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Özet
İran-Pakistan ilişkileri zaman içerisinde evrilmekte; iki komşu arasındaki bağlar bir yandan iki taraflı 

güvenlik endişeleri ve stratejik çıkarlar diğer yandan da iki ülkenin siyasi kimliklerindeki değişimler 
tarafından şekillendirilmektedir. Şah rejimi döneminde iki ülke uyumlu siyasal bakış açıları ve Soğuk Savaş 
sürecinde Amerika’nın liderlik ettiği siyasi blokta yer almaları sebebiyle güçlü müttefikler olageldiler. İslamî 
Devrimle birlikte İran milli kimliği radikal bir değişim sürecinden geçti ve özü itibariyle çatışmacı bir siyasi 
vizyonun doğuşuna sebep oldu. Bölgedeki ayrışan jeopolitik çıkarlar ve ittifaklar iki ülkeyi birbirinden daha 
da ayırdı. İran’ın Hindistan’la yaptığı güvenlik anlaşması ve Pakistan’ın da Suudi Arabistan’la güçlü bağları 
ilişkilerin daha da karmaşıklaşması ve zorlaşmasına katkıda bulundu. Sınır ötesi güvenlik tehditlerinin 
filizlenmesi ve Pakistan’daki Şii cemaati politize etmeye yönelik girişimler her iki ülkeyi de birbirine temkinli 
yaklaşmaya yöneltti. Bu gelişmeler iki ülkenin ekonomi ve enerji sahalarında ilişkileri güçlendirme 
çabalarına ket vurulmasında önemli etkenlerdendir. Ancak bu farklılaşmalar, iki tarafın da muhtemel bir 
çatışmanın ölümcül sonuçlarından farkında olması sebebiyle, karşı karşıya gelme durumuna yol açmadı. 
Hepsi bir yana iki ülke de ikili sorunları ortaya koyacak bir mekanizma gelişmeyi başaramamıştır ve bu 
sebeple ilişkiler gergin bir rekabet ortamında seyretmektedir.

Anahtar Kelimeler: İran, Hindistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Soğuk Savaş

Summary
The Iran-Pakistan relationship has been evolving over time. Ties between the two neighbors have been 

shaped by bilateral security concerns and strategic interests on one hand and flux in political identity of 
the two states on the other. Iran and Pakistan were strong allies during the time of the Shah Regime as 
they had a harmonious political outlook and shared membership in the American led political block 
during the Cold War. With the Islamic Revolution, Iranian national identity underwent a radical change 
and gave birth to a political vision that was confrontational in essence. Diverging geopolitical interests 
and alignments in the region moved the two nations further apart. Iranian security accord with India and 
Pakistan’s strong ties with Saudi Arabia further contributed to making the relationship complex and 
uneasy. The burgeoning of cross border security threats and attempts to politicize Pakistan’s Shiite 
community made both states wary of each other. These developments have been critical in impeding 
efforts to enhance ties in the economic and energy fields. These differences have not however led either 
state to confront the other as they both fully realize the near disastrous consequences of such a conflict. 
Nonetheless, they have also failed to develop a mechanism to address bilateral issues and thus a tense 
competition epitomizes the state of bilateral affairs.

Keywords: Iran, Indian, Pakistan, Saudi Arabia, Cold War.

 خالصه
 روابط ایران و پاكستان در طول زمان شاهد فراز و نشیبهایی بوده است. پیوندهای دو كشور همسایه همواره از یك طرف تحت تأثیر

 نگرانیهای امنیتی و منافع استراتژیك آنها و از طرف دیگر در سایۀ تغییرات اساسی در هویت سیاسی آنها شكل یافته است. در دوران رژیم
 شاه رویکرد سیاسی دو كشور نسبت به همدیگر سازگار بود و هر دوی آنها در طی دوران جنگ سرد در یک بلوك سیاسی به رهبری

 آمریكا قرار داشتند. از اینرو آنها به دو متحد قوی در منطقه تبدیل شدند. بعد از انقالب اسالمی 57، هویت ملی در ایران دستخوش تغییرات
 اساسی شد و با توجه به ماهیت ذاتی انقالب، یك دیدگاه سیاسی ستیزه جویانه ای در ایران به وجود آمد. ایجاد شكاف در منافع و ائتالفهای
 ژئوپلیتیك در منطقه سبب دوری هرچه بیشتر این دو كشور از هم شد. امضای توافقنامۀ امنیتی با هندوستان توسط ایران و پیوندهای قوی

 پاكستان با عربستان سعودی نیز موجب پیچیدگی بیشتر روابط تهران و اسالم آباد گردید. ظهور تهدیدات فرامرزی و تالش برای سیاسی
 کردن گروه های شیعه در پاكستان هم باعث شد رویکرد دو كشور نسبت به هم محتاطانه باشد. در نتیجه، تالش برای تقویت روابط طرفین

