, “American Policy Toward the Kashmir Dispute,” Indian Review, Vol.2, No. 
3(July 2003), s. 90; Alan Kronstadt, “Nuclear Weapons and Ballistic Misilse Proliferation in India 
and Pakistan,” CRS Report for Congres, 31 July,2002, s. 2. 

359 Hagerty, op.cit, s.102. 
360 Georges Le Guelte, “Terrorism Nucléair, Mythes et Réalités,”, Le Monde Diplomatique (Octobre, 
2003), s. 22. Özellikle yeni muhafazakarlar tarafından Pakistan, İran ve Kuzey Kore gibi ülkeleri 
hem terörist faaliyette bulunan grupları kendi bünyelerinde bulundurmaları hem de bu teknolojiyi 
başka ülkelere, gruplara aktarabilecekleri endişesi gündeme getirilmektedir. G. W. Bush’un 
“terörizme karşı savaşı” bu konun tekrar gündeme taşınmasına neden olmuştur. 
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uzun menzilli füzelerin satışının engellenmesi ve nükleer teknolojiye ilişkin ihracat 

rejimlerinin düzenlenmesine yönelik görüşmelerde bulunmuştur. Ancak bu durum, 

iki ülkenin kendi nükleer başlıklarına sahip olmasını ve bu başlıkları taşıyabilecek 

füze sistemlerine sahip olmalarını engelleyememiştir. 11 Eylül sonrasında nükleer 

silahlar sorunu terör sorununun da bir parçası halini almış ve ABD için tehdidin 

boyutu genişlemiştir. 

 

B. HİNDİSTAN VE PAKİSTAN’IN SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEME 

UYUMU 

1. Hindistan’ın Soğuk Savaş’ın Bitimiyle Dönüşen Politikası   

Hindistan’da Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte, 1980’ler boyunca 

gelişen yeni unsurlar kendilerini açık bir biçimde ortaya koymuştur. Hindistan’da 

Nehru tarafından ifade edilmiş, demokrasi, sekülarizm, devlet güdümlü ekonomi 

anlayışı ve sosyalist idealler 90’ların dünyasında yeni biçimlere bürünmüşlerdir. 

Hindistan Soğuk Savaş sonrası yapı içerisinde dış politikası olarak yürüttüğü 

bağlantısızlıktan da ödün vermek durumunda kalmıştır; tek kutuplu bir dünyada hem 

kendi içinde çok farklılaşmış olması hem de varoluşunu ve politika yapma 

serbestisini sağlayan bir diğer hegemonik güç merkezinin bulunmamasından dolayı 

Üçüncü Dünya siyasi etkinliğini yitirmiş, ekonomik bir forum ve BM Genel 

Kurulu’nda çoğunluk olarak kalmıştır. Hindistan’ın güvenlik  algıları içerisinde 

değişmeden kalan Pakistan ile çatışmalı ilişkileridir. Pakistan ile bağımsızlıklarını 

kazandıkları günden itibaren devam eden karşılıklı güvensizlik Soğuk Savaş’ın Blok 

politikalarından kendisini arındırmasına rağmen, yeni ve daha sorunlu bir söylem 

üzerinden devam etmektedir. Hindistan’daki politik dönüşüm Pakistan ile ilgili 

sorunlarını daha özcü, kimliğine ilişkin olarak yorumlamasına yol açmıştır. 

Böylelikle geçmişin deneyimleriyle büyümekte olan bir sorunlar ağı söz konusu 

olmuştur. 
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a. İç Politika Dönüşümü     

   Hindistan’daki politik dönüşüm asıl olarak Indira Gandhi’nin ikinci 

hükümetiyle (1980) birlikte başlamıştır. Nehrucu siyasetten kopma, demokrasiden 

yavaş yavaş feragat ederek başlamıştır. Gandhi’nin merkezileştirme misyonu, 

Afganistan savaşı, Sih hareketi, Tamil sorunu ve Keşmir sorunu ülke içerisinde 

hoşnutsuz kitleleri arttırmıştır. Ancak, bu grupların sorunlarını ifade edebilecekleri 

kurumlar etkisizleşmiştir. Ekonomik ve ideolojik kriz, Hindistan’ı, yeni dünya 

düzeni içerisinde mevcut anlayışını değiştirmeye yöneltmiştir. Ekonomik dönüşüm 

dünya kapitalist sistemine liberalizasyonlar, deregulasyonlar ve özelleştirme 

politikalarıyla eklemlenme doğrultusunda gerçekleşmiştir. Ekonomik dönüşümü, 

popülist zorlamalar ve cemaatçi söylemler izlemiştir. 1984’te, Rajiv Gandhi 

Hindistan başbakanı olunca, devlet güdümlü ekonomik yaklaşım ihtiyatlı bir 

dönüşüme uğramaya başlamıştır. Bu dönüşüm 1991’e kadar tedrici gelişme 

göstermiştir ve Kongre Partisi’nin ekonomik yönelimi ittifak içerisinde olduğu sınıf 

birleşimde farklılıklar oluşmasına yol açmıştır. Aslında bu yavaş ilerleyen süreç, 

1990 sonrası düzenin aktörlerinin ve muhaliflerinin belirginleştiği bir zaman 

dilimidir. 1991 yılında neoliberal dönüşüm hız kazanmıştır. Tedrici gelişme 

döneminde Hindistan’da “Hindu büyüme oranı” olarak anılan yüzde 3,5’lik büyüme 

oranı yüzde 5,6’ya çıkarak bir refah dönemi tesiri yaratmıştır.361 Ancak, Körfez 

Savaşı’nın petrol fiyatlarında hızlı bir artışa neden olması ve yetersiz ihracat 

performansı ödemeler dengesinde büyük bir açığa yol açmıştır. Cari açık 1991’de 

IMF’den alınan krediyle kapatılmaya çalışılmış ve IMF politikaları doğrultusunda 

hızlı bir dönüşüm zorunlu bir hal almıştır.362 Narasimha Rao’nun başbakanlığında 

hükümet ekonomik yapıyı hızla dönüştürmek zorunda kalmıştır. Ayrıca rupinin 

devalüe edilmesi gerekmiştir. Bu durum, Hindistan’ın ödemeler dengesindeki açığın 

sürekli hale gelmesi demekti.  

Uluslararası ekonomik sisteme entegre olmak ve yapısal dönüşüm politikaları 

uygulamak konusunda hükümetlere pek hareket alanı kalmamaktaydı. Ancak bu yeni 

                                                

361 A. Vanaik, op.cit., s.37. 
362 A.S. Bhalla, “Sino-Indian Growth and Liberalization,” Asian Survey, Vol. XLII, No. 3 (May/June 
2002), s.421. Hindistan’ın Cari açığı GSMH’nın %32,2’sidir.  
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ekonomik düzen Hindistan içerisindeki sosyal dengeleri de bir anda alt üs etmişti: 

1989–90 ve 1992-1993’te yoksulluk oranı yüzde 34’ten yüzde 41’e çıkmıştı ve bu 

oran yaklaşık 355 milyon insana tekabül ediyordu. Yoksulluk oranının artmasına 

paralel olarak, hızlı fiyat artışı, halkın önemli bir kısmının yaşam kalitesini 

düşürmekteydi.363  

 Neoliberal politikalar, kentli orta sınıfı, köylülerden, fakir eyaletlerde 

yaşayanlardan ayırmaktaydı. Kongre Partisi’nin mevcut ekonomik sorunlar 

karşısında zayıflaması ve seçmen kitlesinin milliyetçi söylemler ile öne çıkan 

Bharatiya Janata Partisi’ne  (BJP- Hindistan Halk Partisi) kayması, Hindistan’daki 

politik yaşamı hassas bir noktaya taşımıştır.364 1980’lerden itibaren merkezileşmenin 

yarattığı zorlamalar ve ekonomik kriz, 1993 seçimlerinde kendisini açıkça gösteren 

cemaatçi söylemlere neden olmuştur. BJP muhalefeti tarafından parti manifestosunda 

yer alan Hindu milliyetçisi söylem yoksul halk kitlelerini harekete geçirerek önemli 

bir oy oranıyla başarısını göstermiştir; 1998’de de BJP’yi iktidara taşıyacaktır. 

 Hindistan içerisindeki çözülmenin ve yeni tehdit algılarının ürettiği ilk 

çatışma, Hindu tanrısı Ram’ın doğum yeri sayıla Ayodhya’da 1990 yılında inşa 

edilen Babri Cami’nin, 6 Aralık 1992’de, Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS- 

Milli Gönüllüler Ordusu), Vishwa Hindu Parishad (VHP-Dünya Hindu Konseyi) ve 

Bajrang Dal (Lord Hanuman’ın Askerleri) tarafından düzenlenen bir gösteride tahrip 

edilmesiyle ortaya çıkmıştır.365 BJP doğrudan katılmamıştı, ancak olaylarla ilgisi 

açıktı; olaya ilişkin açıklamalarında “tartışmalı yapının yıkılması kontrolsüz ve hatta 

kontrol edilemez bir öfke durumu”yla açıklanırken, “Hükümetin Ayodhya sorununa 

konunun hassas doğasını anlamayan duyarsız yaklaşımının olayları kışkırttığı” öne 

sürülmekteydi.366 Babri Cami olayı 1992’de ve 1993’te pek çok Hindu ve 

Müslümanın ölümüne neden olan cemaatçi çatışmaları arttırdı ve çatışma dinsel 

                                                

363Ibid., s. 431-432. 
364 Ibid., s.435; A. Swamy, op.cit. , s.10 ve 23.   
365 Paul R. Brass, “India: Democratic Progress and Problems,” India and Pakistan, The First Fifty 
Years, ed. Selig S. Harrison, Paul H. Kreisberg ve Dennis Kux, Cambrige, Cambrige University 
Press, 1999, s.39.  

366 Christophe Jaffrelot, The Hindu Nationalist Movement  and Indian Politics, London, Hurst and 
Company, 1996, 455’den BJP’s White Paper on Ayodhya  and the Rama Temple Movement, 
New Delhi,BJP, 1993, s. 131.  
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milliyetçiliği ve din üzerinden kurulan düşman algısını güçlendirdi; sonuçta, şiddetle 

artan toplumsal parçalanma ortaya çıkmıştı. 

 Hindutva yani BJP tarafından ortaya konulan Hindu milliyetçiliği bu 

dönüşümün önemli bir unsuru olmuştur. Bu bir çeşit Hinduizm olmanın ötesinde, 

kültürel, sosyal ve politik açılımları bulunan bir düşüncedir. Hinduizmin yanı sıra bir 

sosyal dayanışma düşüncesi aşılamaktadır. Sınıfsal durumu ve kastlara bağlı 

ayrımları ortadan kaldıran bir birlik, homojenlik algısı ortaya koymaktadır ve elbette 

bu sosyal-kültürel birliğin siyasi karşılığı iç ya da dış düşmana karşı Hindistan 

birliğini korumak olarak yansımaktadır. Bu bağlamda Hindutva basit fundamentalist 

bir hareketten öte, 1990’ların “din gibi bir ideoloji”367 yaklaşımı olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu yaklaşımın yaygınlaşmasında Kongre Partisi’nin de önemli katkısı 

olmuştur: Bu dili doğrudan kullanmamış olsa da bu söylemi desteklemiştir, 1992 ve 

1993’te gerçekleşen olaylarda Hindu milliyetçilere sınırlı cezalar verilmiştir. Kongre 

Partisi seküler bir dil kullanmaktan kaçınmıştır. Hindistan’da cemaatsel 

örgütlenmelerin –RSS gibi- güçlü seküler yapı nedeniyle karşılaşacağı zorluklar 

aşılamaz değildir.368  

 Hindistan’da dinsel kökenli bir söylem üzerinden kurgulanan politik durum 

Keşmir’deki gelişmelerle ve Pakistan ile yaşanan sorunla birleşerek ülke içerisinde 

azınlıklardan –özellikle Müslümanlardan- kaynaklandığı düşünülen parçalanma 

tehdidi algısını güçlendirmekteydi. Dolayısıyla, Keşmir sorunu, Pakistan çatışması 

ve bu ülkeyle yürütülen silahlanma yarışı, Hindistan’daki Müslümanları 

güvenemedikleri komşularının ajanları olarak algılama ve geliştirilen düşmanlık, 

aynı potada erimektedir.369 Nükleer denemeler ve Keşmir’deki tansiyonun sürekli 

yüksek kalması mevcut hükümetler tarafından bu konuların iç politikada milliyetçi 

bir söylem oluşturularak kullanılmasının ya da siyasi başarısızlıkları 

dışsallaştırmanın bir sonucudur.  

                                                

367 Sumantra Bose, “ ‘Hindu Nationalism’ and the Crisis of the Indian State: A Theoretical 
Perspective,” Nationalism, Democracy and Development, ed., Sumantra Bose ve Ayesha Jalal, 
New Delhi, Oxford University Press, 1997, s.154-156.  

368 C. Jaffrelot, op. cit., s. 472; A. Vanaik, op.cit., s.52-53. 
369 S. Bose, op.cit., s. 144-145. 
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Hindistan’daki bu dönüşüm Soğuk Savaş sonrasında Pakistan ile askeri 

ittifakların gölgesinden kurtulan yakın ve uzlaşmacı bir diyalog kurulmasını 

güçleştirmiştir. Yeni durum, iki ülkede de, birbirlerine karşı şiddeti körüklemek 

dışında pek bir seçenek sunmamaktadır.370 

b. Hindistan’ın Soğuk Savaş Sonrası Dış Politikası 

Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistem, Hindistan’ın bağımsızlığından bu 

yana oluşturduğu dış politika yaklaşımının yürütülmesini pek mümkün 

kılmamaktadır. Yeni sistem iki hegemon gücün tehdidiyle dünyayı bölmüyordu, 

aksine dünya kamplaşmadan kurtulmuştu. Mikro milliyetçilikler, radikal dini 

akımlar, terör grupları ulus aşırı etkileriyle birlikte sisteme dahil olmuşlardı. 

Dolayısıyla, daha kontrolsüz ve şiddete yatkın bir düzen ortaya çıkmaktaydı. Ayrıca, 

daha önce tali unsurlar olarak yaklaşılan ekonomi, demokrasi ve insan hakları 

uluslararası ilişkilerin önemli başlıkları haline gelmişti. Tüm bu yeni öğelerin Güney 

Asya’da kolaylıkla buluşabileceği söylenebilir. Hindistan-Pakistan arasındaki sorun, 

Soğuk Savaş dengelerine ve Soğuk Savaş sonrasının küresel barış söylemlerine 

rağmen, çatışmayı içinde barındırmıştır. Üstelik Keşmir sorunu, terör grupları, 

radikal akımlar ve insancıl sorunu barındırdığı gibi nükleer güce sahip iki ülkeyi de 

karşı karşıya bırakmakta ve böylelikle küresel çıkarımları da olabilecek bir savaş 

ihtimalini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, Hindistan’da karar vericiler mevcut 

sorunları, genellikle Pakistan’dan kaynaklı tehdit algısını ve güvenlik yaklaşımlarını 

yeni unsurlar ve ilişkiler ağı içerisinde tekrar değerlendirmek durumunda 

kalmışlardır.371 Ekonomik gelişmenin sağlanması, diplomatik ilişkilerin 

geliştirilmesi, bölge ülkeleri ve bölge dışı ülkelerle ilişkilerin iyileştirilmesi, mevcut 

tehdit algılarının zayıflatılması ve caydırıcılığı sağlamak için askeri kapasitenin 

                                                

370 P. Brass, op.cit., s. 43. “Bağımsızlık ve toprak bütünlüğü Hindistan’ın ulusal güvenliği/çıkarının 
esasını oluşturmaya devam etse de ulusal güvenlik/çıkar bugünkü Hindistan bağlamında 
kullanımında belirsizleşmekte… Çünkü kendi çıkarına göre ulusal çıkarı kimin tanımlayacağına 
bağlı ‘tanımlanmamış, tanımlanamaz” kavramlar.” R. Das, op.cit., s. 92. 

371 S. S. Budhiraja ve P. N. Mishra, “Strategy and Doctrine to Achive Long Term Peace in the 
Subcontinent,” Indian Foreign Policy and Emerging World Order, ed., Arun Chaturvedi, Sonjay 
Lodha, Jaipur, Printwell,1998, s.142. 
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arttırılması, modernleşme yeni dünya düzenine uyum için Hindistan’ın dış 

politikasının unsurları olmuştur.372   

Hindistan ve Pakistan’ın yeni dünya düzeni içerisinde mevcut dış 

politikalarının yanıt vermeye zorlandığı ilk kriz Irak’ın Kuveyt’i işgaliyle ortaya 

çıkmıştır. Hindistan yeni dünya düzenine uyum sağlamaktaydı; ancak bu kriz çok 

yeniydi ve  Irak ile olan siyasi, ekonomik bağlarından dolayı da  Hindistan için 

ayrıca bir önem taşımaktaydı. Körfez, Hindistan’ın önemli enerji kaynağıydı ve 

ihtiyatlı olarak dönüştürmeye çalıştığı ekonomisi için petrol fiyatlarındaki artışın 

sonuçları tam bir felaket olmuştur. Körfez bölgesinde çalışan ve savaş nedeniyle 

ülkelerine dönmek zorunda kalan Hintli işçiler ve bunların getirdiği ekonomik yük 

ayrı bir problem kaynağı oluşturmaktaydı. Ayrıca, Irak Bağlantısızlık Hareketi’nin 

bir üyesiydi ve Hindistan, Irak’a karşı yürütülecek bir operasyonu desteklemek 

konusunda pek rahat sayılmazdı.373 Hindistan Irak krizi esnasında BM kararlarını 

destekleyen bir tutum sergilemiştir, ancak askeri müdahale yerine başka 

yaptırımların uygulanmasının gerekliliğini de her fırsatta vurgulamıştır. Bu krizin en 

önemli çıkarımı bağlantısızlığın bunu destekleyen ülkeler için bile etkili bir politika 

olarak yürütülmesinin zorluğu olmuştur. Kriz ABD’nin hegemonik gücünün 

Hindistan tarafından da kabulü anlamına gelmekteydi ve Hindistan-ABD 

yakınlaşmasının gerçekleşmesini sağlamaktaydı.374 ABD-Hindistan yakınlaşması 

özellikle ekonomi alanında artarak devam etmekteydi, ama daha da önemlisi 

ABD’nin Pakistan ile yaşadığı sorunlar ve Güney Asya politikasını Pakistan yerine 

Hindistan üzerinden sürdürmek istemesinin hem Hindistan’a Pakistan karşısında 

zafer kazandırmasıydı, hem de uluslararası sitemin etkin bir aktörü olmak için 

Hindistan’a fırsat yaratmasıydı.375ABD-Hindistan yakınlığı 2004’ün başında 

                                                

372 Ibid., s. 147-151. 
373 P.L. Bhola, “Gulf Crisis and its Fallouts on South Asia,” Sout Asia in the New World Order, ed. 
B. M. Jain, RBSA publishers, Jaipur,1994, s. 107–109 ve 111.  