 به ویژه در زمینه های اقتصاد و انرژی با موانع مهمی روبرو گردید. با این حال و با توجه به اینکه هر دو كشور نسبت به نتایج خونبار
 یك درگیری احتمالی آگاه بوده اند، این تفاوتها به تقابل شدید طرفین منجر نشد. عالوه بر این، دو كشور نتوانستند مكانیزمی برای حل

مشكالت دو جانبه ایجاد کنند و در نتیجه روابط آنها تاكنون در یك فضای ملتهب رقابتی به حیات خود ادامه داده است.
   کلمه های کلیدی: ایران، هند، پاکستان، عربستان سعودی، جنگ سرد. 

4 iramcenter.org

İran-Pakistan İlişkilerinin Son Durumu



5info@iramcenter.org

Giriş
İran-Pakistan ilişkileri, güvenlik ve ilgili 

stratejik çıkarlar ekseninde evrilmektedir. İki 
ülke arasındaki siyasi ve ekonomik katılım, 
her zaman bu güvenlik paradigmasının 
gölgesinde ilerlemiştir. Her iki ülkenin 
karar alma mekanizmalarındaki güvenlik 
teşkilâtlarının önceliği, ikili ilişkilerin 
doğasının belirlenmesinde ulusal güvenliğe 
daha fazla söz hakkı tanıdı. Pakistan’ın 
bölgedeki stratejik çıkarları, gerek Afganistan 
meselesinde, gerekse de genel Orta Doğu 
politikasında İran’la ters düşmüştür. Her iki 
devletin bölgeye yönelik bakış açısı ulusal 
güvenlikleriyle bağlantılıdır.  Bu durum her 
iki devlet için de, stratejik bakış açılarında 
temel farklılık gösteren ve buna bağlı olarak 
diğerlerinin güvenlik kaygılarını anlamayan 
bölgesel aktörlerle güçlü politik bağlar kurmayı 
zora sokmaktadır. İki komşu arasındaki güven 
açığı, ‘diğer’inin kendi ulusal güvenliğine 
yönelik zararlı unsurlara yardım ve yataklık 
yaptığı varsayımıyla güçlenen nihai neticedir. 
Gelinen noktada iki ülkedeki karar alıcıların 
temel endişesi, ulusal güvenliğin maksimize 
edilmesi olduğundan, güçlü bir siyasi ve 
ekonomik katılım yanlısı olanlar geri plana 
çekilmek zorunda kalmışlardır. 

İran-Pakistan ilişkileri, güvenlik ve 
ilgili stratejik çıkarlar ekseninde 
evrilmektedir. İki ülke arasındaki siyasi 
ve ekonomik katılım, her zaman bu 
güvenlik paradigmasının gölgesinde 
ilerlemiştir.

Bölgesel politikada devletlerin güvenlik 
mefhumlarını yeniden tanımlayabilecek 
yapısal bir değişiklik ya da hem İran, hem 
de Pakistan’daki karar alma süreçlerinde ve 
aktörlerinde meydana gelecek bir değişim, bu 
ilişkinin güvenlik odaklı doğasını nihayetinde 
etkileyebilir. Bu makale, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin, bölgesel politik yapı ile ulusal 
güvenlik ve iç politikanın kesişimiyle nasıl 
şekillendiğini analiz edecektir. İki ülkenin 
çatışan güvenlik çıkarları incelenecek ve ikili 
ilişkilerin karmaşık hale gelmesine neden 
olan ulusal güvenlikle ilgili ana konular da 
değerlendirilecektir.

Tarihsel Bağlam ve 
Politik Trendler
İran-Pakistan ilişkileri ile ilgili literatür, iki 

ülke arasında güçlü dini, siyasi ve kültürel 
bağların olduğu düşüncesiyle doludur. İran, 
Pakistan’ı resmen tanıyan ilk ülkeydi.  Ayrıca o 
dönemlerde her iki ülke de dış politikalarında 
ortak bir bakış açısını paylaşmışlardır. Bağdat 
Paktı’na üye olmuşlardır; düşman komşularına 
karşı birbirlerini desteklemişlerdir ve Sovyetler 
Birliği tarafından eşit derecede tehdit 
edilmişlerdir. 1971’den sonra ise ilişkinin 
doğası değişmiştir. Pakistan Bangladeş’in 
kurulmasından sonra siyasi olarak zayıflarken 
İran, petrol gelirleri ve İngilizler’in Doğu 
Süveyş’ten çekilmesi sayesinde bölgesel bir 
güç olarak ortaya çıkmıştır1. Yine de İran’daki 
İslâm Devrimi ile temel prensipler değişene 
kadar iki ulus arasında işbirliği ve sıcak ilişki 
devam etmiştir. 1979’dan sonra her iki ulus 
da kendilerine özgü ve birbirine zıt İslâmlaşma 
rotalarını izlemiş ve farklı ideolojik tabanları 
birbirlerine karşı politik bakış açılarını gitgide 
daha fazla etkilemiştir2. 

İslâm Devrimi İran’ın dış politikasını 
değiştirmiş ve devrimi ihraç etmek, dış 
politikanın dayanak noktası haline gelmiştir. 
Bu da Basra Körfezi’ndeki Arap komşuları 
için son derece tehdit edici olmuştur. Diğer 
yandan Pakistan’ın özellikle Afganistan’da, bu 
Arap ülkeleri ile ortak stratejik çıkarları vardı3. 
Afgan meselesindeki bu kırılma ve her iki ülke 
tarafından karşıt kampların desteklenmesi, 
ikili ilişkilede olumsuz bir etkileşime neden 
oldu4. 1990’larda İran’dan doğalgaz ithal 
etmek yoluyla ilişkiyi onarmak için yapılan tek 
hamle, Başbakan Benazir Butto’dan geldi. 
Fakat Pakistan’daki siyasi belirsizlik ve yüksek 
seviyedeki mezhebi şiddet nedeniyle ilişkideki 
buzlar çözülmedi5.

11 Eylül’den sonra terörle mücadele-
de Pakistan’ın ABD ile kurduğu 
yakın işbirliği ve Afganistan’daki 
ABD varlığı, İran-Pakistan ilişkilerini 
olumsuz etkilemiştir.

11 Eylül’den sonra terörle mücadelede 
Pakistan’ın ABD ile kurduğu yakın işbirliği 
ve Afganistan’daki ABD varlığı, İran-
Pakistan ilişkilerini olumsuz etkilemiştir. 
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Cumhurbaşkanı Müşerref döneminde 
Pakistan’ın İran’la ilişkileri, ABD faktörü 
yüzünden hayli tedirgin biçimde sürdü6. 
Demokratik yollarla seçilen Pakistan Halk Partisi 
(PHP), İran’la ticaret ve enerji sektörlerinde 
yakın ilişkiler kurarak dış politika sahasında 
sivil üstünlük kurmaya çalıştı. Pakistan’ın bu 
yaklaşımı İran’a yönelik geleneksel soğuk 
politikadan bir kopuştu ve Pakistan Ordusu’na 
hükümete son verme noktasında baskı 
yapan Suudi’leri tedirgin etti7. PHP hükümeti 
görevi süresindeki en önemli gelişme İran-
Pakistan (IP) doğalgaz boru hattı projesinin 
onaylanması oldu8. Bu eylem PHP hükümetinin 
sonlanmasıyla ve Suudi Arabistan’ın eski bir 
müttefiki olan Navaz Şerif’in yeni hükümetinin 
İran’a yönelik temkinli yaklaşımıyla sonuçlandı. 
Pakistan’a 1,5 milyar dolarlık Suudi yardımı 
enerji ve altyapı projeleri için gerekli parayı 
sağlamanın yanı sıra, ülkenin döviz rezervlerini 
artırarak ekonomik kaygıları hafifletti9. İran’a 
yönelik uluslararası yaptırımlara ek olarak bu 
gelişme, IP boru hattının planlanan yapımını 
da aksattı. Bu konuda geçen dört yıldan sonra 
bile bir gelişme olmamıştır10. Bu bölgesel siyasi 
entrikalar ve stratejik çıkarların, Pakistan’ın 
yalnızca dış politikasını etkilemekle kalmayıp 
ekonomik politikalarını da yönlendirdiğini 
göstermektedir. 

 İlişkinin Kavramsallaştırılması
Putnam’ın ‘iki aşamalı oyun’ teorisi, 

iki ülkenin yaklaşımlarının anlaşılmasında 
kısmen faydalıdır. İki ülkenin birbirlerine tipik 
neo-realist bakış açısını etkileyen sistemik 
değişkenlere ek olarak, yerel siyasetten sosyal 
gruplara, kamusal algıya, sivil topluma ve 
yasamanın doğasına kadar pek çok değişken, 
devletlerin dış politikasında belirleyicidir11. 
Sistemik ya da bölgesel siyasi boyut, hem 
Pakistan, hem de İran için dış politika yapımında 
baskın değişken olmuştur. Giderek güvenlik 
odaklı ve farklı stratejik çıkarlardan etkilenen 
bu seviyedeki karar almalar, ikili ilişkilerin 
gidişatını belirlemektedir. Dahası Pakistan ve 
İran’daki iktidar yapılarının doğası, modern 
demokratik batılı devletlerden farklıdır ve 
kendilerine özgü siyasal dinamiklerine sahiptir. 
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile 
beraber İran Dini Lideri ve Pakistan Ordusu, 
iki ülkenin ulusal güvenlik konularındaki en 