374 Himmat Ram, “The Gulf Crisis and the South Asia Dilemma,” Sout Asia in the New World 
Order, ed., B. M. Jain, Jaipur, RBSA Publishers, 1994, s. 73.  

375 Hindistan ABD ilişkilerinin en tartışmalı konusu nükleer silahlar olmuştur. ABD Hindistan’a karşı 
1998 denemelerine kadar sert yaptırımlarda bulunmamış olmakla birlikte bu konudaki 
düzenlemelere katılmasını istemiştir. Hindistan ve özellikle Keşmir’deki insan hakları ve Dünya 
Ticaret Örgütü bünyesinde düzenlenmeye çalışılan telif ve patent hakları sorunları da iki ülke 
arasındaki ilişkilere yansıyan diğer konulardır. Dilip Mohite, “India and the United States: from 
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“Stratejik Ortaklıkta Diğer Adımlar”∗ programını kabul etmeleriyle gelişmiştir. 

Ayrıca bu yakınlaşmadan Delhi, Güvenlik Konseyi’nde daimi üyelik için 

Washington desteğini sağlayabileceğini ümit etmektedir.376 

Hindistan askeri endüstriyel kompleksini 1960’larda oluşturmuştu ve 

1980’lerin ortalarından beri orta ve uzun menzilli Agni ve Prithvi füze programlarını 

geliştirmektedir. Füze programları Hindistan’ın savunma yaklaşımına önemli bir 

katkıda bulunmuştur. Hindistan’ın kendisini hem karadan ve denizden savunabilme 

gücünü arttırmıştır. Ayrıca nükleer caydırıcılık söylemini gerçekçi kılmıştır. Askeri 

gelişme Hindistan’ın daha geniş bir güvenlik perspektifine sahip olmasını sağlamış, 

ekonomik boyutun ve diğer devletlerle ilişkilerin dahil edilmesiyle bölgesel olmaktan 

çok küresel bir dil geliştirmesine yardımcı olmuştur.377 Hindistan için Soğuk Savaş 

sonrası düzen içerisinde gerçekçi bir dış tehdidin varlığından bahsetmek güçtür, 

dolayısıyla bu güvenlik algısı küresel bakışın bir sonucudur. Çin ile yeni bir sınır 

savaşı olasılığı söz konusu olmamıştır, yalnızca Pakistan bir tehdide karşılık 

gelebilirdi. Hindistan içerisinde de ulusal birlik ve toprak bütünlüğü söylemlerinin 

gerisinde bu düşünce yatmaktaydı; ancak bu düşünce ve tehdit algısının Hindistan’ın 

Pakistan karşısındaki konumu düşünüldüğünde kurgusal olduğu söylenebilir. 

Hindistan’ın dış politikasında komşularıyla ilişkilerini geliştirmek amacıyla 

izlediği politikalardan birisi de Gujral Doktrini∗∗ olmuştur. Gujral Doktrini, Indira 

Doktrini’nin bir benzeridir ve Hindistan’ın komşularıyla siyasi ve ekonomik 

ilişkilerini geliştirmek, böylece bölgesi içinde bir izolasyona maruz kalmamak ve dış 

müdahaleleri olabildiğince engellemeyi içerir. Gujral yaklaşımı hegemonik öğeler 

                                                                                                                                     

Security Dilemma to Insecurity Dilemma,” India in World Affairs: Toward the 21st. Century, 
ed. Usha Thakkar, Nanguesh Kulkarni, Mumbai, Himalaya Publishing House, 1999, s. 133–134.  

∗ Next Steps in the Strategic Partnership.  
376 Sumit Ganguly ve Andrew Scobell, “India and the United States, Forging a Security 
Partnership,”World Policy Journal, Vol.22, N.2 (Summer,2005), s.37 ve 41. 

377 Shrikant Paranjpe, “Indian’s Defence Policy,” India in World Affairs: Toward the 21st. 
Century, ed. Usha Thakkar, Nanguesh Kulkarni, Mumbai, Himalaya Publishing House, 1999, s. 
266-267. Hindistan’ın BM Güvenlik Konseyi’nin bölgeyi ve Üçüncü Dünya’ya temsil edecek 
sürekli üyelerden biri olmak istemesi bu küresel yaklaşımın bir sonucu olarak görülebilir. 1987–
1996 süresince Hindistan’ın askeri harcamaları yüzde 30 oranında artış göstermiştir. Mitra, op.cit., 
s. 368. 

∗∗ Shri Inder Kumar Gujral 21 Nisan 1997-19 Mart 1998 tarihleri arasında Hindistan’da Başbakanlık 
görevini üslenmiştir. 
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taşımaktan kaçınmakta, böylelikle komşu devletlerle ilişkiler için uygun bir zemin 

yaratmış olmaktaydı.378 Küresel dili kullanmak bölgesel etkinliğini arttırmayı 

zorunlu kılmaktaydı. SAARC bunun bir parçasıydı, bir diğer öğesi ise, Güney 

Asya’da ekonomik ilişkileri geliştirecek serbest ticaret bölgeleri 

oluşturmaktı.379İkinci Nevaz Şerif yönetimi döneminde bu yaklaşım Pakistan’da da 

karşılığını bulmuştu ve iki ülke arasındaki ilişkilerde genel bir iyileşme görülmüştür.∗ 

Ancak 1998’deki nükleer denemeler ve ardından gelen Keşmir krizi bölge 

sorunlarının özellikle Pakistan ile sorunların sadece ekonomik ve sosyal gelişmelere 

dayanan bir bakış açısıyla çözülemeyeceğini göstermiştir. 

Hindistan komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmenin yanı sıra, Soğuk Savaş 

boyunca tehdit algısının yoğunlaştığı Çin ile ilişkilerinde de önemli aşamalar 

kaydetmiştir. 1991’de iki ülke arasında sınır ticaretini, diplomatik ilişkileri 

geliştirmeyi ve bilim ve teknoloji değişimini öngören anlaşmanın imzalanmasından 

sonra, 1993 ve 1996’da tartışmalı bölgede  -Line of Actual Control (LAC)- barışı 

korumayı ve güven artırıcı önlemleri içeren iki anlaşma daha imzalanmış, böylelikle 

iki ülke arasındaki ilişkilerde güvenlik sorunu aşılabilmiştir.380 İki ülke de Soğuk 

Savaş sonrası sisteme uyum konusunda benzer zorluklar yaşamışlardır. Ekonomik 

ilişkileri geliştirmek ve mevcut sisteme uyumlu hale getirmek, bölgesel ilişkileri 

geliştirmek, içeride karşılaşılan sorunları insancıl öğeleri dikkate alarak çözmek ve 

tüm bunları gerçekleştirirken barışçıl ve istikrarlı bir dış ortam oluşturmak iki 

ülkenin bu dönüşüm sürecinde önlerine çıkan unsurlar olmuşlardır. Bu ortaklık, 

ilişkilerindeki tehdit öğesini ortadan kaldırmayı zorunlu kılmıştır.381Hindistan Çin ile 

iyi ilişkiler kurabildikten sonra Keşmir konusunda daha güçlü bir konum elde 

                                                

378 Nalin Anadkat, “India in South Asia: An Emerging Hegemon?” India in World Affairs: Toward 
the 21st. Century, ed., Usha Thakkar, Nanguesh Kulkarni, Mumbai, Himalaya Publishing House, 
1999, s. 68–69.  

379 Ibid., s. 75. 
∗ Hindistan Başbakanı L. K. Gujral ve Pakistan başbakanı Nevaz Şerif’in 1997’de Maldivler’deki 
görüşmesi bu yakınlaşma sürecini başlatmıştır ve 1999’da Vajpayee ve Şerif arasında Lahore 
Deklarasyonu’nun gerçekleşmesiyle en üst aşamasına ulaşmıştır. Ancak kısa süre içerisinde Kargil 
çatışması gerçekleşmiştir. Mitra, op.cit., s.375.    

380 Dennis Woodward, op.cit., s.238-239. 
381 Wang Hongyu, “Sino-Indian Relations,” Asian Survey, Vol. XXXV, No. 6 (June,1995), s. 550–
551. Çin ile Hindistan arasındaki sınır sorunları 11 Nisan 2005’te “stratejik ortaklık” kurmalarıyla 
aşılmıştır, ayrıca ilişkileri derinlik kazanmıştır. Martine Bulard, Une Diplomatie Asymétrique Une 
Histoire Sino-Indienne Mouvementée,” Le Monde Diplomatique (Ağustos 2005), s.8. 
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etmiştir. Çin, Pakistan’ın Keşmir konusundaki yaklaşımından ayrılarak konunun iki 

ülke arasında diyalog kurulmasıyla çözülebileceği noktasına gelmiştir.382 

Hindistan’ın ABD ile yakınlaşması, bu ülkenin hegemonik etkilerini kabul 

etmesi ve radikal İslami gruplardan kaynaklı şiddete maruz kalması İsrail ile 

ilişkilerini geliştirmesine neden olmuştur. Hindistan, İsrail’i ABD hegemonyasının 

bir parçası olarak gördüğü ve Filistin sorununda taraf olduğu için, 1950 yılında 

İsrail’i tanımış olsa da, bu ülkeyle diplomatik ilişkilerini geliştirmemiştir. 1990’ların 

başı, İsrail ile ilişkilerin geliştirilmesi için uygun bir zemin yaratmıştır. Körfez Krizi 

ve yarattığı ekonomik ve siyasi etkiye ek olarak, 1991’de İsrail’in Madrid 

görüşmelerinde bölge barışı konusundaki istekli tavrı ve Arap-İsrail yakınlaşması bu 

olumlu havayı desteklemiştir. Ayrıca Hindistan’da Hindu milliyetçiliğinin 

yükselmesi Müslüman azınlığın İsrail konusundaki endişelerinin dikkate alınmasını 

engelleyici bir etki yaratmıştır.383  Hindistan ile İsrail’i birleştiren husus radikal dini 

akımlar ve bu akımların Pakistan, Suudi Arabistan gibi ülkeler tarafından 

desteklenmesiydi. İki ülke terörizme karşı savaşımlarında bilgi transferinde 

bulunmaktadırlar, ortak eğitim ve operasyon çalışmaları yürütmektedirler.384 Ayrıca 

İsrail Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra Hindistan için önemli bir askeri 

teknoloji merkezi olmuştur. Silah ticareti, eğitim ve modernizasyon konusunda 

işbirliği yapmaktadırlar. Hindistan ile İsrail arasındaki işbirliğinin gelişmesi, 

Hindistan ve ABD arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve ABD’nin Hindistan temelli 

Güney Asya politikasını güçlendirmesine yol açmaktadır. Hindistan, Çin dışında İran 

ve yeni bağımsızlığını kazanan Orta Asya devletleri ile de ilişkilerini geliştirmeye 

özen göstermiştir. Enerji politikaları ve ekonomik çerçevede kurulan ilişkiler 

Hindistan’ın ekonomik büyümesi yönündeki engelleri ortadan kaldırmakla birlikte, 

bu ülkenin bölgesel etkinliğini arttırmakta ve küresel taleplerini 

güçlendirmektedir.385 

                                                

382 J. Garver, op. cit., s.5 
383 Efraim Inbar, “The Indian-Israeli Entente,” Orbis, Vol. 48, No.18 (Winter, 2004),s. 90–91.  
384 Ibid., s.97 
385 Max-Jean Zins, “De la Relativité de l’Enclavement Les Perceptions Indienne et Pakistanaise de 
l’Asie Centrale,” Cemoti, N. 35(Janvier-Juin 2003), s.92–93. Hindistan için bölgenin diğer bir 
önemi ise fundamentalist akımların etkinliğini arttırması sonucu Orta Asya ilişkilerinin zedelenme 
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Hindistan’ın artan bölgesel etkinliğinin ve Soğuk Savaş’ın aksine güvenli ve 

istikrarlı bir çevre yaratma çabasının önündeki en büyük engel Pakistan olmuştur. 

Pakistan’la sorunlarını çözmek için uygun bir zemin yaratamamaları, karşılıklı 

yapılan nükleer denemeler, Keşmir’de kimi zaman savaş boyutuna varan sürekli 

çatışma hali, iki ülkenin karşılıklı güven bunalımı ve tehdit algısı Hindistan’ın 

barışçıl ve istikrarlı Güney Asya kurgusu önündeki en büyük engeldir. Soğuk 

Savaş’ın bitmesiyle, Hindistan kendi içinde yaşadığı dönüşümü, Pakistan’a yönelik 

dış politikasında değişen güvenlik endişeleri ve tehdit algısıyla harmanlayıp 

komşusuyla sorununu daha üst bir aşamada yeniden üretmiştir. Pakistan’ın savunma 

harcamaları incelendiğinde ve Hindistan ile karşılaştırıldığında Pakistan’ın 

Hindistan’a karşı konvansiyonel bir saldırıya girişemeyeceği görülmektedir. Nükleer 

bir savaş ise kendisini öldürmek anlamına gelecektir. Sonuçta, Pakistan’ın Hindistan 

ile mücadelesi “düşük yoğunluklu bir çatışma” niteliğinde kalmaktadır. 386  

Hindistan yönetiminin 1990’lar süresince ürettiği ideolojik çerçeve bu sorunu 

çözebilecek nitelikte olmamıştır. Keşmir sorunu ve güvenlik endişelerinin dönüşümü 

11 Eylül sonrası ABD’nin “terörle savaş” politikası çerçevesinde oluşmuştur.   

 2. Pakistan’ın Soğuk Savaş Sonrası Yönelimleri 

Pakistan’ın Soğuk Savaş sonrası uluslararası sisteme Hindistan gibi entegre 

olabildiğini söylemek pek mümkün değildir. Her ne kadar demokrasisi Hindu 

milliyetçiliğinin meydan okuması karşısında güçlük çekse de, Hindistan’ın 

demokratik geleneği eski bir ülke olarak uyum göstermesi ve bir toplumsal uzlaşıya 

varması daha kolay görünmektedir. Pakistan Soğuk Savaş sonrasında belki de en 

uzun demokrasi deneyimlerinden birini yaşamıştır (1985–1999). Ancak bu deneyim 

Ziya’ül Hak deneyiminin geride bıraktıklarıyla birlikte pek başarılı olamamıştır. 

Ayrıca ekonomik sorunlar, Afganistan savaşı sonrasında Pakistan’a yerleşen 

mülteciler, Kuzey Batı Sınır Eyaleti’nde oluşan medreseler, bu karışıklık ve yönetim 

boşluğunun yarattığı terör örgütleri ve bu terör örgütlerinin Hindistan’a karşı 

yürüttüğü cihat vb. pek çok şey, seçimle gelmiş olsalar bile Pakistan hükümetlerinin 

                                                                                                                                     

ihtimaliydi, ki bu durum Hindistan’ın Asya açılımı, enerji transferi gibi konularda ciddi problemlere 
yol açabilir ve Keşmir konusunda da Pakistan’ın elini güçlendirebilirdi.  

386 D. Kumar, op. cit., s. 33. 
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zayıflıklarını ortaya koymaktadır.  Bu zayıflık nükleer silahlanma ve Keşmir konusu 

dışındaki politik alanları  iç tepkilerle her an değişiklik gösterebilen konular haline 

getirmekteydi. Dolayısıyla siyasal meşruiyetin kaynağı Soğuk Savaş sonrasında da 

dinsel öğelere yapılan vurgu ve dış politikada Hindistan karşısında kazanılan zaferler 

olarak kalmıştır.387 Böylelikle Hindistan hem dinsel farklılıklar nedeniyle hem de 

Pakistan’ı her fırsatta yok etmeye çalışan bir düşman olarak  “öteki”liğini 

korumaktadır.  

a. Pakistan’da Demokrasi Denemeleri 

Pakistan 1977’de Zülfikar Ali Bhutto’nun Ziya’ül Hak tarafından 

devrilmesinden sonra 1985’te ilk seçimler gerçekleşene kadar sıkıyönetim ile idare 

edildi. Ziya’ül Hak için bu dönem Pakistan’ın hem kurumsal olarak hem de ideolojik 

olarak yeniden şekillendirilme dönemi olmuştu. Gerçi Bhutto döneminde de ülke 

içerisinde İslami söylem yaygın olmakla birlikte Ziya’ül Hak bu söylemi sosyalist 

öğelerinden arındırarak pür ve yoğun bir hale getirmiştir. Bu dönüşüm Pakistan’da 

Ziya sonrası yönetimler için de geçerli bir çerçeve oluşturmuştur. Pakistan’da 

yönetimler, ister daha batılı (Benazir Bhutto, Pervez Müşerref) ya da daha 

fundamentalist olsunlar (Nevaz Şerif), İslamlaştırmanın oluşturduğu söylemden ve 

yarattığı meşruiyet aracından vazgeçmemişlerdir. 

Ziya sonrası Pakistan siyasetini iki parti, daha doğrusu iki kişi belirlemiştir. 

Benazir Bhutto Z. A. Bhutto’nun kızı olarak, Nevaz Şerif ise Ziya rejiminin bir 

unsuru olarak ortaya çıkmışlardır. Pakistan siyasetinde Ziya rejiminin geliştirdiği 

üçlü bir yapı mevcuttu: devlet başkanı, hükümet ve ordu. Bu üç ayrı güç merkezi 

birbirleriyle ilişkili olmakla birlikte, kendi hareket serbestîlerine de sahiptirler. 

Dolayısıyla, hükümet eylemlerinin yanı sıra ordunun siyasi etkisi de –ISI 

faaliyetlerinde olduğu gibi kimi zaman hükümeti aşan bir biçimde- mevcuttur.388 

                                                

387 Husain Haqqani, “The Role of Islam in Pakistan’s Future,” The Washington Quarterly, Winter 
2004–2005, s. 86-87. 

388 Robert Laporte, “Pakistan: A Nation Still in the Making,” India and Pakistan, The First Fifty 
Years, ed. Selig S. Harrison, Paul H. Kreisberg ve Dennis Kux, Cambrige, Cambrige University 
Press, 1999, s.51. Bu Troikada Devlet başkanı hükümete karşı güçlendirilmiş bir konumdaydı 
1997’de bu düzenlenerek Hükümetin konumu güçlendirilmiş oldu. Ancak ordu hükümet dışı ve 
neredeyse hükümet kadar güçlü bir öğe olarak kaldı. Nitekim ordu-hükümet gerilimi Kargil savaşı 
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Ziya sonrası dönemde seçimle iş başına gelen hükümetlerin görev süreleri 

kısa olmuştur ve Pakistan içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizden 

çıkarabilecek köklü reformlar gerçekleştirememişlerdir. Bhutto hükümeti, 1988–

1990 ve 1993–1996 yılları arasında görev yapmıştır ve 1999’daki askeri darbeye 

kadarki ara dönemlerde de, Şerif hükümeti kurmuştur. Benazir Bhutto, PHP ile 

iktidara taşındığında, Z. A. Bhutto gibi Pakistanlılar’a seslenmekteydi. Ancak 1990’a 

kadar devam eden yönetimi “politik bir başarısızlık” olarak tanımlanmaktadır.389 

Bhutto, Ziya sonrası ülke içinde bir özgürleşme ve Batı’ya dönük bir modernleşme 

gerçekleştirmeye yönelmiş olsa da, popüler desteğini yitirmemek için zorlayıcı 

dönüşümlere girişmemiştir. Babasının popülist söylemlerini kullanmakla birlikte, 

ekonomik alanda devletin etkisini azaltmış ve özel sektörün payını arttırmıştır; ancak 

Pakistan, liberal ekonomik programına ve IMF ve Dünya Bankası’ndan aldığı yüklü 

kredilere rağmen durgunluğu aşmayı başaramamıştır.390 PHP’nin başarısızlığı 1990 

seçimlerinde Şerif’in Müslüman Birliği ve Cemaat’i İslami’nin oluşturduğu İslami 

Demokratik İttifak’ın (İDİ)∗ başarısıyla sonuçlanmıştır. Aslında Şerif yönetimi de 

Pakistan için ekonomik alanda farklı bir reçete sunmamaktaydı ve PHP ile 

Müslüman Birliği’ni ayıran sadece söylemdi. Ekonomik liberalizasyon, özelleştirme, 

deregulasyon ve devletin ekonomik faaliyetlerden çekilmesi devam etmekteydi. Şerif 

ile Bhutto yönetimleri arasında ekonomik verilere ilişkin farklılıklar, IMF kredileri 

ya da dış yatırım oranı gibi tamamen dışsal öğelerden kaynaklanmaktaydı. Şerif’in 

getirdiği yenilik Ziya rejiminin tekrar uyanışı olmuştur. Ziya sonrası dönemde 

uygulanmayan Şeriat yasası tekrar uygulanmaya başlanmış ve bu konudaki 

düzenlemeler arttırılmıştır.391 Şerif’in yeniden İslamlaştırma politikasını 

canlandırması popüleritesini arttırma çabasının bir sonucuydu ve Pakistan dış 

politikasında yeni bir etkinlik alanı yaratmaktaydı. Ancak kendisinin de belirttiği 

                                                                                                                                     

esnasında zirveye ulaşmış ve hükümet Genelkurmay Başkanı Pervez Müşerref’i görevinden almaya 
çalışırken kendisi bir darbeyle yönetimi ele geçirmiştir.  

389 Mahmood Monshipouri ve Amjad Samuel, Development and Democracy in Pakistan,” Asian 
Survey, Vol. XXXV, No. 11 (November 1993),s. 981.  

390 Ibid., s. 982. 
∗ Islami Jamhoori Ittehad (IJI) 
391 Surendra Nath Kaushik, “The Nawaz Sharif Regime in Pakistan; Reflections on Domestic Issues 
and Challenge,” Post Cold War Development in South Asia, ed. P.L Bhola, Jaipur, RESA 
Publishers,1995, s. 65.  
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gibi, “teokrasi” olarak algılanmamalıydı. İslam’ı  “ilerleme ve refah inancı” olarak 

ifade eden Şerif bu durumun fundamentalizmle aynı şey olmadığını 

belirtmekteydi.392 

Şerif hükümeti 1993’te görevden ayrıldığında durum aslında 1990’dan pek 

farklı değildi; ülke içerisinde bölgesel ayrılıkçı hareketler eylemlerini 

sürdürmekteydi ve yeniden İslamlaştırma projesi bu durumu engelleyememişti. 

Yasadışı ticaret ve terör örgütlerinin yarattığı “kalaşnikof kültürü” halen etkisini 

sürdürmekteydi. Ayrıca, şeriat yasasının etkileri bazı toplum kesimleri tarafından 

şiddetle eleştirilmekteydi. Şeriat yasası Pakistan’ın içinde bulunduğu karmaşayı 

gizlemekten öte bir işe yaramamıştı.393 Nitekim 1993 seçimlerinde İslami Partilerin 

oluşturduğu koalisyon başarısızlığa uğradı. PHP yeniden iktidara taşındı. Bu 

dönüşümün Pakistan için pek bir şey ifade etmediğini belirtmek gerekir. İkinci 

Bhutto dönemi ya da ikinci Şerif hükümeti ilklerinden politik olarak farklı 

değildirler. Ekonomik çözülmeye ve siyasi çalkantılara cevap verememişlerdir. Bu 

nedenle de, Keşmir sorunu ya da nükleer silahlanma konusunu iktidar ya da 

muhalefet söylemlerine taşıyan, ulusal gurur ve kutsal savaşım kavramları üzerinden 

bir politik kurgu oluşturmuşlardır. Bu durum parti politikaları ve modern siyasi 

kurumlar dışındaki geleneksel ilişki biçimlerinin, aşiret yapılarının, medreselerin 

güçlenmesine yansımış, yolsuzluk ve nepotizm kurumsallaşmıştır.394  

b. Askeri Rejim 

Pervez Müşerref 12 Ekim 1999’da Pakistan yönetimini askeri darbeyle ele 

geçirmiştir. Bu durum Pakistan için yeni ya da farklı sayılmazdı; söylem de aynı 

kalmıştı. Pakistan’a ilişkin sorunlar ekonomik alanda başarısızlık, ulusal birliğe karşı 

yürütülen eylemler ve bunları kontrol edebilecek yönetimin bulunmaması olarak 

ifade edilmekteydi. Ayrıca, Pervez Müşerref eylemini “Sıkıyönetim değil, sadece 

demokrasiye giden farklı bir yol” olarak tanımlamıştır. 395  

                                                

392 Ibid., s. 66.  
393 Ibid., s. 71. 
394 R. Laporte, op.cit., s.57-58. 
395 Pervez  Müşerref’in “Ulusa Seslenişi,” 15 Aralık 1999. 
http:/7www.pak.gov.pk/President_Adresses_index.htm 
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Pakistan’da sivil yönetiminlerin ihtiyaçlara cevap vererememesi bunların 

meşruiyetlerini zayıflatmıştır. Askeri rejim halkta yeni beklentilere yol açtı. Hatta 

Şerif yönetiminin İslamcı çizgisi ve dış politikada bu tavrını sürdürmesinin yarattığı 

rahatsızlık, liberal çevreleri de bu darbeyi ihtiyatlı bir biçimde desteklemeye 

yöneltmiştir.396 Müşerref’in meşruiyetini sağlamak konusunda kullandığı yöntem 

askeri ya da sivil seleflerinden farklı olmamıştır. Keşmir’de Pakistan’ın başarısız 

olmasından ve özellikle Kargil çatışmasından Şerif hükümetini sorumlu tutmuştur, 

böylelikle askeri bir lider olarak seçilmiş bir başbakanı yargılayabilmenin yollarını 

açmıştır. Ayrıca Keşmir konusunu gündeme taşımak Pakistan ordusunun 

gerekliliğini açıklamak için de zorunluydu, çünkü ordu Pakistan’ı bölmek ve yok 

etmek isteyen düşman algısı üzerinden kendisini meşrulaştırmakta ve bu tehdit 

algısının kaynağı Hindistan olarak ifadesini bulmaktaydı.397 Böylelikle ordunun 

yönetimi ele geçirmesinin amacı Pakistan’ın güvenliği ve bekası olmaktaydı.  

Müşerref yönetimi oluşabilecek muhalefeti engelleyebilmek için 

olabildiğince geniş bir kitleye hitap etmeye çalışmıştır. Bu nedenle Keşmir’de 

faaliyet gösteren fundamentalist terör örgütlerinden bazılarını yasaklarken, ulema ile 

ilişkilerini iyi tutmaya özen göstermiş ve Pakistan’ı ılımlı bir İslam devleti olarak 

tanımlamaktan vazgeçmemiştir.398 Böylelikle Cemaat’i İslami gibi partilerden gelen 

tepkiyi de engellemeye çalışmıştır. 

Müşerref rejimi asıl gücünü 11 Eylül saldırıları sonrası ABD ile beraber 

hareket etmesi ile kazanacaktır. Böylelikle uluslararası meşruiyetini tam olarak 

kurmuş olacak ve ülke içindeki sorunları çözmek için yönetimi güç kazanacaktır. 

ABD Dışişleri Bakanı Powell’ın Ekim 2001’de Pakistan’a gerçekleştirdiği ziyaret bu 

değişimin bir göstergesidir. Powell, yaptığı basın açıklamasında, ABD’nin ve 

uluslararası toplumun Pakistan’a desteğini ifade etmiş ve 1998’deki denemelerden 

                                                

396 Tarık Ali, “Haki Renkli Pakistan,” New left Review (Türkiye Seçkisi), çev. Ebru Kılıç, İstanbul, 
Agora Kitaplığı, 2004, s. 64.  

397 Ahmet Tarıq Karim, “Pakistan: Stalking Armageddon?” Contemporary South Asia, Vol. 10, No. 
1(2001), 140–141.  

398 Müşerref kendi konumunu meşrulaştırabilmek için, Pakistan için “aydınlanmış ılımlılık”tan 
(enlightened moderation) bahsetden, İslami kimliği koruyan ve demokratik kurumlara saygısını 
ifade ederken askeri otoritenin sivil yetersizlikler giderilene kadar vekilharç olarak bulunduğunu 
belirten ikili bir söylem geliştirmiştir. Haqqani, op. cit. ,s.92.    



 176 

kaynaklanan kısıtlamaların kaldırıldığını, iki ülke arasındaki borçların yeniden 

yapılandırıldığını ve ABD’nin Pakistan’ın IMF kredilerinden yararlanmasına 

yardımcı olacağını açıklamıştır.399   

Soğuk Savaş sonrasında, 11 Eylül’e kadar geçen sürenin Pakistan için 

1980’lerden çok farklı olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Din, Hindistan 

tehdidi ve Keşmir davsının kutsallığı üzerinden kurulan söylem değişmemiştir. 

Farklılaşan Soğuk Savaş içerisinde Pakistan’ın ittifak siyasetinden kaynaklı 

uluslararası desteğin kaybolmuş olmasıdır. Pakistan yeni uluslararası sisteme 

ekonomik olarak katılırken, siyasal alanda daha fazla içine dönük ve düşman 

algısıyla beslenen şiddet üzerinden bir söylem geliştirmiştir.  

c. Pakistan Dış Politikası  

Soğuk Savaş’ın sona ermesi Pakistan’ın içinde bulunduğu politik ortamın 

hızlı bir dönüşüm geçirmesi demekti ve Pakistan henüz bu değişime hazır değildi. 

Ziya’ül Hak’ın 1988’de ölümüyle kurmuş olduğu sistem hızlı bir dönüşüm 

geçirmeye başladı. İslamlaştırma politikası geçerliliğini korumakla birlikte, bu 

politikanın uygulamasında yumuşamaya gitme zorunluluğu doğmaktaydı; ayrıca, 

Pakistan’ın Afganistan savaşının gölgesinde giderek büyümüş ciddi ekonomik 

problemleri vardı ve yeniden yapılanma ihtiyacı söz konusuydu.  

Sovyetler Birliği askerleri Afganistan’dan çekilirken dünya Soğuk Savaş’ın 

sona ermesinin yaratacağı etkileri tartışmaya başlamıştı. Ancak Afganistan sorunu 

bağlamında Pakistan’da henüz savaş bitmiş sayılmazdı. Pakistan Afganistan’daki 

cihat hareketine sadece lojistik destek vermekle kalmamış, Pakistan haber alma 

servisi ISI tarafından Afganistan’da bulunan gruplar örgütlenmiş ve 

yönlendirilmiştir. Afganistan’ın içerisinde çeşitli gruplar arasında devam eden 

mücadelede Pakistan taraf olarak yer almıştır. Afganistan’da oluşacak yönetimin 

Pakistan’ın Soğuk Savaş süresince “ Peştunistan” fikri üzerinden devam eden ve 

parçalanma tehdidiyle karşı karşıya bırakan bir stratejiyi izlemeyeceğinden 

Pakistan’ın emin olması gerekmekteydi. Bu doğrultuda farklı dönemlerde farklı 

                                                

399 ABD Dışişleri Bakanı’nın Pakistan’ı ziyareti sırasında İslamabat’a gerçekleşen ortak basın 
konferansı, 16 Ekim 2001. http:/7www.pak.gov.pk/President_Adresses_index.htm  
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gruplara destek vererek Afganistan içerisinde kendi gücünü kurmuştur. Sonuçta, 

1996’da Pakistan içerisindeki medreselerde deobandi∗ Cemaat’i Ulema’i İslam 

ekolüyle yetişmiş mültecilerden oluşan Taliban güçleri Afganistan’da yönetimi ele 

geçirdiler ve Pakistan tarafından Afganistan’ın meşru yönetimi olarak hemen 

tanındılar.400  Afganistan’daki cihat hareketinin Pakistan tarafından desteklenmesinin 

bir diğer nedeni, Hindistan ile Keşmir üzerinden devam eden mücadelesinde bu 

grupların Pakistan’a üstünlük sağlayabileceği düşüncesi olmuştur.401 Pakistan’ın, 

fundamentist grupları “özgürlük savaşçısı” olarak niteleyip politikasının bir parçası 

haline getirmesi ülke içerisinde de dinsel söylemle beslenen siyasetin giderek 

egemen bir konum almasına neden olmuştur. Pakistan’ın fundamentalist akımları 

politikasının bir parçası haline getirmesi, Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle gündeme 

gelen “medeniyetler çatışması” tezi ve “yeşil tehdit” söylemi üzerinden, bu ülkeyi, 

tehditkar bir konuma oturtmaktaydı. Pakistan’ın dış politikasında  “Afganistan ve 

Keşmir bir köşe taşı olmakla birlikte ironik bir biçimde Aşil topuğu olmuştur.”402  

1990’da ABD ile Pakistan arasındaki ittifak ilişkisinin sona ermesi ve 

ABD’nin nükleer faaliyetlerinden dolayı Pakistan’a yaptığı yardımı kesmesi, 

Pakistan’ın jeopolitik konumuna dayalı öneminin de azaldığını göstermekteydi. Irak 

savaşıyla ABD varlığı bölge içerisinde doğrudan kurulduğunda, Pakistan, ABD 

temelli politikalardan dışlanmış olmaktaydı. Ancak, yine de, Irak krizinde ABD 

önderliğindeki uluslararası güç içerisinde yer almıştır. Hindistan gibi Pakistan da 

Körfez Savaşı’ndan ekonomik alanda çok kötü etkilenmişti. Petrol fiyatlarının artışı 

ve ödemeler dengesinin önemli bir kalemi olan Körfez işçilerinin ülkeye para 

                                                

∗ Deoband 1867’de Delhi yakınlarında Muhammed Kasım Nanotavi ve bir grup ulema tarafından 
kurulmuş bir ilahiyat fakültesidir. Okulun çalışmaları gelenekselci bir çizgide modern bilimleri 
tamamen dışladı, bu bağlamda Aligarh’ın modernizmine bir karşı tez oluşturdu. Muhafazakarlığı 
ölçüsünde diğer ilahiyat okullarında çok farklı bir yere oturmuştur. Aziz Ahmed, op. cit., s.130-137. 

400 F. Toix, op. cit., s. 234. Taliban güçlerini Afganistan yönetimini ele geçirmesi Hindistan tarafından 
“ Pakistan’ın şık bir hamlesi” olarak tanımlandı ve endişeyle karşılanmıştır. İrfan Kaya Ülger, 
“Taliban: Afganistan’da Pax American’ın İslamcı Militanı,”Avrasya Dosyası, C.4, S.3–4 
(Sonbahar- Kış 1998–1999), s. 106.  

401 Ibid. , 235. Keşmir’de yeni bir cihat başlamıştı, Sovyetler Birliği’ne karşı yürütülen cihat şimdi 
Hindistan’a karşı devam ettirilmekteydi. 

402 Shafqat Ali Shah, “Pakistan’s Foreign Policy Dilemmas in the New Millennium,” The Round 
Table, No. 360 (2001), 346–347. Fundamentalist terör gruplarının cihatı sadece Keşmir ile sınırlı 
kalmamıştır, Çeçenya ve Orta Asya cumhuriyetlerinde faaliyet göstermişlerdir.  
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aktarımlarının durmuş olması önemli bir cari açığa neden olmuştu.403 Ekonomik 

sorunlarla birlikte, yeni dönemde Pakistan dış politikasının nasıl olacağına ilişkin 

tartışmalar da devam etmekteydi. Pakistan’daki belirsizlik Nevaz Şerif hükümetinin 

kurulması ile kaybolmuştur. Yeni dünya düzeni ne olursa olsun Pakistan artık 

“Müslüman ümmeti ve Pakistan ulusal çıkarlarını koruyacak yeni bir uluslararası 

düzen paradigması arayışında olması gereken”bir devlettir.404   

Müslüman ümmeti ve İslami ideolojinin yayılarak geliştirilmesi fikri Pakistan 

dış politikasının yeni unsuruydu. Bu yaklaşım ilk açılımını Körfez Savaşı sırasında 

göstermiştir. Nevaz Şerif 14 Şubat 1991’de Ulusal Meclis’te Körfez’de barışın tesisi 

için altı nokta formüle etmiştir. Buna göre; 

 “Irak’ın Kuveyt’ten çekileceği güvencesine dayalı bir ateşkes tesis 

edilmeli; ateşkes sonrası tüm yabancı güçler çekilmeli ve bölgenin 

güvenliği Körfez ülkelerine bırakılmalı; olağanüstü İslam Konferansı 

Örgütü toplantısı gerçekleştirilmeli, Körfezin durumu dikkate alınmalı 

ve ‘ortak strateji’ konusunda uzlaşıya varılmalı; Müslüman ülkeler 

arasında ‘Pan-İslamik Güç’ bölgede oluşturulmalı; BM kararları 

Kuveyt’te, Keşmir ve Filistin’de etkili bir biçimde harfiyen uygulanmalı 

ve tüm kutsal mekanlar Suudi Arabistan’da ya da Irak’ta olsun ‘güvenli 

bölge’ ilan edilmelidir.”  405   

 Bu talepler Pakistan’ın dinsel temelli yeni dış politikasını yansıtmakla 

birlikte Körfez bölgesini aşan ve Hindistan’la ilişkilerini doğrudan ilgilendiren 

Keşmir sorununa da değinmekteydi. Bu ilkelerin kabul edilmeyeceği açıktı; amaç 

Şerif hükümetinin ilk yılında kamuoyu desteğini arttırmak ve koalisyona asker 

göndermenin tepki çekmesini engellemekti. Ayrıca, Keşmir sorununu uluslararası 

gündemde tutmak da istenmekteydi. 