önemli paydaşlardır12. Bu durum, Putnam’ın bir 
aşamada uluslararasında diğer aşamada yurtiçi 
aktörler arasında siyasi çekişme ve manevrayı 
ve sonuç olarak da iki aşama arasında bir 
anlaşmayı savunan fikrini sorunsallaştırıyor13. 
İki ülkedeki yerel cephe, dış politika yapımında 
kendi tekellerini neredeyse normatif olarak 
görmektedir ve bu durum, güvenliği 
maksimize etmeye odaklı bir neo-realist 
siyaset ile sonuçlanmaktadır. Ancak Pakistan 
örneğinde demokratikleşme bu denklemde bir 
değişikliğe neden oldu ve Putnam’ın iddialarını 
son bağlamda daha geçerli kıldı. Pakistan 
Parlamentosu’nun Suudi liderliğindeki Yemen 
askeri harekâtına birlik göndermeyi reddetmesi, 
ikinci düzeydeki müzakerelerin (parlamento), 
ilk düzeydeki şartları belirlediği örneklerden 
biridir14.

Harici ya da sistemik değişkenler bağlamında 
ikili ilişkileri ele alırsak, Ortadoğu ile Güney 
Asya’nın jeopolitiği arasında bir yakınlaşma 
ve bağlantı kurulmuştur. İran ve Pakistan 
kendi “Bölgesel Güvenlik Konseptlerinin” 
(BGK) sınırları içinde yer almaktadır. Bu esas 
olarak bu bölgelerdeki güvenlik ortamının 
her bölgeye özgü farklı aktörler ve paydaşlar 
tarafından belirlenmiş ve etkilenmiş olmasını 
beraberinde getirir. Her iki bölgenin jeopolitiği 
kendi üye devletleri etrafında dönmektedir 
ve iktidar mücadelesi BGK’lar arası olmaktan 
ziyade, BGK içidir15. İki bölgedeki ülkeler arası 
ilişkilerin değişen doğası ve kendi siyasi iktidar 
endekslerindeki dönüşüm, iki BGK’yi birbirine 
daha da bağlamıştır16. Yine de bu bağlantının 
düzeyi, bu BGK’lar arasındaki sınır çizgilerinin 
ya da tampon bölgelerinin sorgulanabileceği 
bir düzeye ulaşmamıştır. 
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Bölgesel Güvenliğin Değişen 
Modelleriyle İlişkilerin Gelişimi
Pakistan, Suudi Arabistan’ın uzun soluklu 

stratejik ortağı olagelmiştir. İki ülkenin liderleri 
arasındaki ilişkinin samimiyetinin yanı sıra 
Pakistan Ordusu, Suudi Arabistan için bir 
güvenlik garantörü işlevi de görmektedir. Diğer 
yandan Suudi Arabistan, ekonomik çalkantılar 
sırasında Pakistan’ı her zaman maddi 
anlamda desteklemiştir17. İran, bu Pakistan-
Suudi özel ilişkisi hususunda her zaman bazı 
endişeler duymuştur. Hem İran, hem de 
Suudi Arabistan, Pakistan’ın içindeki karşıt 
dini grupları desteklemiştir. Bu durum 1990’lı 
yıllarda zirveye ulaşan bir mezhebi çatışmaya 
sebep oldu18. 1990’ların sonundan başlayarak 
Suudi Arabistan ve İran’ın, aralarında politik 
bir uzlaşıya ulaşan bir siyasi diyalog süreci 
içine girdiklerini görmek ilginçtir19. Yine de 
kendi taşeron unsurları, Pakistan topraklarında 
birbirlerini aktif olarak hedef almaya devam 
etmişlerdir. 

İran Cumhurbaşkanı Hatemi, Hindistan’ı 
ziyaret ettiğinde bölgesel siyaset daha da 
karmaşık hale geldi. Ziyaret, iki ülkenin 
stratejik görüşlerinin uyum içerisinde seyrettiği 
ve güçlü ekonomik katılım ile savunma 
bağları vasıtasıyla daha da güçlendirilmesi 
gerektiğinde hemfikir kalmaları açısından 
önemli olmuştur20. Hindistan ve İran arasındaki 
bu yakınlaşma Afganistan’a yönelik benzer 
bir stratejik bakış açısı üzerine kuruluyorken, 
İran ve Pakistan, Afganistan üzerinde farklı 
stratejik menfaatleri nedeniyle her zaman farklı 
unsurları destekledi21. Hindistan, Kabil’deki 
Pakistan etkisine her zaman karşıydı ve Kuzey 
İttifakı unsurları içinde güçlü bağlantılar kurdu. 

Afganistan üzerinde Pakistan ve İran’ın bu 
temel farklılıkları, Hindistan’ın İran’da stratejik 
bir dayanak noktası oluşturmasını zorunlu 
kılmıştır. İran, Pakistan ve Hindistan arasındaki 
doğalgaz boru hattı ile İran’daki Çabahar 
Limanı ve Afganistan ile İran arasındaki 
Zaranj-del Aram yolunu da kapsayan enerji 
ve altyapı projeleri başlatıldı22. İran-Pakistan 
ilişkilerine resmen katılan Hindistan faktörü, 
iki komşu arasında karşılıklı güvensizliğin 
artmasına neden oldu. Taliban sonrası Afgan 
siyasi ortamının bozulması ve farklı bölgesel 
aktörlerle bunların stratejik kaygılarına ek 
olarak ortak güvenlik konularının katılımıyla 
Orta Asya ve Güney Asya jeopolitikleri daha da 
içiçe girdi. Pakistan ve İran’ın Afganistan’daki 

çıkarlarının doğasının zıt oluşu, her iki ülke 
için kendilerine daha uyumlu bir stratejik 
görüş paylaştıkları bir ortaklık için yarış sahası 
açtı. Bu, Afganistan hususunda Hint-İran 
işbirliğinin ve benzer şekilde Pakistan’ın Suudi 
Arabistan’la görece yakınlığının nedenidir. 
Amerika’nın Irak’ı işgali ve Arap Baharı, 
Pakistan’ı farklı bir pozisyona koyan Suudi-
İran rekabetini yoğunlaştıran politik bir boşluk 
yarattı. Pakistan’ın Teröre Karşı İslâm İttifakı’na 
(IMAFT) katılımı ve eski Genelkurmay Başkan’ı 
General Rahil Şerif’in ittifakın komutanı olarak 
atanması, İran tarafından olumlu karşılanmadı. 
Bu durum İran ve Suudi Arabistan karşısında 
Pakistan’ın dengeleyici rolünü daha da zora 
soktu23. Pakistan ile İran arasındaki üç kritik 
mesele, bölgesel politik olayların ikili ilişkiler 
üzerindeki etkisini şiddetlendirdi. Bu meseleler 
ikili ilişkilere geçmişte de gölge düşürmüştü; 
ancak Ortadoğu’nun gittikçe ayrıştıran 
politikaları hassasiyeti büyüttü. 

İran’da Beluc Militanlarının 
Sınır Ötesi Saldırıları
Sınır-ötesi faaliyetler ve bunların güvenlik 

durumuyla alâkalı sonuçları, bilhassa 
Pakistan’ın Belucistan ve İran’ın Sistan ve 
Belucistan sınır bölgelerinde komşuluk 
ilişkilerini sorunlu hale getirdi. İran için en 
büyük endişe, ayrılıkçı Beluci örgüt Cundullah 
ve onun uzantısı Ceyşu’l Adl’in faaliyetleridir. 
Her iki militan grup da DMO mensuplarına ve 
sivillere yönelik çok sayıda saldırıya karışmıştır. 
İran sıklıkla bu grupları Pakistan’ın Belucistan 
sınırı boyunca sığınakları olmakla ve her bir 
saldırıdan sonra bunların üyelerini Pakistan’a 
kaçmakla suçlamıştır24. Yakın zamanda Ceyşu’l 
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Adl, İran sınır muhafızlarını öldürdü ve kaçırdı. 
Buna cevaben İran Genelkurmay Başkanı, 
Pakistan’daki militan sığınaklarına saldırı 
düzenleme gözdağı verdi25. İran’dan bu tehdit 
Pakistan’ın Hindistan’la düşük yoğunlukta bir 
sınır çatışmasına girdiği, Hindistan ve Pakistan 
birliklerinin birbirlerini hedef aldığı zamanda 
geldi26. Öte yandan Pakistan güvenlik güçleri, 
Kuzey Belucistan’da, Pakistan sınırındaki 
Çaman yakınlarında Afgan Ulusal Ordusu ile 
sivil kayıplara neden olan bir çatışmaya girdi27. 
İran’ın ültimatomu, İran’ın kendi başına değil, 
Hindistan liderliğinde Pakistan’ı izole etmek 
üzere bir çabanın parçası olarak hareket ettiği 
şeklinde algılandığı için Pakistan kamuoyunu 
öfkelendirdi ve tüm sınırlarında gerginlik 
yarattı. Pakistan hükümeti İran elçisini 
Pakistan’a çağırarak ve İran Genelkurmay 
Başkanı’nın sözlerini protesto ederek 
hoşnutsuzluğunu ve şaşkınlığını dile getirdi. 
İran Genelkurmay Başkanı’nın sözlerinin, 
mesele dostane bir biçimde İran dışişleri bakanı 
ve Pakistan yetkilileri arasında muhtemelen 
tartışıldıktan sonra gelması ilginçtir. İki taraf 
da görüşmelerde sınır bölgesinin güvenliğini 
artırmak ve ortak bir güvenlik komitesi 
kurmak konusunda anlaşmaya varmışlardı28. 