Pakistan, dış politikasında dini söylemi güçlendirdikçe sistem için bir tehdit 

olarak görülmekte ve ilişkileri gerilimli bir hal almaktaydı. Özellikle nükleer silah 

                                                

403  P. L. Bhola, op.cit., 109-110. 
404 P. L. Bhola , “Nawaz Sharif’s Foreign Policy: Response to the Emerging New World Order,” Post 
Cold War Development in South Asia, ed. P.L Bhola, Jaipur, RESA Publishers,1995, s.78.  

405 H. Ram, op.cit.,s. 77. 
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geliştirme doğrultusundaki çalışmaları ABD ile ilişkilerinin bozulmasına yol 

açmıştır. Pakistan ise, mevcut kararlılığını sürdürmeyi zorunlu görmüştür. Pakistan 

Parlamentosu’nun ortak toplantısında Parlamento Başkanı Gulam Ishaq “Bizim için 

dış yardımın ne kadar önemli olduğu problem değil, bunun için ulusal onurumuzdan 

taviz vermemeliyiz”sözleriyle bu durumu izah etmiştir.406  Nükleer silahsızlanma 

konusu Pakistan’ın Hindistan ile ilişkilerinin bir türevi olmuştur. Dolayısıyla 

Pakistan için bu projeden vazgeçmek Keşmir davasından vazgeçmek gibiydi; nükleer 

çalışmaları durdurmak Hindistan ile mücadele etmekten vazgeçmek anlamına 

geleceğinden böyle birşey söz konusu olamazdı.  

Pakistan sistemden tamamen izole olmamak ve yeni alanlar açmak amacıyla 

Müslüman kardeşliği üzerinden ilişkilerini sürdürmeye çalışmıştır. Bu amaçla 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla kurulmuş yeni Orta Asya devletleriyle temasa 

geçmiştir. Pakistan bu ülkelerle ilişkilerini ekonomik, stratejik kaygılarla ve 

Ekonomik İşbirliği Örgütü (EİÖ) üzerinden yürütmeye çalışmıştır. Şubat 1992’de 

Tahran’da yapılan toplantıda Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve 

Kırgızistan yeni EİÖ üyeleri olmuşlardır.407 Pakistan’ın Müslüman kardeşliği ve 

ümmet anlayışı bu ülkelerle ilişkilerinde de başat bir rol oynamış, özellikle 

Afganistan’a komşulukları bağlamında bu ülkelerle ilişkilerin Pakistan’ın 

Afganistan’daki durumu kontrol altına almasında yardımcı olacağı ve Orta Asya’da 

etkinliğini arttırarak Hindistan’ı bu bölgenin dışında tutabileceği yorumları 

yapılmıştır.408 Bu durum bölge ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini geliştirmeye çalışan 

Hindistan ve etkinliğini korumaya çalışan Rusya tarafından hoş karşılanmamıştır; 

Rusya’da İslami hareketlerin yükselmesinin Çeçenistan ve Keşmir’deki İslami terör 

örgütlerinin mevcut faaliyetleri arttırabileceği endişesi mevcuttur. Pakistan’ın 

Müslüman kardeşleriyle ilişkileri 11 Eylül sonrası dönemde dönüşmek zorunda 

kalmıştır. 

Pakistan’ın bu süre içerisinde ilişkilerini Soğuk Savaş dönemindekine benzer 

bir biçimde sürdürdüğü tek ülke Çin olmuştur. Çin, Pakistan’ın nükleer teknolojisini 

                                                

406 P.L. Bhola, op.cit., s.85. 
407 Maqsudul Hasan Nuri, “Pakistan’s Security Perceptions in the Post Cold War Era,”, South Asia 
After the Cold War, ed. Kanti P. Bajpai ve Stephen Cohen, Westview Press, Boulder, 1993, s.97 

408 Max-Jean Zins, op.cit., s.103.  
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geliştirmesine yardımcı olmakla birlikte bu ülkeye orta menzilli M-11 füzelerini 

satışını gerçekleştirmiştir. Pakistan’ın askeri gücünü geliştirmesini ve mevcut 

izolasyonu bir miktar aşabilmesini sağlamıştır. Çin’in Hindistan ile de ilişkilerini bu 

süre içerisinde geliştirmeye çalışması, Pakistan’da endişe yaratmakla birlikte 

Başbakan Li Peng’in 1991’deki İslamabad ziyaretinde bu ülkeden, “Çin-Hindistan 

ilişkilerini geliştirmek pahasına Pakistan’dan vazgeçmeyeceğinin” güvencesini 

almıştır.409 Çin’in Pakistan ile ilişkilerini korumaya çalışmaya rağmen artan ilişkileri 

doğrultusunda Hindistan’a giderek daha yakın bir tutum aldığı söylenebilir; Çin  

Keşmir sorununun BM kararları doğrultusunda çözülmesi gerektiğine ilişkin  

politikasını Hindistan yönelimiyle birlikte değiştirmiş ve konunun iki taraflı 

görüşmeler ile çözülebileceğini açıklayarak Hindistan tezlerine destek vermiştir.410 

Pakistan dış politikasının 1990’lar boyunca temel sorunu Afganistan ve 

Keşmir olmuştur. Soğuk Savaş sonrasının yeni düzenine dahil olmakta sıkıntı 

çekmesi ve radikal grupları kullanarak dış politikasında başarıya ulaşmaya çalışması 

uluslararası sistemden daha da dışlanmasına neden olmuştur. Gujral yaklaşımı ve 

ekonomik açılımlar doğrultusunda Hindistan ile ilişkilerini geliştirme çabası ise iç 

politik çalkantılar, hükümetlerin Keşmir sorununu kullanarak kamuoyu desteği 

sağlamaya yönelik çabaları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Pakistan “terörle savaş” 

çerçevesinde tekrar sisteme katılana kadar parya devlet olarak anılmıştır. 

 

C. HİNDİSTAN-PAKİSTAN ÇATIŞMASININ YENİDEN KURULMASI 

Soğuk Savaş sonrası dönemde her iki ülke için değişmeden kalan unsur 

aralarındaki çatışmalı ilişki olmuştur. İki ülkede eski ittifaklarını ve politik 

yaklaşımlarını değiştirmişler ve yeni dünya düzenini zorlamalarına kendilerince 

uyum göstermeye çalışmışlardır. Yeni dönemde sorun artık sadece bir Keşmir sorunu 

değildir; mevcut çatışmalara yüklenen anlamdır. Keşmir gibi nükleer silahlanma 

yarışı da iki ülke arasındaki bu yeni durumun bir uzantısı olmuştur. Nükleer savaş 

riskinin iki ülke içinde gerçekçi olmadığı bir uluslararası sistemde,  nükleer silah 

                                                

409 Bhola, op.cit., s.90. 
410 J. Garver, idem. 
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sistemleri geliştirmeleri ve bunları “ulusal gurur”un bir parçası haline getirmeleri 

birbirleri için geliştirdikleri ve geçmişin deneyimleriyle içini doldurdukları düşman 

algısının bir sonucu olmuştur. Bu düşman algısı yeni düzenin sosyo-ekonomik ve 

politik zorlamalarıyla devletler arası niteliğini yitirmiş ve toplumlar arası Hindu-

Müslüman çatışması içerisinde tekrar türemiştir. Yeni çatışma ordular arası olmaktan 

çıkarak ülkeler içerisindeki terör grupları, halk ve güvenlik güçlerinin dahil olduğu 

farklı boyutlarda yürütülmektedir. 

 1. Hindistan ve Pakistan’ın Nükleer Meydan Okumaları 

 Hindistan ve Pakistan’ın Mayıs 1998’de gerçekleştirdikleri nükleer denemeler 

Güney Asya’yı yeniden dünyanın gündemine oturttu. NPT’nin ve nükleer 

teknolojilere ilişkin ticaret rejimlerinin gözden geçirilerek etkinleştirilmeye 

çalışıldığı bir dönemde iki ülkenin eylemi ciddi endişe uyandırmıştır. Hindistan’ın 

1974’te Barışçıl Nükleer Denemesi sonrasında nükleer bir güce sahip olduğu 

bilinmekteydi ve bu ülkeye denetim mekanizmalarına katılması doğrultusunda baskı 

yapılmaktaydı. Pakistan’ın 1974 denemesine tepkisi ise, kendi bombasını geliştirmek 

olmuştu. Afganistan müdahalesinin Pakistan’a sunduğu fırsatlardan biri de, dikkat 

çekmeden nükleer teknolojinin ülkesinde gelişmesini sağlamasıydı.  

 Güney Asya’daki nükleer yaklaşım Soğuk Savaş içerisinde Sovyetler Birliği 

ve ABD arasındaki nükleer yarış gibi kapsamlı ve gelişmiş değildi; ama Hindistan ve 

Pakistan için bu ülkelerin prestijleri ve içeride verdiği mesaj bakımından anlamlıydı. 

Hindistan önemli bir güç merkezi olma amacındaydı ve bu nedenle, nükleer deneme, 

teknolojik değerlendirmelerden ayrı, politik bir konu olarak dikkate alınmalıydı.411  

Nitekim amaç bir deneme değil bir doktrin ortaya koymaktı. Başbakan Vajpayee’nin 

denemelerden kısa bir süre sonra, 27 Mayıs 1998’de açıkladığı Doktrin Hindistan’ın 

nükleer politikadan beklentilerini içermekteydi: 

“…1974 yılında nükleer gücümüzü gösterdik. Daha sonraki 

hükümetler bu karara ve milli idareye sadık kalmak üzere gerekli 

adımları attılar ve Hindistan için nükleer tercih hakkını saklı 

tuttular. 1996 yılında CTBT'yi (Compherensive Test Ban Treaty - 

                                                

411 Nizamani, op.cit.,s. 222. 
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Kapsayıcı Deneme Yasaklanması Anlaşması) imzalamama 

konusunda Meclis'in oybirliğiyle aldığı kararın arkasında yatan 

ana sebep buydu.  

80'li ve 90'lı yıllarda füze ve nükleer silahlardaki artışla 

güvenliğimiz giderek tehlike altına girmeye başladı. Çevremizde 

nükleer silah sayısı arttı ve çok kompleks sistemler kullanılmaya 

başlandı. Ayrıca, Hindistan bu dönemde dış destekli terörizm ve 

bir gizli savaş kurbanı olmuştur. Global seviyede, nükleer silah 

sahibi ülkelerde tüm bu silahlardan arındırılmış bir dünyaya 

yönelik atılan kararlı ve geri dönülemez adımlar 

görülmemektedir. Aksine NPT'nin süresiz ve şartsız olarak 

genişletildiğini ve beş ülke elindeki nükleer silah varlığının 

daimileştirildiğini görüyoruz 

Hindistan bugün nükleer silah bulunduran bir ülkedir. Bu 

inkar edilemeyecek bir gerçektir. Bu ne bizim talip olduğumuz 

bir unvan, ne de başkalarının yükleyeceği bir konumdur. Bu 

bilim adamlarımızın ve mühendislerimizin millete armağanı, 

dünya nüfusunun altıda birini oluşturan Hindistan'ın bir 

hakkıdır. Artan kabiliyetlerimiz sorumluluk hislerimizi 

artırmaktadır. Bu silahları herhangi bir ülkeye tehdit ya da 

saldırı amacıyla kullanmayı düşünmüyoruz. Bunlar Hindistan'ın 

herhangi bir nükleer tehdide maruz kalmamasını sağlayacak 

korunma silahlarıdır. Bir silahlanma yarışına girme niyetinde 

değiliz… Nükleer politikamız ölçülülük ve açıklık üzerinedir. Ne 

1974'te ne şimdi 1998'de herhangi bir uluslararası anlaşmayı 

çiğnemiş değiliz… Dahası, Hükümet Hindistan'ın gönüllü olarak 

bir ertelemeye gideceğini ve yeraltı nükleer deneme patlamaları 

gerçekleştirmeyeceğini açıklamıştır. Ayrıca bu beyanatın hükmen 

resmileştirilmesi konusunda hareket etme niyetimizi de belli ettik. 

      Meclis hiç şüphesiz Hindistan halkından ve dünyanın çeşitli 

bölgelerinden yükselen tepkilerin farkındadır. Halkımızın yoğun 

desteği bizim güç kaynağımızdır. Bu bize sadece aldığımız 
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kararın haklı olduğunu değil, ayrıca ülkemizin güvenlik 

konusunda duyarlı, kararlı liderliğe ihtiyacı olduğunu 

göstermektedir. Bunu kutsal bir görev olarak yapacağıma söz 

veriyorum…”
412

 

 Doktrinde de belirtildiği üzere, bu silahların herhangi bir gerilimde ilk anda 

kullanımları söz konusu olmamaktadır. Amaç nükleer caydırıcılık olarak 

sunulmaktadır. Ayrıca silahsızlanma ve küresel bir silah kontrol sistemi 

geliştirilmesinin gerekliliğine de değinilmiştir. Ancak bu kontrol sisteminin Güvenlik 

Konseyi’nin beş daimi üyesi lehine işleyen, ayrımcı ve dikey gelişmeyi engellemeyen 

NPT tarzı bir mekanizma olmaması konusunda Hindistan hassasiyetini sürekli 

belirtmiştir.413  

 Pakistan’ın Hindistan’ın nükleer denemelerinden hemen sonra gerçekleştirdiği 

denemeler “Hindistan ile denkliğini ortaya koyma ve Hindistan’ın nükleer tehdidini 

ya da şantajını etkisiz hale getirebilme”  amacını taşımaktaydı.414 Hindistan’ın 

nükleer deneme yapacağı açıklandığında Pakistan’da bu denemeye karşılık vermek 

“egemenliği, toprak bütünlüğünü ve ulusal çıkarları korumak için” gerekli 

görülmekteydi.415 Pakistan’da Hindistan’dakinden farklı olarak uluslararası prestij 

beklentisi öncelikli değildi ve asıl motivasyon unsuru Hindistan’ın bunu Pakistan’a 

karşı kullanacağı düşüncesi olmuştur:  

“…Nükleer politikamızın arkasında rasyonel olarak sadece 

güvenlik vardır ve ülkemize yönelebilecek saldırganlıklara karşı 

sadece asgari güvenilir caydırıcılık sağlamayı amaçlamaktayız. 

Pakistan, Hindistan’ın aksine bölgesel ya da küresel statü arzusunda 

                                                

412 http://www.indembassy.org.tr/html/sayfa4.htm 
413 Utara Sahasrabuddhe, “India’s Nuclear Policy,” India in World Affairs: Toward the 21st. 

Century, ed. Usha Thakkar, Nanguesh Kulkarni, Mumbai, Himalaya Publishing House, 1999, s. 
276. 

414 Hasan Askeri Rivzi, “Pakistan’s Nuclear Testing,” Asian Survey, Vol. XLI, No. 6 (November-
December, 2001), s. 945’ten Zafer Iqbal Cheema , “Pakistan’s Nuclear Doctrine and Comman and 
Control” in Planning the Unthinkable, ed. Peter R. Lavoy, S. D. Sagan,  New York, Cornell 
University Press, 2000, s. 158–81.   

415
 Ibid., s. 946. Pervez Müşerref, 21 mart 2001’de Washington Times’la yaptığı röportajda nükleer 
denemelerin yasaklanmasıyla ilgili düzenlemelere Pakistan’ın dahil olması konusundaki soruya bu 
tarz bir düzenlemenin Pakistan’ı iç politik alanda istikrarsızlaştırabileceği yanıtını vermiştir. 
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değildir. Hindistan ile nükleer yarışa girmeyeceğiz, halkımızın 

ekonomik mahrumiyetine neden olmak istemiyoruz.” 416  

 İki ülke arasındaki nükleer meydan okuma, Güney Asya’nın iki nükleer 

gücünün silahların kontrolüne ilişkin uzlaşmaya varmaları doğrultusunda ilerleme 

kaydetmelerine neden olmuştur. Şubat 1999’da gerçekleşen Lahor zirvesinde güven 

arttırıcı önlemleri de içeren bir uzlaşıya varılmıştır. Lahor Anlaşması tarafların 

balistik füze sistemleri ve nükleer mühimmatları konusunda karşılıklı 

bilgilendirilmesini içermekteydi ve iki ülke arasında ilişkilerin en yakın olduğu 

noktayı ifade etmekteydi.417  

  Lahor süreci Hindistan ve Pakistan arasındaki sorunları çözmek için çok 

önemli bir adım olmuştur; ancak süreç, Haziran ayında Keşmir’de Kontrol Hattı 

ihlaliyle başlayan çatışmalarla herhangi bir sonuca ulaşamadan sonlanmıştır. 

2. Çatışmanın Kaynağı: Keşmir 

 Keşmir bağımsızlıklarını kazanmalarından günümüze kadar Hindistan ve 

Pakistan arasındaki en temel sorunu oluşturmaktadır. İki ülke arasında yaşanan diğer 

sorunlar oluştukları ortamın koşullarında meydana gelen değişimlerle ortadan 

kalkmışlardır ya da etkileri azalmıştır. Soğuk Savaş sorunları bunun önemli bir 

göstergesidir. Keşmir ise, Soğuk Savaş sonrasında bile şiddetini azaltmadan devam 

eden bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Keşmir iki ülkenin çatışmasının 

sürekliliği itibarıyla tarih dışı bir aktörmüş gibi görünmekle birlikte, uluslararası 

sistemin unsurları ve ülkelerin deneyimleriyle yoğrulmuştur ve bizatihi tüm bu 

dönüşümün etkilerini üzerinde taşımaktadır. Bu bağlamda Keşmir sorunu iki ülke 

içinde fazlasıyla içselleştirilmiş ve yönetimler için raison d’etre niteliği kazanmıştır.  

Keşmir’de 1989’da seçimlerin boykot edilmesi ve 1990’da Hindistan’da 

hükümetin Keşmir için doğrudan yönetim uygulamasını başlatmalarıyla başlayan 

çatışma şiddetini azaltmadan devam etmiştir. 1989’da Hindistan yönetimine karşı 

yürütülen mücadelenin amacı Pakistan’a katılmak ya da dinsel bir neden değildi, 

                                                

416 A. Kronstadt, op. cit., s. 22’den Faraz Hashmi, “Deterrence Main Aim of Nuclear 
Policy:CE,”Dawn, June 27, 2000  

417 Amit Gupta , “India’s Third-tier Nuclear State Dilemma,” Asian Survey, Vol. XLI, No. 6 
(November-December,2001), s. 1059.  
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sadece bağımsızlık isteğiydi. Ancak birkaç yıl içerisinde Keşmir’deki savaşı 

sürdürenler “militanlar” olmuşlardır.418 1996’da Taliban’ın Afganistan yönetimine 

gelmesi, Pakistan’ın Keşmir’e Afganistan’dan gelen militanların sızmasını sağlaması 

Keşmir’in bağımsızlığı sorunsalını farklı bir boyuta taşımıştır. Dini liderlerden 

Maulana Masood bunu açıklıkla ifade etmiştir: “Keşmir’in bağımsızlığı Hindistan’ı 

yok etme planımızın bir parçasıdır.”419 Keşmir, Afganistan’dan sonra, yeni bir cihad 

merkezi olmaktadır. 