İran Genelkurmay Başkanı’nın sınır 
muhafızlarına yapılan saldırı konusunda 
sert bir üslûp takınmasının iki nedeni olmuş 
olabilir: İran Ordusu Pakistan’a sınır ötesi 
unsurlar tarafından gerçekleştirilen bu tür 
eylemlerin gelecekte hoş görülmeyeceği 
ve İran’ın Pakistan’ın diğer iki komşusu 
gibi çatışma yolunu benimseyeceği 
mesajını vermek istemiş olabilir. Bu nedenle 
Pakistan’ın sınır güvenliğini desteklemesi 
ve İran topraklarında İran’a karşı çalışan 
Beluci isyancı gruplara aman vermemesi 
uygun olacaktır. Açıklama İran siyasetinde 
İran Cumhurbaşkanı’nın başkanlık seçiminin 
yoğun atmosferi sırasında DMO ve İran 
Ordusu ile sözlü bir savaş halinde olduğu 
bir bağlamda da anlaşılabilir29. Ruhani İran 
Ordusu’nu ve Devrim Muhafızları’nı seçim 
sürecine müdahale etmemesi konusunda 
uyarmıştı. Bu açıklama ile ordu, Ruhani’ye 
ulusal güvenlikle ilgili konulardaki hayati 
önemine işaret etmiş olabilir. Dış politikayla 

bağlantılı, ulusal güvenlikle alâkalı meseleleri 
ele alırken iç faktörlerin ayrıntılarıyla 
ele alınması, her iki ülkenin dış politika 
yapımının birden fazla faktör tarafından 
şekillendirildiğini açıkça ortaya koymaktadır. 

RAW Faaliyetleri: 
Pakistan İçin Güvenlik Tehdidi 
Pakistan tarafındaki en büyük sorun 

güvenlik sahası ile ilgilidir. İran tarafındaki 
Pakistan Belucistan’ı, Beluc ayrılıkçı örgütler 
tarafından düzenlenen isyanlara daha az 
şiddette tanık oldu. Mezhep örgütleriyle 
birlikte bu gruplar büyük can kayıplarına 
neden olan ve hem güvenlik güçlerini, hem de 
sivilleri hedef alan saldırılarda bulundular. Tüm 
bu olayları Pakistanlı yetkililer, Belucistan’daki 
istikrarı ve eyaletteki kanun ve nizamı bozmak 
için Hint İstihbarat Teşkilâtı Araştırma ve 
Analiz Kanadı (RAW) tarafından düzenlendiği 
iddia edilen kasıtlı bir kampanya olarak 
görüyor30. Belucistan’ın jeostratejik önemi 
Gwadar’ı bölgesel bir ticaret merkezi olarak 
konumlandırmayı, ayrıca Belucistan’daki 
altyapı ve sanayiyi geliştirmeyi amaçlayan 
Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun 
(ÇPEK) başlatılmasıyla güçlendi. ÇPEK, 
Belucistan’da muazzam bir ekonomik faaliyet 
oluşturabilir31. Bu arada Hintliler, bölgede 
ve özellikle Gwadar’daki Çin etkisine karşı 
koymak için bir Hint girişimi olarak görülen, 
İran’ın Çabahar Limanı’nı geliştirmeye dahil 
oldular32. 

Öyle görünüyor ki RAW Çabahar’ı, 
ajanlarını İran’a taşımak ve özellikle 
Belucistan’da sabotaj ve terör eylemleri 
için bir üs niyetiyle taktik olarak kullandı. 
Pakistan güvenlik kurumlarının bu 
kaygıları, Belucistan’da kıdemli bir Hint 
istihbarat görevlisi olan Kulbushan Yadav’ı 
tutukladıklarında haklı çıktı33. Daha sonra 
bu kişi, eyaletteki kanun ve nizamı bozmak 
için Beluc isyancı gruplarıyla bağlantılı olarak 
terörist faaliyetlerde bulunduğunu ve ayrıca 
da Karaçi kıyı metropolünde terör olayları 
organize ettiğini kabul etti. Yadav ayrıca İran’ın 
Çabahar kentinde üslendiğini ve şebekesini 
buradan yönettiğini de itiraf etti34. Bu durum, 
Pakistan güvenlik çevrelerinde Hintliler’in İran 
topraklarını Pakistan karşıtı faaliyetlerinde 
kullandığı yönünde endişeye neden oldu. 
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İlginçtir, Yadav, İran Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani’nin Pakistan’ı ziyaretinin arifesinde 
«yakalandı». Bu durum Yadav meselesini tüm 
gezinin odağı haline getirdi ve Ruhani’nin 
gergin ikili ilişkilerde kayda değer herhangi 
bir ilerleme sağlama çabasının önüne geçti35. 