Keşmir’de Hindistan’a karşı mücadele veren gruplar iki ana eksende 

toplanmaktadır. “All Parties Hurriyat Conference” ya da “Jammu Kashmir Liberation 

Front’un”(JKLF)  bağımsızlık söylemi Keşmir’in tam bağımsız seküler bir devlet 

olması üzerine kurulmuştur. “Lashkar-e Taiba”, “Jaish-e Mohammed”, “Harakat’ul 

Mujahidin” ve “Hizubul Mujahiddeen” örgütlerinin etrafında toplanmış 

fundamentalist gruplar ise, Pakistan merkezliydi ve Keşmir’in Pakistan’a ait 

olduğunu savunmaktaydılar. Bunlar, Afganistan sonrasında ikinci cihat hareketini 

Hindistan’a karşı sürdürdüklerini iddia etmekteydiler.420Keşmir’deki mücadelenin 

terör örgütleri üzerinden kurulmasının bazı nedenleri vardı: Bu mücadele biçimi 

Pakistan için tercih edilebilir nitelikteydi, çünkü Pakistan -Hindistan arasında askeri 

güç dengeleri bakımından Hindistan’ın açık bir üstünlüğü mevcuttu. Orduların karşı 

karşıya geldiği bir konvansiyonel savaşın başarısızlık ihtimali karşısında- ve elbette 

böyle bir savaşın ülke içerisinde istikrarsızlığı körükleyeceğini de düşünerek- “düşük 

yoğunluklu bir savaş”ın riski azdı ve başarı şansı yüksekti. Pakistan’da deobendi 

medreselerde yetişmiş pan-islami gruplar Pakistan gizli servisi ISI tarafından 

desteklenmekte ve bölgeye sızmaları sağlanmaktaydı.421 Hindistan ise, bu durumun 

yayılmasına neden olan bir ortam hazırlamıştı. 1980’ler süresince Indira Gandhi’nin 

                                                

418 Roland-Pierre Paringaux, “Inde et le Pakistan Face à Face,” Le Monde Diplomatique, 
(Janvier,2002), s. 12.  

419 Ibid., s. 13. 
420 Praveen Swami, “Terrorism in Jammu and Kashmir in Theory and Practice,” Indian Review, 
Vol.2, No.3 (july, 2003), s.58–59 Bu örgütler dışında Lashkar-e Omar, Harakat’ul Jihad-i Islami, al-
Badr, jamaat-ul Mujaheddin gibi fundamentalist gruplar vardır. Hizubul Mujahiddeen ve jamaat-ul 
Mujaheddin etnik olarak Keşmirliler’den oluşmaktadır, diğerleri Pakistanlı kadrolara ve liderliğe 
sahiptir. 

421 Ataöv,  Kashmir and Neighbour, s.,145-146;  William Maley, “The ‘War Aganist Terrorism’in 
South Asia,” Contemporaray South asia, Vol.12, No.2 (June, 2003), s.207.  
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merkezileştirme politikaları Keşmir’de rahatsızlık yaratmıştı. Ayrıca hükümetin 

Keşmirli grupların beklentilerini dikkate almaması görüşmeler yoluyla sorunun 

çözümünü engellemekte ve şiddeti bölgeye davet etmekteydi. Keşmir’de 1990’ların 

başında çatışmalar yatışmaya başladığında, 1992’de Babri Cami olayı ve Hindistan 

içerisinde Hindu milliyetçiliğinin gelişmesiyle Müslüman – Hindu çatışmasının 

başlaması etkisini Keşmir’e taşımıştır.422  

Keşmir’de bağımsızlık savaşının zemin değiştirmesi şiddetin boyutunu 

arttırmıştır. Keşmir’de Hindistan yetkililerinin açıkladığı rakamlar doğrultusunda 

1988–1999 aralığında kayıp sayısı 21.039’dur. 423 Çatışma 1996’da Keşmir’de 

yapılan seçimlerle bir nebze şiddetini yitirmiştir. Hindistan Keşmir’de demokrasinin 

yeniden tesis edildiğini ve sorunun çözüldüğünü iddia etmekteydi; ancak seçime 

katılım oranının azlığı ve mevcut insan hakları raporlarında belirtilen ihlaller 

Keşmir’de Hindistan için bir sona ulaşılmadığını göstermektedir.424 Pakistan 

Hindistan arasında Gujral yaklaşımı çerçevesinde gerçekleşen yakınlaşma Keşmir 

sorununun çözümü için de olumlu bir hava yaratmıştı. Bu yakınlaşma doğrultusunda 

1998’deki nükleer denemelerin yarattığı gerginlik ve güvensizliği aşmak için Şubat 

1999’da Lahor görüşmeleri yapılmıştı. Görüşmeler çerçevesinde, taraflar, 

oluşabilecek tırmanmanın nükleer silahların kullanıldığı bir çatışmaya dönüşmesini 

engellemek için, aralarında bilgi alışverişi yapılmasını ve güven arttırıcı önlemlerin 

uygulanmasını kabul etmişti.  Lahor süreci devam ederken, Mayıs 1999’da, 

Keşmir’de taraflar yine karşı karşıya geldi. Hindistan Pakistan tarafından desteklenen 

militanların Kontrol Hattını (LoC) geçerek kontrol noktasındaki Hindistan askerlerine 

saldırdığını iddia etti. Pakistan ise, suçlamaları kabul etmemekle birlikte sınırı geçen 

“özgürlük savaşçıları”na sadece siyasi destek verdiğini belirtti ve Hindistan hava 

kuvvetlerinin karşı saldırıya geçmesiyle Kargil’de savaş başladı. Kargil savaşı 

                                                

422 Jyotsna Saksena, “S’adapter a Un Monde Unıpolaıre,” Le Monde Diplomatique(Juillet 1997), s. 
19  

423 Ataöv, op.cit., s. 135. 
424 Mushtaqur Rahman, Divided Kashmir, Boulder, Lynne Rienne Pulishers, 1996, s.156–157. 
Uluslararası Af Örgütü 1992 Raporu’na göre Keşmir’deki insan hakları ihlalleri sistematik bir hal 
almıştır, ihlaller Hindistan ordusu, paramiliter sınır güçleri ve güvenlik güçleri tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 
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Temmuz’da Nevaz Şerif’in ABD’de Clinton ile görüşmesi sonrasında Pakistan’ın 

LoC’un kendi tarafına askerlerini çekmesiyle sonlandı425   

Kargil savaşı iki ülke arasında Keşmir için gerçekleştirilen dördüncü savaştı 

ve Hindistan-Pakistan ilişkilerinin tekrar uzlaşmaz bir noktaya gelmesine neden 

olmuştur. Hindistan ve Pakistan’ın Keşmir konusundaki farklı tezleri tekrar gündeme 

taşınmıştır. Pakistan savaşın kullanarak konunun uluslarararsılaştırılmasını sağlamaya 

çalışırken, Hindistan Pakistan’a karşı Batı’nın desteğini alarak konunun Simla 

Antlaşması çerçevesinde çözülmesini sağlamak istemiştir.426 Kargil savaşı 

uluslararası toplumun dikkatini çekmişti ancak bu Keşmir sorunun nasıl çözüleceğine 

ilişkin bir kaygı değildi; asıl sorun, Kargil gibi bir sorunun tırmanmaya yol açarak 

nükleer bir savaşa neden olabileceğine ilişkindi. Kargil krizi esnasında iki taraf 

nükleer silah kullanmayacaklarına ilişkin açıklamalar yaparak uluslararası toplumun 

endişelerini ortadan kaldırmaya çalışmışlardır.427 Zaten iki ülke de 1998’de 

gerçekleştirdikleri denemeler sonrasında yaptıkları açıklamalarda nükleer silahlarını 

herhangi bir çatışma durumunda kullanmayacaklarını bildirmişlerdi ve bu silahların 

sadece caydırıcı nitelikleri olduğuna değinmişlerdi.  

Kargil, 1965 ve 1971 Keşmir savaşları gibi Hindistan ve Pakistan arasındaki 

keskin görüş ayrılığını ortaya koymakta ve iki ülke arasında olumlu gelişmeleri 

engellemekteydi. Ama asıl benzerliği, diğer çatışmalarda olduğu gibi, ülkelerin 

içeride çeşitli istikrarsızlıklar yaşadığı bir dönemde bir çeşit kutsal dava olarak 

sunulması ve toplumu bu doğrultuda harekete geçirmesiydi. Elbette diğerlerinde 

olduğu gibi yeni siyasi gelişmeler için de bir temel söylem oluşturmaktaydı. Kargil’de 

sınır ihlali konusu tartışmalı bir noktaydı ve Pakistan ordusunun Nevaz Şerif 

yönetimine karşı kurduğu bir komplo olarak görülmüştür.428 Kısa bir süre sonra da, 

                                                

425 Scott D. Sagan, “The Perils of Proliferation in South Asia,”Asian Survey, Vol. XLI, No. 6 
(November-December, 2001), s. 1071–1072.  

426 T. Arı, op. cit., s.146. Nevaz Şerif Clinton’la yaptığı görüşmede krizin çözülebilmesi için 
“uluslararası toplumun aktif bir rol oynayarak fırsat yaratması gerektiğine” değinmiştir. Hagerty, 
op. cit.,s. 102’den “Pakistan Says India Trying to Cross Kashmir Cease-Fire Line,” CNN 
Interactive, July 9, 1999.  

427 Sagan, op.cit., s. 1074. 
428 Husain Haqqani, “Pakistan’s Endgame in Kashnir,”  Indian Review, Vol. 2, No.3 (July 2003),s. 48.  
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12 Ekim 1999’da,  Pervez Müşerref yönetime el koyacaktır ve Kargil’deki 

başarısızlıktan dolayı Şerif hükümetini eleştirecektir.  

Pakistan, Keşmir’de, kendi tezlerini desteklemek için bir fırsat 

oluşturamamıştır. Keşmir sorununun uluslararası arenaya taşınması mümkün 

olmamıştır. Nükleer sorunun gölgesinde kalan, Keşmir sorununun iki ülke arasında 

bir mesele olduğu her fırsatta vurgulanmıştır. Şerif hükümetinin ekonomik ve siyasi 

başarısızlığı perçinlenmiş ve Müşerref’in askeri darbesi için uygun bir ortam 

yaratmıştır. Ayrıca dışlanmışlığını aşmak için bir fırsat dahi oluşturmamış bu ülkenin 

iyice sistem dışına itilmesine neden olmuştur. Hindistan için de Keşmir bir politik 

araçtır. Yükselen Hindu milliyetçiliğinin önemli söylem konularından birini 

oluşturmaktadır. “Toprak bütünlüğünün korunması” için Keşmir’deki mücadele 

Hindistan’daki istikrarsızlıkları gizlemek için de tercih edilen bir yöntem olmaktadır. 

Ancak, tüm bu söyleme rağmen, 1990’ların sonunda BJP’nin kamuoyu desteğinin 

azalmasını engelleyememiştir. 

 

D. 11 EYLÜL 2001: GÜNEY ASYA’DA DEĞİŞEN STRATEJİLER 

11 Eylül 2001’de el-Kaide militanlarının ABD’de gerçekleştirdikleri terörist 

eylemler yeni bir düşman algısı ve uluslararası politik yaklaşım yaratmıştır. ABD’nin 

hegemonik gücünün liberalizasyon ve ekonomi öncelikli söylemlerle daha fazla 

anıldığı 1990’ların eğilimi hızlı bir değişim geçirmekteydi. Aslında bu dönüşümün 

sinyalleri 1990’ların sonunda kendisini göstermiş, 11 Eylül bu dönüşümün simgesi 

halini almıştır. Güney Asya ise bu dönüşümden en çok etkilenen yer olmuştur. 

1990’da ABD’nin bölgeye olan askeri ilgisi azalmıştı, yeni bir Afganistan 

müdahalesiyle de bu durum tamamen değişmişti. 

ABD 11 Eylül sonrasında yeni bir uluslararası koalisyon oluşturma çabası 

içerisinde olmuştur. Bu bağlamda Pakistan birden bire stratejik bir ortak olarak önem 

kazanmıştır, Pakistan’a ve Hindistan’a 1998’den beri uygulanan yaptırımların 

Ağustos ayında Hindistan için kaldırılması söz konusuyken, Eylül sonrasında 

Pakistan için de kaldırılması ve bu ülkeye ekonomik destek verilmesi gerektiği 
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belirtilmiştir.429 Ayrıca Keşmir konusu “terörle savaş” yaklaşımı çerçevesinde tekrar 

gündeme gelmişti ve Pakistan’la  Hindistan’ı bu konuda bir şeyler yapmaya zorlayan 

bir ortam vardı. 

Pakistan’da Müşerref rejimi kendi otoritesini tam olarak kurmuş sayılmazdı ve 

meşruiyeti için bazı toplum kesimleriyle ilişkilerini geliştirmeye ve cihadi unsurları 

dizginlemeye çalışmaktaydı. Pakistan içerisinde oluşmuş çok merkezli yapı 

yönetimin ISI ve onun desteğiyle ayakta duran gruplara doğrudan müdahalesini 

zorlaştırmaktaydı. Uluslararası alanda tecrit edilmiş Pakistan yönetimi için, 11 Eylül, 

yönetimin içeride güçlenmesi ve uluslararası meşruiyetini kurması için olağanüstü bir 

fırsat yaratmıştır.430 İslamlaştırma projesinin uzun zamandır sürdürüldüğü Pakistan’da 

Afganistan’a karşı bir operasyona katılmak ve İslamcı militanlara karşı bir savaşım 

vermek bir hayli güç olmuştur. Müşerref’in ABD’yi desteklemek dışında herhangi bir 

tercihi söz konusu olamazdı. Pakistan bu doğrultuda ABD’nin terör listesinde olan 

“Lashkar-e Taiba”, “Jaish-e Mohammed” örgütlerini terörist ilan etmiştir ve kendi 

ülkesi içerisinde el-Kaide mensuplarına karşı operasyonlar düzenlemiştir. Müşerref 

“hiçbir organizasyonun Keşmir adına terörizm yapmasına müsamaha göstermeyiz… 

Pakistan terörist faaliyetlere topraklarında izin vermeyecektir”431sözleriyle 

Pakistan’ın bu operasyonlardaki etkin tavrını ifade etmiştir. Sonucunda ABD ile 

ilişkilerinde önemli ilerleme kaydetmiştir. 2003 ortalarında ABD bu ülkenin bir 

milyar dolarlık borcunun silmiş ve üç milyar iki yüz milyonluk yardım paketi 

sunmuştur.432 Ancak, yardımların, Pakistan’da 1950’deki gibi ABD yanlısı bir ortam 

yaratmadığı açıktır. Ayrıca Pakistan’ın terörizm konusundaki tutumunun daha ne 

kadar bu şekilde devam edeceği tartışmalıdır. Belucistan ve Kuzey Batı Sınır 

Eyaleti’nde önemli bir güç kazanan Muttahida Majlis ile Amal İslami koalisyonunun 

ülke içerisinde etkinliğini arttırarak Müşerref’e karşı başarılı olması halinde, Pakistan 

ABD söyleminde nükleer silahlara sahip “serseri devlet” olabilir. Washington’un 

                                                

429 Kenneth Lieberthal, “The United States and Asia in 2001,” Asian Survey, Vol. XLII, No. 
1(January-February, 2002), s. 11; Arun R. Swamy, “India in 2001,” Asian Survey, Vol. XLII, No. 
1(January-February, 2002), s. 171.  

430 Iftikhar H. Malik, “Pakistan in 2001,” Asian Survey, Vol. XLII, No. 1(January-February, 2002), s. 
207–208. 

431 12 Ocak 2002 tarihli ulusa sesleniş, http://www.pak.gov.pk/Presidents_adresses_index.htm 
432 Cohen, op.cit., s.132. 
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İslami partilerin iktidarı elegeçirme ihtimaline karşın, Pakistan’da Müşerref 

yönetiminde sınırlı demokrasiyi desteklemesi bölge politikasını yürütebilmenin 

zorunlu unsuru olmaktadır.433  

Müşerref rejiminin tekrar uluslararası sisteme dahil olması Pakistan’ın 11 

Eylül sonrasında Rusya ile ilişkilerinin yakınlaşmasına neden olmuştur. İki ülke 

arasında Afganistan sorunu dolayısıyla gelişen çatışma, Pakistan’ın Taliban güçlerine 

destek vermesi ve fundamentalist terör gruplarını desteklemesi nedeniyle gelişmişti. 

Kasım 1999’da Moskova Pakistan’ı “terörizm ihraç etmekle” dolaylı olarak suçlamış, 

Rus uzmanlarca “aşırı grupların ve Bin Ladin’in arkasında General Müşerref’in 

olduğu” ifade edilmiştir.434 11 Eylül sonrası Rusya ve Pakistan’ın ilişkilerini gözden 

geçirmelerini sağlamıştır. Hindistan-Pakistan arasındaki tansiyon, Pakistan’ın terörle 

mücadelede ABD ve Rusya’nın yanında yer almasıyla düşmüştür ve iki ülke arasında 

tekrar bir yakınlaşma yaratmıştır. Müşerref, Şubat 2003’te Moskova’ya bir ziyarette 

bulunmuş ve iki ülke arasında Pakistan’ın borçlarının yeniden yapılandırılması, 

uyuşturucu trafiğinin engellenmesi ve ulusaşan suçlarla mücadele konularında 

anlaşmalar yapılmıştır; ayrıca iki lider Güvenlik Konseyi kararı olmadan Irak’a tek 

taraflı müdahalenin gerçekleştirilmemesi konusunda ortak açıklama 

gerçekleştirmişlerdir. İki ülke arasında 2004’te İran, Pakistan ve Hindistan’a uzanan 

Gazprom’un katılacağı bir boru hattı projesi hazırlanmıştır.435 Bu yakınlaşma 

Pakistan için sisteme dahil olma ve ABD dışında politika oluşturabilmek açısından 

önem arzetmektedir. Nitekim, Rusya da bölgesel etkisini kurmak ve Afganistan’daki 

gelişmelerin dışında kalmamak için Pakistan ile ilişkilerini geliştirmektedir. Bu 

yakınlaşmanın önünde terör sorununun tam olarak aşılamamış olması ve Keşmir 

konusundaki farklı tutumlar bir sorun olarak durmaktaysa da, Pakistan yönetiminin 

arayış içerisinde olduğu desteği ABD dışında da bulabilmesi açısından önemlidir. 

Müşerref, Hindistan ile Keşmir sorunun çözümü için görüşmelere 11 Eylül 

öncesinde başlamıştır. Temmuz’da gerçekleştirilen görüşmeler esnasında taraflar 

                                                

433 Ibid., s. 133 ve 135. 
434 Mark N. Katz, “Less-than-Great Expectations: The Pakistani-Russian Raprochment,” Current 
History, Vol. 104, N.680 (March 2005), s.137. İki ülke arasındaki rahatsızlık Rusya’nın Hindistan 
ile “Stratejik Ortaklık” anlaşmaları gerçekleştirmesi ve Keşmir konusunda Hindistan’ın tutumunu 
desteklediğini belirtmesiyle artmıştır.  