Cumhurbaşkanı Ruhani bu konunun 
Pakistan liderleriyle yaptığı toplantıda 
tartışıldığını reddetti; ancak Pakistan’dan 
ayrıldıktan sonra Pakistan Askeri Sözcüsü 
konunun Cumhurbaşkanı ile Pakistan 
Genelkurmay Başkanı arasındaki görüşmede 
gerçekten tartışıldığını ifade etti36. Pakistan 
güvenlik kurumları Karaçi’de suç örgütüne 
liderlik eden Uzair Baloch’u tutukladığında, 
Yadav olayı henüz soğumamıştı. Baloch, 
Yalnızca Kulbushan’ın şebekesiyle değil, 
aynı zamanda İran istihbaratıyla olan 
bağlantılarını da itiraf etti37. Bu ifşaatlar 
iki ülkenin güvenlik kuruluşları arasındaki 
güvensizliği derinleştirdi. İran makamlarının 
RAW ajanlarının faaliyetlerinden haberdar 
olmadığını kabul etmek çok güç ve Uzair 
Baloch’un itirafları, inandırıcılıklarını daha da 
zayıflatıyor. Her iki ülkenin güvenlik teşkilâtları 
bir araya gelip birbirlerinin güvenlik kaygılarını 
anlamaya çalışmadıkları sürece bu meseleler 
sürmeye devam edecek ve karşılıklı güven 
eksikliğini derinleştirecektir. 

Pakistanlı Şii Milisler: 
Pakistan Güvenlik Kurumlarının 
Mezhebi Somutlaşması
İran-Pakistan ilişkilerini zorlaştıran bir 

diğer konu da Pakistanlı Şiiler’in Beşar Esad 
rejimi için savaşmak üzere Suriye iç savaşına 
katılmaları oldu. Bu savaşçılar DMO tarafından 
Zeynebiyyun Tugayı bayrağı altında toplandı. 
Bu kişilerin toplanması öncelikle Afganistan 
sınırında Pakistan’ın Federal Yönetilen Kabile 
Alanları’ndan (FATA) biri olan Kurram’ın 
karargâhı Paraçinar’dan yürütüldü38. 
Paraçinar Şii çoğunluklu bir bölge ve son 
zamanlara kadar Taliban ayaklanmasının 
yuvası olan Sünni aşiret bölgeleri ile çevrilmesi 
bakımından benzersiz bir vakadır. Paraçinar, 
yerel halktan yüzlerce kişiyi öldüren çok 
sayıda terörist saldırıya tanık oldu. Mezhep 
farklılıkları bu çatışmanın merkezinde olabilir; 
ancak çatışmayı körükleyen su yönetimi ile 
alâkalı başka yerel meseleler de cereyan 

etmiştir39. Yakın zamana kadar Pakistan 
hükümeti, güvenlik durumunu iyileştirmede 
çok ihmalkâr davranmıştı ve Paraçinar, bazı 
gözlemciler tarafından adeta kuşatma altında 
diye nitelendirilmişti40. Pakistan Devleti, 
Taliban’ın isyancılarına çok sayıda askeri 
saldırı başlatmış ve aşiret bölgelerindeki 
önemli kalelerini temizlemiş olsa da Paraçinar 
Şiileri’nde, devletin onları korumak için 
elinden gelen her şeyi yapmadığı biçiminde 
bir kanaat gelişmiştir41. Bu sıkıntılar İran 
tarafından Suriye’deki «Şii tapınakları için 
tehdit» anlatısıyla bağlantılı olarak istismar 
edilmiş ve bu istismar da Şiiler’in Suriye 
savaşına katılımına neden olmuştur. Bu 
tip katılımlar, Sünni militanların da irticai 
biçimde devreye sokulmasına ve ülkedeki 
mezhep kavgasının daha da kötüleşmesine 
sebep olabileceğinden, Pakistan güvenlik 
çevreleri söz konusu gelişmelerden memnun 
değildir. Durum Pakistan makamlarını kabile 
bölgelerinde bu tip katılımları yönettiği 
iddia edilen bir örgüt durumundaki Ensar 
El Hüseyin’i yasaklamaya mecbur etti42. İran 
açısından, tüm dünyada Şiiler’in koruyucusu 
olma anlatısına hizmet eden bu durum, 
diğer birçok ülkedeki gibi Pakistan’da da 
bir İran taşeronu olarak istifade edilmek 
üzere unsurlar yaratma girişimine de hizmet 
etmiştir.