435 Ibid.,s. 139. 
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arasında ciddi görüş farklılıkları diyalog çabasını sonuçsuz bırakmıştır. Hindistan 

Keşmir’deki terörist faaliyetlerin tamamen durdurulmasını isterken, Pakistan 

Keşmir’deki eylemleri askeri anlamda desteklemediği ancak “özgürlük savaşçılarını” 

siyasi olarak desteklediklerini belirtmişti. Bu, iki ülke arasında çözülemez bir fikir 

ayrılığı oluşturmuştur. Nitekim iki ülke arasında Keşmir’deki terörist faaliyetlerden 

kaynaklanan gerilim 13 Aralık 2001’de Hindistan Parlamentosu’na yapılan terörist 

saldırı sonrasında iyice artmış ve iki ülkeyi yeni bir savaşın eşiğine getirmiştir.436 

ABD ve İngiltere’nin görüşmeleri sonrasında kriz aşılabilmiştir. Bu kriz iki ülke 

arasında gerilimin kolaylıkla tırmanabileceğini göstermiştir ve ne yazık ki, iki ülke 

arasında bu tarz krizlerin çıkmasını engelleyebilecek yakınlaşma sağlanamamıştır.  

11 Eylül Pakistan ile Hindistan’ı ABD’nin yanında yer almak suretiyle 

birleştirmekteydi, ancak bu durum Keşmir konusunda daha olumlu adımlar atılmasını 

sağlayamamıştı. Müşerref fundamentalist grupların etkinliğini tasvip etmemekle 

birlikte, ülke içinde istikrarsız bir ortama neden olmaması ve Hindistan karşısında 

elindeki mücadele araçlarından birdenbire vazgeçmemek için hızlı bir politik 

dönüşümü gerçekleştirmek niyetinde değildir.∗ Ancak ABD ile ittifakı Keşmir’deki 

gruplara karşı tavır almasını zorunlu kılmıştır.437 Hindistan için Pakistan halen bir 

terörist ülke olarak anılmaktadır ve 2002 başında ortaya çıkan gerilim Hindistan’ın 

ABD’nin Afganistan’ı cezalandırmasına benzer biçimde, Keşmir’deki 

faaliyetlerinden dolayı Pakistan’ı cezalandırması olarak yorumlanmıştır.438 

Hindistan-Pakistan sorunu terör örgütlerinin Keşmir’den çıkarılmasıyla 

çözülebilir görünmemektedir. Bu sadece şiddetin engellenmesi için anlamlı bir adım 

olabilir. İki ülkenin şiddet içermeyen politika tercihi Keşmirlilerin sorunlarını çözmek 

için bir başlangıçtır, Pakistan’ın Keşmir’deki terör örgütlerine karşı 11 Eylül sonrası 

                                                

436“Parakram Operasyonu,” Haqqani, loc. cit., s.49. 
∗ Müşerref Hindistan’ın günlük gazetesi The Hindu’yla yaptığı röportajda ( 1 Nisan 2002) terörizm 
konusundaki tavrını benzer bir biçimde ortaya koymuştur, Keşmir’deki mücadelenin terörizm 
olmadığını özgürlük savaşı olduğunu ifade etmiştir.                                        
http://www.pak.gov.pk/Presidents_adresses_index.htm 

437 Müşerref’in ABD’ye desteği önemli İslami liderler olan Gazi Hüseyin Ahmed ve Fazul Rahman 
tarafından “Busherref” olarak tanımlanmasına ve karşı kampanya oluşturulmasına neden olmuştur. 
Jean-Luc Racine, “Menaces Terroristes, Alliance Américaine, Puissance Émergente de L’Inde  
La  Voie Étroite du Pakistan,”Le Monde Diplomatique (juin,2004),s.13. 
438 T. Ali, Fundamentalizmler Çatışması, s. 337. 
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izlediği politika Hindistan ve Pakistan’ın görüşmelerle sorunlarını aşabilmeleri için 

bir fırsat yaratmıştır. Hindistan Başbakanı Atal Bihari Vajpayee, 18 Nisan 2003’te 

Srinigar’da yaptığı konuşmada Pakistan’a “dostluk elini üçüncü ve son kez 

uzattıklarını” söylemiştir.439 İki ülke arasındaki diyalog Şubat 2004’ten itibaren 

başlamıştır. Bu yeni yakınlaşma Keşmir’deki gruplar tarafından da –fundamentalistler 

hariç- olumlu karşılanmakta ve desteklenmektedir.  

Terörist gruplar ve nükleer silahlar Soğuk Savaş mücadelesinden kalan bir 

unsur olarak Keşmir sorununa eklemlenmiştir ve sorunun özünü değil, sadece bir 

yönünü oluşturmaktadır. Keşmir konusunda gerçek bir karar, konuyu ulusal onurun 

ve parçalanma korkusunun bir parçası olmaktan çıkararak statüsünü belirlemek adına 

harekete geçmek ile alınabilecektir.  Her iki ülkede yükselen milliyetçi ve dinsel 

akımlar, popülist söylemlerle sorunun çözümsüzlüğünü arttırmaktadırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

439 Racine, op. cit., s.13. 
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SONUÇ 

Güney Asya elli yılı aşkın bir süredir kimi zaman fiili olarak yürütülen, çoğu 

zaman ise zihinlerde ve söylemlerde devam eden bir savaşın içerisindedir. Barış 

görüşmeleri, daha önce de defalarca olduğu gibi, iki taraf arasındaki ziyaretler, 

“kriket diplomasisi” ile devam etmekte  ve yine barışı bekleyen insanlar büyük bir 

umutla sürecin nasıl sonlanacağını merak etmektedirler. Doğal afetlerden, ABD’nin 

çabalarından iyi bir şeyler çıkması, yakınlaşmanın gerçekleşmesi umut edilmektedir.  

Özellikle Keşmir gibi bölgelerde pek çok nesil top sesleri ve yeni bir savaş 

korkusuyla yaşamış, halen de yaşamaktadır. Güney Asya’da farklılıklar bir süredir  

kültürel çeşitlilikten çok tehdit unsuru olarak algılanmaktadır. Bu savaş, 

sömürgeciliğin bir mirası ve dünyadaki örneklerinden pek farklı değil; farklılıklardan 

“öteki”, “öteki”nden ise düşman imgelemi yaratılmıştır. Soğuk Savaş süresince bu 

savaşım pek çok yeni sıfatı kendisine yakıştırırken kendi sorununu uluslararası 

sistemin bir parçası haline getirmiştir, aynı zamanda uluslararası sistemi de 

kendisinin bir parçası. 

Hindistan-Pakistan sorunu bölgesel bir sorundur. Ancak 

uluslararasılaştırılmıştır, dolayısıyla sorunun iki ülke arasındaki niteliği 

farklılaşmıştır;  Soğuk Savaş içerisinde Batı’yla Doğu’nun kırıldığı yerdeydi, bugün 

ise medeniyetlerin fay hattı üzerinde bulunmaktadır. Her yeni ideolojik faktör ile 

yeniden daha üst bir düzlemde ve daha çözümsüz  bir biçimde tekrar tekrar 

kurulmaktadır. Sorunun merkezi olan Keşmir için bile, artık 1947’de başlayan 

bağımsızlık savaşını sürdürmek mümkün değildir. Hindistan’a ve onun temsil ettiği 

her şeye karşı bir cihad olarak nitelendirilmektedir. Karşılıklı güvensizlik ve tehdit 

algısı bölgenin silahlanma, özellikle nükleer silahlar açısında çok büyük ve tehlikeli 

bir depoya dönüşmesine yol açmıştır. Ayrıca sadece silahlar değil, her iki ülke için 

bu çatışmada kullanılabilir olan tüm unsurlar, terörist gruplar da dahil olmak üzere 

kendilerine bir yer bulabilmişlerdir. Sonuçta yukarıda değindiğimiz gibi iki ülke ve 

iki ülkenin insanları arasında milyonlarca kayıpla başlayan savaş artık oluşturduğu 

nükleer ve terör tehdidiyle tüm dünyanın gündemindedir. Ayrıca, kaynakların yanlış 

kullanımından ve hükümetlerin ekonomik ve sosyal krizleri siyasi bir krize 

dönüştürmemek için uyguladıkları politikalardan kaynaklanan çok büyük bir insancıl 

sorun da, güvenlik sorunu kadar dikkat çekici olmamakla birlikte, ortadadır. 
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Hindistan-Pakistan sorunu, sömürge düzeninin etkisiyle iki toplum arasında 

başlayan çatışmanın iki devlet arasındaki çatışmaya dönüşmesi ve Soğuk Savaş 

içerisinde çeşitlenmesiyle oluşmuştur. Sömürge düzeniyle başlayan dönüşüm ve 

yarattığı rekabet iki ülkenin bağımsızlığını kazanmasıyla başlayan tartışmanın 

temellerini yaratmıştır. Soğuk Savaş yapısı ise bu sorunların –özellikle sürekli tehdit 

algısı ve güvenlik sorunu bağlamında- ABD, Sovyetler Birliği ve Çin gibi yeni 

aktörlerle büyümesine neden olmuştur. Bu yeni çerçeve, tarafların sorunlarını 

karşılıklı görüşmeler yoluyla çözmesinin yolunu kapatmıştır. Nitekim, BM 

bünyesinde yürütülen çalışmalar, Soğuk Savaş’ın bölgede kendisini etkili bir biçimde 

gösterdiği 1950’lerin ortalarında, herhangi bir sonuca ulaşmadan son bulmuştur. 

Süpergüçlerin sürece katılımı iki ülke arasındaki soruna bir çözüm getirmeye yönelik 

olmamıştır. Uzlaşmanın gerekliliğine önem atfeden açıklamalara rağmen, bu güç 

merkezlerinin temel kaygıları kendi güvenlik kurgularının içinde Güney Asya’nın 

durumuydu. Dolayısıyla Keşmir konusunda ya da nükleer silahlar konusunda olduğu 

gibi ABD, Sovyetler Birliği ve Çin’in  Hindistan ve Pakistan ile ilişkileri paradokslar 

oluşturabilecek biçimde değişmekteydi. Süpergüçlerin Güney Asya’da iki ülke 

arasında gelişen çatışmaya uzun yıllar boyunca tek etkileri, sorunu daha da zor hale 

getirmek olmuştur. Nitekim bölgeye Soğuk Savaş sorunları ya da terör ve nükleer 

silahlar bağlamında önem atfedilmiştir. Sonuçta, iki ülke arasındaki sorunu çözmeye 

değil, sorunun küresel bir hal almamasına çalışılmıştır. Konunun özünü dikkate 

almayan yaklaşımlar, ittifak ilişkileri ve etkinlik mücadeleleri çerçevesinde iki ülke 

arasındaki çatışmayı ağırlaştırmıştır.  

Çalışma boyunca iki ülke arasındaki çatışmalı ilişkinin uluslararası sistemden, 

ülkelerin karar alma süreçlerinden ve iç politika tercihlerinden kaynaklanan nedenleri 

de ortaya konmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak iki ülke için “güvenlik” kavramının 

önemi dikkat çekicidir. Pakistan ve Hindistan arasında görece farklı algılansa da ve 

bu sorunu aşmak için tercihler farklılaşsa da güvenlik kavramının karar alma 

süreçlerindeki etkisi belirgindir. Hindistan, parçalanmadan görece daha güçlü 

çıkmıştır. Nehru’nun iktidarı ve istikrarlı bir politik süreç bu ülkenin bağlantısızlık 

gibi farklı bir seçenek yaratabilmesine olanak sağlamıştır. Pakistan’dan askeri olarak 

daha güçlü olması Pakistan’daki Hindistan endişesinin bir benzerinin bu ülkede 

yaşanmamasına olanak tanımıştır. Pakistan sorunu Hindistan için iki bağlamda söz 
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konusudur: Soğuk Savaş ittifaklarına girmesi suretiyle Güney Asya’yı Soğuk 

Savaş’ın sürdürüldüğü bir alan haline getirmesi ve Hindistan’ın Çin ile olan 

sorunlarıda Çin’e destek vererek hatta bir anlaşma gerçekleştirerek dahil olmasıdır. 

Elbette bu süreç içerisinde Pakistan ile varolan askeri dengelerin bozulması ve 

Hindistan içerisinde bazı etnik ve dini grupların eylemlerinin ardında Pakistan’ın yer 

aldığına olan inancı da buna eklemek gereklidir. Nehru sonrası dönem bu etkenlerin 

kendisini daha fazla hissettirmiş ve Hindistan politikasında sert dönüşümler 

yaşanmıştır. Bağlantısızlık, demokrasi ve ekonomik yönelimler dönüşmüştür. Soğuk 

Savaş sonrası dönem ekonomik ve siyasi krizi beraberinde getirmiştir. Krizler ülke 

içerisindeki azınlıkların daha fazla acı çekmesine, hükümet söylemlerinin ve 

eylemlerinin dönüşmesine de neden olmuştur.  

Pakistan için ise ekonomik ve siyasi kriz kurulduğundan beri neredeyse 

süreklilik halini almıştır ve Hindistan düşmanlığı söylemin en önemli unsuru 

olmuştur. Dini öğelere yapılan vurgunun artması Pakistan’da Hindistan ile yaşanan 

sorunları Müslüman-Hindu karşıtlığına taşımıştır. Varoluşsal biçimde kendisini 

Hindu’nun karşısında tanımlayan bir Pakistanlı kimliği krizlerle dolu bu süreç 

içerisinde ve özellikle Afganistan süreci içerisinde kurulmuştur. Bu durum anlaşma 

ortamını ve sorunları müzakere ederek çözüme ulaşma çabaları önünde büyük bir 

engel oluşturmuştur.  

Tek kutuplu dünya sistemi, hegemonik liderliğin yayılması ve 11 Eylül 

olaylarının etkisi Hindistan ve Pakistan’ın 90’lar boyunca dünyadan soyutladıkları 

sorunların tekrar gündeme taşınmasını sağlamıştır. İki ülkede bölgesel rolünü 

geliştirmek istemektedir, hatta Hindistan teknolojik gelişim ile dünya ekonomisi 

içerisinde sahip olduğu konumu dünya siyasetinde de etkili olma doğrultusunda 

geliştirmek istemektedir. Her iki ülke için de geleneksel çatışma yaklaşımları ve 

düşman algıları olumlu bir aktör olarak sistem içinde algılanmalarına engel 

oluşturmaktadır. Bu durumun barış için çabaları arttırdığı söylenebilir. Hindistan 

Çin, Rusya ve İsrail ile ilişkilerini geliştirerek yeni bir açılım sağlamaya 

çalışmaktadır. Pakistan için ise yaklaşık yirmi yıllık süre sonunda oluşan köktenci 

gruplarla mücadele etme çabası söz konusudur. İki ülke arasında da karşılıklı 

görüşmeler olumlu sonuçlar vermektedir. Ancak  elli yıllık bir savaşımı ve neredeyse 

karşılıklı kurulan güvensiz ortamı, düşman kategorileştirmelerini ortadan 
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kaldırmanın çok kolay olmadığını belirtmek gerekir. Pakistan’da atılan her adım 

muhalefetin tepkisiyle zayıf kalmaktadır. Hindistan’da ise Kongre Partisi daha sert 

söylemlere sahip partilere karşı zaferini çok küçük bir oy farkı ve ittifaklarıyla elde 

etmiştir.  

İki ülkenin de barış için önünde uzun bir görüşme süreci vardır. Bu süreç 

Soğuk Savaş’tan beri uluslararası gelişmelerin etkisi altındadır. Sorunların çözümü 

için olumlu gelişmeler olmakla birlikte hızla yükselen bir muhalefet de söz 

konusudur ve bu muhalefet Güney Asya’da mevcut sorunlarla yoğrulmuş ve 

şekillenmiş bir haldedir. Bu durum, sürecin kolay olmayacağının önemli bir 

göstergesidir. Ancak, mevcut insancıl sorunlar düşünüldüğünde daha çok çaba 

harcanması gerekliliği vardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 197 

 

KAYNAKLAR 

 

KİTAPLAR 

ABBOTT, Freeland, Islam and Pakistan, New York, Cornell University 

Press, 1968. 

AHMED, Istiaq, State, Nation and Ethnicity in Contemporary South 

Asia, London, Pinter,1996. 

AHMED, Aziz, Hindistan ve Pakistan’da Modernizim ve İslam, çev. 

Ahmet Küskün, İstanbul, Yöneliş, 1990. 

AKBAR, M.K., Pakistan from Jinnah to Sharif, New Delhi, Mittal 

Publications, 1997. 

ALI, Tarık, Fundamentalizmler Çatışması, çev. Abdullah Yılmaz, 2.B., 

İstanbul, Everest, 2002. 

ALI, Mohsin , The Bengali Muslim , Karachi,  Department of Films and 

Publication of Pakistan ,1971. 

ANAND, R. P., South Asia In Search of a Regional Identity, New Delhi, 

Banyan Publications,1991. 

ANDERSON, Benedict, Hayali Cemaatler, Çev. İskender Savaşır, 2. B., 

İstanbul, Metis, 1995. 

ARI, Tayyar, Global Politika ve Güney Asya, 2.B., İstanbul, Alfa, 2000. 

ARMAOĞLU, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 11. B, İstanbul, Alkım, t. y. 

ATAÖV, Türkkaya, Kashmir and Neighbours, Tale , Terror, Truce, 

Aldershot, Ashgate, 2001. 

BARNDS, William J., India, Pakistan and the Great Powers, London, Pall 

Mall, 1972. 

BHUTTO, Z. A., The Myth of Independence, Lahore, Oxford University 

Press, 1969. 



 198 

BHUTTO, Zulfikar Ali, Awakening the People,Vol. 1, 2-3, Karachi, 

Pakistan Publications, t.y. 

BHUTTO, Zülfikar Ali, İkili İlişkiler Kavramı Yeni Yönler, y.y., Pakistan 

Büyükelçiliği Basın Kısmı Tarafından Basılmıştır, t.y. 

BHUTTO, Zulfikar Ali, Reshaping Foreign Policy, Vol.1, Karachi, Pakistan 

Pulications, t.y. 

BHUTTO, Zulfikar Ali, Speeches and Statements, Karachi, Department of 

Films and Publications, t.y. 

BRAILLARD, Philippe ve DJALILI , Mohammed  Reza, The Third World 

and International Relations, London, Frances Pinter,1986.  

BRAUDEL, Fernand, Uygarlıklar Grameri, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, 

2B., Ankara, İmge, 2001. 

BRINES, Russel,Indo-Pakistan Conflict, London, Pall Mall,1968. 

BURKE, S.M. ve ZIRING ,Lawrence, Pakistan’s Foreign Policy, 2.B., 

Karachi, Oxford University Press, 1990. 

BURKE, S.M. Pakistan’s Foreign Policy, Karachi, Oxford University 

Press,1972. 

CHATTERJEE, Partha, Ulus ve Parçaları, çev. İsmail Çekem, İstanbul, 

İletişim, 2002. 

CHAUDHRI, Muhammed Ahsen, Pakistan and the Regional Pacts, 

Karachi, East Publications. 

CHOPRA, V. D., Genesis of Indo- Pakistan Conflict on Kashmir, New 

Delhi, Patriot Publishers, 1990. 

Democracy and Disipline Speeches of Shirimati Indira Gandhi, New 

Delhi, Ministry of Information and Broadcasting, t.y. 

GHANDİ, M. K., Hakikat Yolunda Tecrübelerimin Hikayesi, çev. Vedat 

Günyol, İstanbul, Rafet Zaimler Yayınevi, 1963. 



 199 

GHOSH, Partha S., Cooperation and Conflict in South Asia, New Delhi, 

Mahoher, 1989. 

GÜNGÖR, Celalettin, Sömürgeden Ulusa, Hint Milliyetçiliğinin 

Kökenleri, Ankara, Gazi, 2001. 

HOBSBAWM, Eric, Kısa 20. Yüzyıl, 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, çev. 

Yavuz Alogan, İstanbul, Sarmal, 1996. 

HUNTINGTON, Samuel P., Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin 

Yeniden Kurulması, çev. Mehmet Turhan ve Y. Z. Cem Soydemir, 3. B., İstanbul, 

Okuyan Us, 1994. 

HUSSAIN, Ijaz, Issues in Pakistan’s Foreign Policy, an International Law 

Perspective, Lahore, Progressive Publishers, 1988. 

India, The Speeches and Reminiscences of Indra Gandhi , Calcutta, Rupa, 

1975. 

JACKSON, Richard L., The Non- Aligned The U.N. and The Super 

Powers, New York , Preager,1986. 

JAFFRELOT, Christophe, The Hindu Nationalist Movement  and Indian 

Politics, London, Hurst and Company, 1996. 

Jinnah Speeches, 1947-1948,y.y.,t.y. 

KEPEL, Gilles, Cihat, çev. Haldun Bayrı, İstanbul, Doğan, 2001. 

KULKE, Herman ve ROTHERMUND, Dietmer, Hindistan Tarihi, Çev. 

Müfit Güney, Ankara, İmge, 2001. 

LAPIERRE, Dominique ve COLLİNS, Larry, Bu Gece Özgürlük, Çev. 

Ömer Butur, İstanbul, E Yayınları, 2002. 

MCMAHON, Robert J., The Cold War on The Periphery, New York , 

Columbia University Press, t.y. 

NEHRU, Jawaharlal, The Discovery of India, 4B., London, Meridian Books, 

1956.  

-- -- -- -- -- -- -- -- ,  India’s Foreign Policy, Selected Speeches, Delhi, The 

Publication Division, 1961. 



 200 

-- -- -- -- -- -- -- -- , Sosyal Devrimler ve Ulusal Savaşlar, Çev. Mehmet 

Emin Bozarslan, İstanbul, Ant Yayınları, 1970. 

NOGEE, Joseph L. ve DONALDSON, Robert H., Soviet Foreign Policy, 

Since World War II, 2.B, New York, Pergamon Press, 1985. 

Pakistan, A Storm-Centre on the Indian Ocean, Bonn, Research Institute 

of Friedrich-Ebert-Stiftung, 1981.  

PAYASLIAN, Simon, U.S. Foreign Economic and Military Aid, The 

Reagan and Bush Administrations, Lanham, University Press of America, 1996.  

PLANING COMMISSION, GOVERNMENT OF INDIA, The New India, 

New York, Macmillan , 1958. 

RACIOPPI, Linda, Soviet Policy towards South Asia since 1970, New 

York, Cambridge University Press, 1994. 

RAHMAN, Mushtaqur, Divided Kashmir, Boulder, Lynne Rienne 

Pulishers, 1996. 

RAM, Kilaru ve RAO , Chandra, India, U.S. and Pakistan , Triangular 

Relationship, Bombay, Himayala Publishing House , 1985. 

 RIVZI, Gowher, South Asia in a Changing International Order,  New 

Delhi, Sage Publication, 1993. 

ROY, Olivier, Siyasal İslamın İflası, çev. Cüneyt Akalın, 2.B., İstanbul, 

Metis,1995. 

RUSHDIE, Salman, Geceyarısı Çocukları, çev. Aslı Biçen, İstanbul, Metis, 

2000. 

SANDER, Oral, Siyasi Tarih 1918-1994, 5.B,Ankara, İmge, 1996. 

SIDDIQI, Aslam, A Path for Pakistan, Karachi, Pakistan Publishing Hause, 

1964. 

SIDDIQUI, Kalim, Conflict, Crisis and War in Pakistan, London, 

Macmillan Press, 1972. 

Struggle for Independence 1857-1947 (Appendix III), Karachi, Pakistan 

Publications,1958. 



 201 

 TAGORE, Rahindranath, Milliyetçilik, Çev. Murat Çiftkaya, 2.B., İstanbul, 

Kaknüs, 1999. 

TINKER, Hugh, India and Pakistan: A Political Analysis, 3. B., New York, 

Praeger, 1965. 

WOLPERT, Stanley, Root of Confrontation in South Asia, New York, 

Oxford University Press, 1982 

 

MAKALELER 

ABBASI, Abdur Razzaq Khan, “Pakistan’s Relations with the People’s 

Republic of China,” Pakistan-U.S. Relations, Social, Political and Economic 

Factor, ed. Noor A. Husain ve Leo E. Rose, Berkeley, University of California, 

1988, s.133-152.   

AHMAD, Mumtaz, “The Crescent and the Sword: Islam, The Military, and 

Political Legitimacy in Pakistan, 1977-1985,” Middle East Journal, Vol. 50, N. 3 ( 

Summer, 1996), s. 372-387  

ALI, Tarık, “Haki Renkli Pakistan,” New left Review (Türkiye Seçkisi), 

çev.Ebru Kılıç, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2004, s. 61-87. 

ANADKAT, Nalin, “India in South Asia: An Emerging Hegemon?” India 

in World Affairs: Toward the 21st. Century, ed. Usha Thakkar, Nanguesh 

Kulkarni, Mumbai, Himalaya Publishing House, 1999, s. 62-79. 

ARKHIPOV, V., “Treaty of Peace, Friendship, and Co-Operation in The 

Service of Peace and Progress,” USSR/ CIS and India’s Foreign Policy, ed. 

Verinder Grover, New Delhi, Deep and Deep Publications, 1993, s.166-175. 

ASHRAF, Famida, “Pakistan Relations With India and South Asia,” 

Pakistan – U.S. Relations Social , Political and Economic Factor, ed. Noor A. 

Husain, Leo E. Rose, Berkeley, University of California, 1988,s.152-160. 

ATAAY, Faruk, “Tarihsel Süreçte Azgelişmişlik ve Demokrasi,” Praksis, 

Ankara, S.10(Yaz-Güz), s.135-159. 

ATAÖV, Türkkay, “Keşmir Meselesinin Önemi" AÜSBF Dergisi, C.XV, 

No.1 (Mart, 1960), s.195-214.  



 202 

BABU, B. Ramesh, “Domestic Dynamics and Indo-U.S. Relations Since 

1965: An Analysis,” Four Decades of Indo-U.S. Relations, ed. A.P. Rana , New 

Delhi, Har-Anand Publication, 1994, s. 50-72. 

BAXTER, Craig, “India’s Relations with Pakistan, Iran, and Afghanistan,” 

Soviet-American Relations with Pakistan, Iran and Afghanistan, ed.Hafeez 

Malik, London, Macmillan, 1989, s. 54-70. 

BHALLA, A.S., “Sino-Indian Growth and Liberalization,” Asian Survey, 

Vol. XLII, No. 3 (May/June 2002), s. 419-439. 

BHOLA,  P. L. , “Nawaz Sharif’s Foreign Policy: Response to the 

Emerging New World Order,” Post Cold War Development in South Asia, ed. 

P.L Bhola, Jaipur, RESA Publishers,1995, s. 75-95. 

-----------------., “Gulf Crisis and Its Fallouts on South Asia,” Sout Asia in 

the New World Order, ed. B. M. Jain, RBSA publishers, Jaipur,1994, s. 97-115. 

BOSE, Sumantra, “ ‘Hindu Nationalism’ and the Crisis of the Indian State: A 

Theoretical Perspective,” Nationalism, Democracy and Development , ed. 

Sumantra Bose  ve Ayesha Jalal, New Delhi, Oxford University Press, 1997, s. 104- 

165.   

BOSE, Tarun C., “Indo-U.S. Security Relations, 1965-1990,” Four Decades 

of Indo-U.S. Relations, ed. A.P. Rana , New Delhi, Har-Anand Publication, 1994, s. 

100-124. 

BRASS, Paul R, “India: Democratic Progress and Problems,” India and 

Pakistan, The First Fifty Years, ed. Selig S. Harrison, Paul H. Kreisberg ve Dennis 

Kux, Cambrige, cambrige University Press, 1999, s. 23-44. 

  BRAY, Frank T. J. ve MOODIE, Michael L., “Nuclear Politics in 

India,”Survival, C.XX, S.3(May-June 1997),s.111-116. 

BUDHIRAJA S. S. ve MISHRA P. N., “Strategy and Doctrine to Achive 

Long Term Peace in the Sucontinent,” Indian Foreign Policy and Emerging 

World Order, ed Arun Chaturvedi, Sonjay Lodha, Jaipur, Printwell,1998, s. 132-

155. 



 203 

BUDHRAJ, Viyaj Sen, “India’s Response to The Crisis in Afganistan,” 

Studies in India’s Foreign Policy, ed. Surendra Chopra, 2. B, Amristar, Guru 

Nanak Dev University, 1983, s..273-281. 

BULARD, Martine, Une Diplomatie Asymétrique Une Histoire Sino-

Indienne Mouvementée,” Le Monde Diplomatique (Ağustos 2005), s.8 . 

CARR, Fergus “The View From The Third World,” Nuclear Proliferation in 

1980s, ed. William H. Kincade, Christoph Bertram, New York, St. Martin’s Pres, 

1982, s.230-242. 

CHADDA, Maya, “India and United States,” Asian Survey, Vol.XXVI, S. 

10 (Ekim 1986), s. 1118-1136. 

CHEEMA, Pervaiz Iqbal, “ Pakistan, India, and Kashmir: A Historical 

Review,” Perspectives on Kashmir, ed. Raju G. C. Thomas, Boulder, Westview 

Pres, 1992, s.93-119. 

COHEN, Stephen Philip, “The Reagan Administration and India,” The Hope 

and The Reality U.S.-India Relations from Roosevelt  to Reagan, ed. Harold A. 

Gould and Sumit Ganguly, Boulder, Westview Press, 1992, s. 139-153. 

-------------------, “The United States, India and Pakistan: Retrospect and 

Prospect,” India and Pakistan, The First Fifty Years, ed. Selig S. Harrison, Paul 

H. Kreisberg ve Dennis Kux, Cambrige, cambrige University Press, 1999, s. 189-

206. 

-------------------, “America and Pakistan: Is the Worst case Avoidable?” 

Current History, Vol.104, N. 680 (Mar 2005), s. 131-136. 

CORDELLIER, Serge, “Gerçek Toplumlara Bir Dönüş,” çev. Burak 

Gürbüz, Üçüncü Dünya’nın Sonu mu?, der. Serge Cordellier, İstanbul, İletişim, 

1998, s.32-45. 

CRONIN, Richard P. “The United States and Asia, in 1994,” Asian Survey, 

Vol.XXXV, No. 1 (January, 1995), s. 111-126. 

 

 

 



 204 

DAS, Runa, “Postcolonial (in)Securities, the BJP and the Politics of  

Hindutva: Broadening the Security Paradigm Between the Realist and Anti-

Nuclear/Peace Groups in India,” Third World Quarterly, Vol.24, No. 1(2003), s. 

77-96. 

DONALDSON, Robert H., “ Soviet Security Interests In South Asia,”The 

Subcontinent in The World Politics, ed. Lawrence Ziring, New York, Praeger, 

1982, s. 183-204. 

EKLIN, Jerrold F. and RITEZEL ,W. Andrew, “The Indo-Pakistani Military 

Balance,” Asian Survey, Vol.XXVI, No. 5 (May,1986), s. 518-538. 

FRANK, André Gunder “İdeoloji Bunalımı-Bunalım İdeolojisi,” Genel 

Bunalımın Dinamikleri, çev. F. Akar, İstanbul, Belge Yayınları, 1984, s. 124-187. 

GARVER, John W., “China’s Kashmir Policies,” Indian Review , Vol.3, N.1 

(January 2004), s. 1-24. 

GANGULY, Sumit ve SCOBELL, Andrew, “India and the United States, 

Forging a Security Partnership,”World Policy Journal, Vol.22, N.2 (Summer,2005), 

s.37-43. 

GOHEEN, Robert F., “ U.S. Policy Toward India During the Carter 

Presidency,” The Hope and the Reality U.S. – India Relations From Roosevelt to 

Reagan, ed. Harold A. Gould ve Sumit Ganguly, Boulder, Westview Pres, 1992, s. 

121-139. 

GOULD, Harold A., “U.S.-Indian Relations: The Early Phase,” The Hope 

and Reality U.S.-India Relat ions from Roosevelt to Reagan, ed. Harold a. Gould 

ve Sumit Ganguly, Boulder, Westview Press, 1992, s. 17-42. 

GUPTA, Amit , “India’s Third-tier Nuclear State Dilemma,” Asian Survey, 

Vol.XLI, No. 6 (November-December,2001), s. 1044-1063. 

HAGERTY, Devin, “American Policy Toward the Kashmir Dispute,” Indian 

Review, Vol.2, No. 3(July 2003), s. 89-116.  

HAQQANI, Husain, “Pakistan’s Endgame in Kashnir,”  Indian Review, Vol. 

2, No.3 (July 2003), s. 34-55 



 205 

-----------------------, “the Role of Islam in Pakistan’s Future,” The 

Washington Quarterly, Winter 2004-2005, s. 85-96. 

HILALI, A.Z., “The Cost and Benefits of Afghan War for 

Pakistan,”Contemporary South Asia , Vol.11, N. 3 (2002), s. 291-310.    

HONGYU, Wang, “Sino-Indian Relations,” Asian Survey, Vol. XXXV, 

No. 6 (June ,1995), s. 546-554. 

INBAR, Efraim, “The Indian-Israeli Entente,” Orbis, Vol. 48, No.18 

(Winter, 2004),s. 89-105. 

JACOBSEN, Kurt ve KHAN, Sayeed Hasan “Un Douteux Allié 

Stratégique,” Le Monde Diplomatique (Décembre, 2001), s. 12. 

-----------------------, “Un Douteux Allié Stratégique,” Le Monde 

Diplomatique (Décembre, 2001), s. 12-13. 

JONES, Rodney W., “Pakistan’s Nuclear Options,”Soviet-American 

Relations with Pakistan, Iran and Afganistan, ed. Hafeez Malik,London, 

Macmillan Press, 1989, s.199-216. 

KAMATH, P. M., “Security Cosiderations in Indo-U.S. Relations,1965-90,” 

Four Decades of Indo-U.S. Relations, ed. A. P. Rana , New Delhi, Har-Anand 

Publications, 1994, s. 125-140.  

KARIM, Ahmet Tarıq, “Pakistan: Stalking Armageddon?” Contemporary 

South Asia, Vol. 10, No. 1(2001), 131-149.  

KAUSHIK, Surendra Nath, “The Nawaz Sharif Regime in Pakistan; 

Reflections on Domestic Issues and Challenge,” Post Cold War Development in 

South Asia, ed. P.L Bhola, Jaipur, RESA Publishers,1995, s. 55-74. 

KATZ, Mark N., “Less-than-Great Expectations: The Pakistani-Russian 

Raprochment,” Current History, Vol. 104, N.680 (March 2005), s.137-141. 

KEY, Jeffrey E. “Soğuk Savaş Sonrası Yeni Bir Güney Asya Politikası,” 

Avrasya Dosyası, C.4 , S.3-4 (Sonbahar- Kış 1998-1999), s. 160-172 . 

KHAN, Shamsul Islam, “The Political and Security Aspects of Intra-

Regional Cooperation: ASEAN and SAARC,” Political Transition in South Asia 

Regional Cooperation, Ethnic Conflict, Political Participation, ed. Dogmar 

Bernstorff, Dieter Braun, Stuttgart,  Franz Steiner Verlag,1991, s. 43-51.   



 206 

 KLASS, Rosanne, “Afganistan: Tha Accords,” Foreign  Affairs, Vol. 66, 

No. 5 ( Summer, 1988), s. 922-943. 

KOCHANEK, Stanley A., “Regulation and Liberalization Theology in 

India,”Asian Survey, Vol. XXVI, S. 12 (December 1986), s. 1284-1308. 

KOHLI, Manorama  , “Foreign Policy of the Janata Government a Case of 

Continuty and Change,” Studies in India’s Foreign Policy, ed. Surendra Chopra, 

2.B., Amristar, Guru Nanak Deu University, 1983, s. 36-47. 

KRONSTADT, Alan, “Nuclear Weapons and Ballistic Misilse Proliferation 

in India and Pakistan,” CRS Report for Congres, 31 July,2002. 

KUMAR, Dheeraj, “The United States’ Changing Perceptions of India,” 

Post Cold War Development in South Asia, ed. P.L Bhola, Jaipur, RESA 

Publishers,1995, s.13-25. 

LAPORTE, Robert, “Pakistan: A Nation Stil in the Making,” India and 

Pakistan, The First Fifty Years, ed. Selig S. Harrison, Paul H. Kreisberg ve 

Dennis Kux, Cambrige, cambrige University Press, 1999, s. 45-63. 

LE GUELTE, Georges, “Terrorism Nucléair, Mythes et Réalités,”, Le 

Monde Diplomatique (Octobre, 2003), s. 22. 

LIEBERTHAL, Kenneth, “The United States and Asia in 2001,” Asian 

Survey, Vol. XLII, No. 1(January-February, 2002), s. 1-14; 

MALEY,William, “The ‘War Aganist Terrorism’in South Asia,” 

Contemporaray South Asia, Vol.12, No.2 (June, 2003), s. 203-217 

MALIK, Hafeez, “Soviet Intervention in Afghanistan and its Impact on 

Pakistan’s Foreign Policy,” Soviet-American Relations with Pakistan , Iran and 

Afghanistan, ed. Hafeez Malik, London , MacMillan , 1989,s. 127-162. 

MALIK, Iftikhar H., “Pakistan in 2001,” Asian Survey, Vol. XLII, No. 

1(January-February, 2002), s. 204-212. 

MALIK, Yogendra K., “The Akali Party and Sikh Militancy,” Asian Survey, 

Vol. XXVI, S. 3 (Mart 1986), s. 345-362. 