Paraçinar’da son zamanda yaşanan olaylar 
bu bakımdan özellikle önemlidir. Paraçinar’da 
72 kişinin öldüğü çifte bombalı saldırıdan 
sonra yerel halk tarafından düzenlenen 
gösteride, komutanları Albay Ömer’in 
emriyle göstericilerin üzerine ‘Sınır Birlikleri’ 
(SB) adlı milis kuvvetlerinin ateş açtığı iddia 
edildi. Burada FC subay kadrolarının Pakistan 
Ordusu tarafından atandığını belirtmek 
gerekir. Pakistan Genelkurmay Başkanı gelip 
güvenliği takviye etmeyi ve Albay Ömer’i 
görevden almayı kabul edene dek, yerel 
halk sekiz gün boyunca oturma eylemi 
yaptı. Taleplerden biri FC idaresinin ayrımcı 
olduğu iddiası nedeniyle bölgenin güvenlik 
planının değişmesiydi43. Bir Şii haber bülteni 
tarafından, Pakistan Ordusu’na mensup bir 
muvazzaf subayın mezhepçi ve ayrıca terör 
destekçisi olarak konu edildiği ilk ân budur44. 
Diğer yandan, Pakistan Devleti’nin önemli 
bir güvenlik organı olan, temelde ordu 
tarafından izlenip yönetilen SB, açığa çıkmış 
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bir örgüt olarak damgalandı. Buradaki önemli 
faktör, bu retoriğin kökenini İmamia Öğrenci 
Organizasyonu’ndan (ISO) alan ve Pakistanlı 
Şiiler’in duygularına tercüman olmak için 
siyasi bir cephe işlevi gören, Müslümanlar’ın 
Vahdet Meclisi (MWM) liderleri tarafından 
yayılmasıdır. ISO İran’la derin bağlantıları 
olan ilk Şii örgütlerden biridir ve MWM 
onun politik uzantısıdır45. Görülmektedir ki 
İran’ın Pakistan’daki iştirakleri aracılığıyla 
yürüttüğü manevraları çok yönlüdür. Ana 
amacı Pakistanlı Şiiler’le güçlü bir bağa 
sahip olmak ve bunları Pakistan’ın siyasi ve 
sosyal hayatında İran’ın menfaatlerine uygun 
seçmenler olarak kullanmaktır.

Sonuç
İran-Pakistan ilişkilerinin özünde yatan 

sorun iki ülke arasında ulusal güvenlik 
kaygılarını aşabilecek bir siyasi-ekonomik 
katılımın olmayışıdır. Bir yandan Suudi 
Arabistan ve İran arasındaki bölgesel siyasi 
rekabetin yükselişi, öbür yandan Pakistan’ın 
kendi komşuları ile Hindistan bağlantılarının 
kendisini izole etmeye yönelik endişeleri, 
meseleyi daha olumsuz hale getirmiştir.  
Suriye ve Irak arasındaki çatışmaların giderek 
artan mezhebi doğası ve Pakistan’daki 
kırılgan mezhep dengesi üzerindeki 
etkileri, iki ülke arasındaki meseleleri daha 
karmaşık hale getirdi. Dahası ulusal güvenlik 
alanındaki kararlar, her iki ülkedeki güvenlik 
kuruluşlarının temel dayanağıdır. Gelecekte 
demokratik güçler nispeten kuvvetlenmiş ve 
dış politika yapımı üzerinde kontrol sahibi 
olsa da Pakistan siyaseti galebe çalacak gibi 
görünmekte. Bu ülkenin genel dış politikası 
bağlamında kayda değer bir değişiklik 
beklenemez. Hem İran, hem de Pakistan 
için ilerlemenin tek yolu, önce ikili güvenlik 
kaygılarını anlamak ve daha sonra onları 
yatıştırmak için politik diyalog başlatmak 
olabilir. Bu arada bu diyalog, ekonomik 
bağlar pahasına olmamalı ve her iki ülke de 
ekonomik katılımı genişletmek için uyumlu 
çabalar göstermeli ama aynı zamanda 
güvenlik konularını bunlardan ayrı tutmalıdır. 
Bu bağlamda, IP boru hattı üzerinde çalışmayı 
yeniden başlatmak ve tamamlamak öncelik 
olmalıdır. Ancak bu şekilde, ulusal güvenliği 
belirleyen bölgesel jeopolitiğin kesişim 
etkisi azaltılırken, ikili ilişkiler daha yapıcı ve 
olumlu bir temel üzerinde yapılandırılmaya 
başlanabilir. 
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