MANSERGH, Nicholas, “The Partitition of India in Retrospect”, 

International Journal, C.XXI, No.1 (1965), s.1- 19. 



 207 

MARWAH, Onkar, “India and Pakistan: Nuclear Rivals in South Asia,” 

Nuclear Proliferation Breaking The Chain, ed. George H. Quester, Wisconsin, 

The University of Wisconsin Pres, 1981,s. 165-179. 

MARWAH, Onkar, “National Security and Military Policy in India,” The 

Subcontinent in World Politics, ed Lawrence Ziring, New York, Preager, 1982, s. 

67-95. 

MARX, Karl, “Hindistan’da İngiliz Egemenliği,” Sömürgecilik Üzerine, K. 

Marx ve F. Engels, çev. M. Erdost, Ankara, Sol Yayınları, 1997, s.33-41. 

MCMAHON, Robert J., “The Evolution of Americn Geopolitical Strategy 

and India, 1947-1965,” Four Decades of Indo-U.S. Relations, ed. A. P. Rana , New 

Delhi, Har-Anand Publications, 1994, s. 73-100. 

MISHRA, P. N. ve BUDHIRAJA, S. S., “Nuclear Proliferation in The 

Subcontinent,” India’s Foreign Policy and Emerging World Order, ed. Arun 

Chaturvedi, Sonjay Lodha, Jaipur, Printwell, 1998, s.251-257. 

MISRA, K.P., “Indian Ocean Politics: An Asian-African Perspective,” 

Studies in India’s Foreign Policy, ed. Surendra Chopra, 2.B., Amristar, Guru 

Nanak Dev University, 1983, s. 352-381. 

MITRA, Subrata K., “War and Peace in South Asia: A Revisionist View of 

India-Pakistan Relations,” Contemporary South Asia, Vol.X, S.3(2001),s. 361-379. 

MOHITE, Delip, “The Phases of Indian Foreign Policy: From Illusion to 

Reality,”Indian Foreign Policy and Emerging World Order, ed Arun Chaturvedi, 

Sonjay Lodha, Jaipur, Printwell,1998, s. 20-32. 

----------------, “India and the United States : from Security Dilemma to 

Insecurity Dilemma,” India in World Affairs: Toward the 21st. Century, ed. 

Usha Thakkar, Nanguesh Kulkarni, Mumbai, Himalaya Publishing House, 1999, s. 

120-138. 

MONSHIPOURI, Mahmood, ve SAMUEL,  Amjad, Development and 

Democracy in Pakistan,” Asian Survey, Vol. XXXV, No. 11 (november 1993),s. 

973-1005. 



 208 

MUDIAM, Prithvi Ram, “The India-Pakistan Dispute over Jammu and 

Kashmir and United States,” Global Change, Peace and Security, Vol.15, N.3 

(October 2003), s. 263-276 

NARAIN, Iqbal, “India in 1985,” Asian Survey, Vol. XXVI, S. 2 (Şubat 

1986), s. 253-270.  

NURI, Maqsudul Hasan, “Pakistan’s Security Perceptions in the Post Cold 

War Era,”, South Asia After the Cold War, ed. Kanti P. Bajpai ve Stephen 

Cohen, Westview Pres, Boulder, 1993, s. 91-105. 

OBERST, Robert C., “Youth Militancy and Rise of Sri Lanka: Tamil 

Nationalism,”  Subnational Movements in South Asia, ed. Subrata K. Mitra and R. 

Alison Lewis, Boulder, Westview, 1996, s. 140-170. 

 PANDIT, Vijaya Lakshimi, “India’s Foreign Policy,” Foreign Affairs, 

Vol.34, N. 3   (April 1956), s. 432-441. 

PARANJPE, Shrikant, “Indian’s Defence Policy,” India in World Affairs: 

Toward the 21st. Century, ed. Usha Thakkar, Nanguesh Kulkarni, Mumbai, 

Himalaya Publishing House, 1999, s. 261-269. 

PARINGAUX, Roland-Pierre, “Inde et Pakistan Face a Face,” Le Monde 

Diplomatique,( Janvier,2002), s. 12-13. 

PATHAK, K. K., “Nuclear Policy of India Restated,” Studies in India’s 

Foreign Policy, ed. Surendra Chopra, 2.B., Amristar, Guru Nanak Dev University, 

1983, s.382-394. 

POULANTZAS, Nicos, “Kapitalist Devlet: Miliband ve Laclau’ya 

Cevap,”Kapitalist Devlet Sorunu, çev. Yasemin Berkman, ed. Murat Belge, Atilla 

Aksoy, İstanbul, Birikim, 1977, s. 181-233. 

PURI, Balraj, “Kashmiriyat: The Vitality of Kashmir Identity”, 

Contemporary South Asia, C.IV, No.1 (1995), s. 55-64. 

RACINE, Jean-Luc, “Menaces Terroristes, Alliance Américaine, Puissance 

Émergente De L’ınde La Voie Étroite Du Pakistan,”Le Monde Diplomatique 

(juin,2004),s.13. 



 209 

RAM Himmat, “The Gulf Crisis and the South Asia Dilema,” Sout Asia in 

the New World Order, ed. B. M. Jain, RBSA publishers, Jaipur,1994, s. 68-83. 

RIVZI Hasan Askeri, “the Civilianization of Military Rule in Pakistan,” 

Asian Survey, Vol. XXVI, N. 10 ( October, 1986), s. 1067-1081.   

-------------------, “Pakistan’s Nuclear Testing,” Asian Survey, Vol.XLI, No. 

6 (November-December, 2001), s. 943-956 

RUBINOFF, Arthur G., “The Multilateral Imperative in India’s Foreign 

Policy”, Round Table, No. 319 (1991), s. 313-335. 

SAGAN Scott D., “The Perils of Proliferation in South Asia,”Asian Survey, 

Vol. XLI, No. 6 (November-December, 2001), s. 1064-1087. 

SAHASRABUDDHE, Utara, “India’s Nuclear Policy,” India in World 

Affairs: Toward the 21st. Century, ed. Usha Thakkar, Nanguesh Kulkarni, 

Mumbai, Himalaya Publishing House, 1999, s. 270-283. 

SAKSENA, Jyotsna, “S’adapter A Un Monde Unıpolaıre,” Le Monde 

Diplomatique ( Juillet 1997), s. 18-19 

SCHANBERG ,Sydney H., “Pakistan Divided”, Foreign Affairs , Vol. 50-

51(October 1971), s. 125-135. 

SHAH, Shafqat Ali, “Pakistan’s Foreign Policy Dilemmas in the New 

Millennium,” The Raund Table, No. 360 (2001), s.345-356.   

SHARMA, Rajan K., “ India and Soviet Scheme for Asian Security: From 

Brezhnev’s Asian Collective Security to Gorbachev’s Asian-Pacific Security,” 

USSR/ CIS and India’s Foreign Policy, ed. Verinder Grover, New Delhi, Deep and 

Deep Publications, 1993, s. 371-392. 

SINGH, Narinder Pal, “Indo-U.S. Realations Problems and Prospects,” 

Studies in India Foreign Policy, ed. Surendra Chopra, 2.B., Amristar, Guru Nanak 

Dev University, 1983, s. 62-79. 

STRONG, Robert A., “ The Nuclear Weapon States: Why They Went 

Nuclear,” Nuclear Proliferation in 1980s, ed. William H. Kincade, Christoph 

Bertram, New York, St. Martin’s Pres, 1982, s.3-27.              



 210 

SUBRAMANIAM, R.R., “Indo-U.S. Security Relations During the Decade, 

1979-1990,” Four Decades of Indo-U.S. Relations, ed. A. P. Rana , New Delhi, 

Har-Anand Publications, 1994, s. 141-149. 

SWAMI, Praveen, “Terrorism in Jammu and Kashmir in Theory and 

Practice,” Indian Review, Vol.2, No.3 (july, 2003), s. 55-89. 

SWAMY, Arun R., “India in 2001,” Asian Survey, Vol. XLII, No. 

1(January-February, 2002), s. 165-175 

-------------------, “Consolidating Demokracy by Containing Distribution: 

‘Sandwich Tactics’ in Indian Political Development, 1936-1996,” Indian Rewiev, 

Vol.2, N. 2( April 2003), s. 1-34. 

ŞİMŞİR, Bilal N., “Pakistan Devletinin Kuruluşu,” AÜSBF Dergisi, C.XIII, 

No.4 (Aralık 1998), s. 128-179. 

TAFLIOĞLU, Serkan “İslami Direnişten Taliban’a,” Avrasya Dosyası, C:4 , 

S.3-4 (Sonbahar- Kış 1998-1999), s. 26-48. 

 TANRIVERDİ, Göksel, “Kaplanlar ve Şehitler, Sih Mücadelesine Genel Bir 

Bakış,”Teori ve Politika, S. 27(Yaz 2002), s. 87-99. 

THORNTON, Thomas P., “U.S.- Indian Relations in the Nixon and Ford 

Years,” The Hope and The Reality U.S.- India Relations from Roosevelt to 

Reagan, ed. Harold A. Gould ve Sumit Ganguly, Boulder,  Westview Pres, 1992, s. 

91-121. 

TINKER, Hugh, “South Asia at Indipendance: India, Pakistan and Sri 

Lanka,” The States of South Asia, ed. Jeyaratnam Wilson ve Dennis Dalton, 

London , C. Hurst and Company, 1982, s. 1-26. 

TOIX, Florence “Marche Néo-Impériale et Djihads La Frontière Afghane Du 

Pakistan,”Cemoti, Paris,N.36(2003),s. 221-251.  

TOKER, Halil, “Cunagarh ve Haydarabad Bağlamında Keşmir’in Hindistan’a 

İlhakı Üzerine Bir Değerlendirme”, Keşmir Dosyası, Der. Halil Toker, İstanbul, 

TATAV, 2003, s.67-88. 

ÜLGER, İrfan Kaya, “Taliban: Afganistan’da Pax American’ın İslamcı 

Militanı,”Avrasya Dosyası, C.4 , S.3-4 (Sonbahar- Kış 1998-1999), s.94-111. 



 211 

VANAIK, Achin, “Yeni Hindistan Sağı,” New Left Review Türkiye Seçkisi 

2001/1,çev. Kemal Sarısözen, İstanbul, Everest, 2002, s. 33-66. 

WASEEM, Mohammad, “Pakistan’s Perceptions of the Impact of U. S. 

Politics on Its Policies Toward Pakistan,” Pakistan-U.S. Relations Social, Political 

and Economic Factors, ed. Noor A. Husain ve Leo E. Rose, Berkeley, University of 

California Press, 1988, s. 295-311   

WINK, Andre, “The Islamization of Pakistan and Its International Context,” 

Islam, Politics and Society in South Asia, ed. Andre Wink, New Delhi, Manohar, 

1991, s. 29-55. 

WOODWARD, Dennis, “The People’s Liberation Army: A threat to India?” 

Contemporary South Asia, Vol.12, N.2 (June 2003), s. 229-242. 

WRIGGINS, W. Howard, “U.S. Interests in South Asia and The Indian 

Ocean,” The Subcontinent in The World Politics, ed. Lawrence Ziring, New York, 

Praeger, 1982, s.205- 224. 

ZAHEER, Nigar Saffad, “Keşmir Davası (1819-1949)”, Keşmir Dosyası, 

Çev. ve Der. Halil Toker, İstanbul, TATAV, 2003, s.39-56. 

ZINS, Max-Jean, “De La  Relativité De L’Enclavement Les Perceptions 

Indienne et Pakistanaise De l’Asie Centrale,” Cemoti, N. 35(Janvier-Juin 2003), s. 

83-107. 

ZIRING, Lawrence, “Pakistan’s Nationalities Dilemma: Domestic and 

International Implications,”The Subcontinent in World Politics, ed. Lawrence 

Ziring, New York, Preager, 1982,s. 95-121. 

 

TEZLER 

BHATTI, Haroon Haider,”Pakistan’s Accommodative  Moves vis-a-vis 

India: A case Study of The Dynamics of Accommodation in the Developing World,” 

( Yüksek lisans tezi, Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, McGill Üniversitesi). 

 

 



 212 

ÇALIŞKAN, Selami, “Pakistan Devletinin Oluşum Süreci” (Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi). 

GÜNGÖR, Celalettin “Hint Milliyetçiliğinin Temelleri” (Doktora Tezi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi). 

NIZAMANI, Haider Khan, “Rewriting Third World Security: A Comperative 

Study of Nuclear  Discours in Pakistan and India,”( Doktora Tezi, Siyaset Bilimi 

Bölümü, British Columbia Üniversitesi, 1997). 

ŞENGÜL, Serdar, “Unity in Diversity? Changing Treath Perception and 

Security Considerations of India in the Post-Cold War Era,” ( Basılmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Uluslar arası İlişkiler Anabilim Dalı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 

2001). 

 

DİĞER 

 

Keesing’s Contemporary Archives, February 17-24, 1962. 

Keesing’s Contemporary Archives, November 28-December 5,1964. 

Yearbook of the United Nation 1947-1948,  New York, Department of the 

Public Information of UN, 1949. 

Yearbook of the United Nations 1948-49, New York, Department of the 

Public Information of UN, 1950.  

Yearbook of the United Nation 1964, New York, Department of the Public 

Information of UN, 1965.  

Yearbook of the United Nation 1970, New York, Department of Public 

Information of U.N., 1971. 

Yearbook of the United Nation 1971, New York, Department of Public 

Information of UN, 1972. 

AHMED ,Chaudhry Manzoor, “Pakistan People’s Party Past, Present and 

Future,”http://www.marxist.com/Asia/PPPpast_present_future.html(December,2

003).  



 213 

DOĞAN,Özgür, “Hindistan Bir Ulusun Doğum Sancıları”, 

www.marksist.com , (Kasım, 1994). 

HUSAIN, Irfan, “The Growth of Teror,” 

http://www.dawn.com/weekly/mazdak/2002o518.htm#top, 18 Mayıs 2002.   

KHAN, Lal, “Pakistan: Military Rule Once Again,” 

http://www.marxist.com/Asia/coup_in_pakistan2.htlm, (17. October 1999).  

KENNAN, George, “The Sources of Soviet Conduct,” 

http://www.historyguide.org/europe/kennan.htlm. 

Simla Agreement , 2 July 1972, www.jammukashmir.fsrnet.co.uk. (Aralık, 

2002).  

http:/www.pak.gov.pk/President_Adresses_index.htm 

http://www.indembassy.org.tr/html/sayfa4.htm 

 









Tartışmalı Alanlar: 

 

 





ÖZET 

Güney Asya, Hindistan ve Pakistan’ın kuruluşundan bu yana sürekli olarak 

savaş halinde olmuştur. Bu iki ülke arasındaki sorunlar post-kolonyal niteliktedir, 

parçalanma ne Hindistan ne de Pakistan tarafında istenilen sonuçları doğurmuştur. 

İlk andan itibaren milyonlarca kişinin öldüğü göçlere ve cemaat çatışmalarına neden 

olmuştur. Her iki ülke halkı için travmatik etkiler yaratan bu olaylar Keşmir gibi 

mevcut siyasal sorunlarla birleşerek karşılıklı güvensizlik oluşturmuştur. Güvensizlik 

ortamı aralarında gerçekleştirdikleri savaşlarla gelişmiştir, iki ülke 1948, 1965, 1971 

ve 1999’da karşı karşıya gelmişlerdir. Her bir savaş sorunların çözümünü giderek 

olanaksızlaştırmıştır. Ayrıca iki ülkenin de iç politik sorunları ve hükümetlerinin 

meşruiyet arayışları, bu sorunları söylemde yeniden üretmelerine neden olmuş ve 

çatışma zihniyetini geliştirmiştir. 

 Soğuk Savaş’la aralarındaki sorunlar bölgesel niteliklerini aşmış ve 

uluslararasılaşmıştır. Hindistan Bağlantısızlık politikası uygularken Pakistan görece 

zayıf konumunu ABD ile ittifak ilişkisi içerisine girerek aşmaya çalışmıştır. Sonuçta 

Soğuk Savaş içerisinde Blok liderleri gerçekleşen çatışmaların içinde  bir şekilde 

kendilerini bulmuşlardır. Ancak Soğuk Savaş’ın sona ermesi çatışmayı ortadan 

kaldırmamış, yeni bir düzlemde yeniden kurulmasına neden olmuştur. Çatışmanın 

yöntemleri ve araçları çeşitlenmiştir. Nükleer silahlar, terör faaliyetleri, cemaatçi 

söylemler Soğuk Savaş sonrası düzenin unsurları olarak Hindistan ve Pakistan 

arasındaki ilişkiler de yerini almıştır.  

İki ülke arasındaki sorunlar esasında bölgesel niteliklidir. Ancak iki ülkenin de 

nükleer güce sahip olması, silah teknolojileri konusundaki çalışmaları, nüfusları, 

dünya ekonomisindeki yerleri ve çatışma ortamının yarattığı olumsuz atmosferin 

beslediği uluslararası terör örgütlerinin bölgede konuşlandığı düşünüldüğünde, iki 

ülke ile sınırlandırılamayacak bir durum söz konusudur. Keza Kargil’de 1999’da 

yaşananlar, iki ülkenin nükleer silah kullanma tehdidi bulunması uluslararası 

toplumun konuya daha ilgili davranmasını zorunlu kılmıştır. 11 Eylül sonrası dönem  

yeni öğeleri ve çatışma kavramıyla dikkatleri Güney Asya’ya tekrar çekmiştir. 

Hindistan ve Pakistan için çatışma ya da uzlaşma için yeni bir uluslararası ortam 

yaratmıştır.     



SUMMARY 

South Asia  has a potential threat perception that India and Pakistan, two of the 

great power in the region, have a gradually prossesing conflict since their 

independence days, August 1947. Because of multi- ethnic, multi- linguistic, multi-

cultural states, post-colonial process had caused a communal crisis, so people living 

in both of them, made up a perception as a antagonistic  “the other”. This was not 

only the people’s perception and also a rhetoric of governments and extremists in 

order to gain a legitimate status of their political choices. Clashes in 1948, 1965, 

1971, and 1999, between India and Pakistan, have only produced the problems and 

lead to involving both countries into the Cold War. India choosed a Non-alignment 

policy in spite of Pakistan’s alliances with USA. Consequantly the clashes between 

them were understood as a Cold War problem, despite their regional chracteristics.   

In post-Cold War Period, the problems have not run out, that new treath 

perceptions, such as terrorist groups, religious extremists, have been added. Both two 

countries, have very important elements, such as nuclear weaponary thecnologies, 

demographic factors, and economic importance etc. Especially India wants to be  

leading actor, in scene regional policy and also in world policy, peripheral role is not 

enough no longer. On the other hand Pakistan wants to gain power and costitute a  

stable domestic position. But the war between them have not been finished yet, and 

this can not be between them , as a regional things, it must be internationalized, such 

as Kargil,1999.     


