
 

 



 

 

TÜRKİYE - PAKİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTILARI - 1 

“Yeni Dönem Türkiye - Pakistan İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler” 

( 11 Kasım 2012, İstanbul ) 

 

ÖZET RAPOR 

 

TASAM ( Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi ) ve PILDAT ( Pakistan Yasal Kalkınma ve Şeffaflık 

Enstitüsü ) işbirliğiyle “Türkiye - Pakistan Yuvarlak Masa Toplantıları”nın ilki 11 Kasım 2013 tarihinde 

İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.  

 

Bayrampaşa Titanic Business Hotel Europe’da gerçekleştirilen Toplantı’ya Türkiye’den; TASAM Başkanı 

Süleyman Şensoy, TASAM Başkan Yardımcısı Büyükelçi (E) Murat Bilhan, Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Dr. Bora 

Bayraktar, C4 Savunma Dergisi Editörü Bahadır Tokgöz, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Muharrem Hilmi Özev, TASAM WORLD Direktörü Arif Ali Söğüt, TASAM Uzmanları Ahmet İşcan ve Hazar 

Vural’dan oluşan heyet katılmıştır. 

 

 
 

 

 



 

Pakistan Heyeti’nde ise; Senato Daimi Komitesi Savunma ve Savunma Üretimi Başkanı Senatör Mushahid 

Hussain Sayed, Savunma Eski Bakanı Syed Naveed Qamar, Pakistan Başbakanı Eski Sözcüsü Senatör 

Farhatullah Babar, Kıdemli Başkan Yardımcısı Senatör Mir Hasil Bizenjo, Federal Eski Bakanı Sardar Awais 

Ahmed Khan Leghari, Pencap Başbakanı Kıdemli Danışmanı Shaista Pervaiz Malik, Eski Meclis Üyesi Faisal 

Karim Kundi, Kıdemli Gazeteci Cyril Almeida, Eski Sindh Valisi ve İçişleri Eski Federal Bakanı Moinuddin 

Haider, Pakistan’ın Hindistan Eski Yüksek Komiseri Shahid Malik, Federal Eski İçişleri Bakanı Tasneem 

Noorani, Kıdemli Gazeteci - Analist Ghazi Salahuddin, PILDAT Başkanı Ahmed Bilal Mehboob ve PILDAT 

Ortak Direktörü Aasiya Riaz yer almıştır. 

 

TASAM Heyeti Toplantı’da; Orta Doğu ve Güney Asya bağlamında, Türkiye - Pakistan ilişkilerinin birbirini 

tamamlayabileceği çok fazla alan bulunduğunu, 21. yüzyılda ortaya çıkan çok kutuplu sistemin üç temel 

parametresinin olduğunu, “entegrasyon”, “mikro milliyetçilik” ve “öngörülemezlik" olan parametrelerin 

yansımalarının hızla görülmeye başlandığını, önümüzdeki 10 yıl içerisinde BM'deki üye sayısı kadar, Sistem’e 

yeni üye devletçiklerin eklenebileceğine yönelik öngörüler bulunduğunu belirtmiştir.  

 

Mevcut ve oluşabilecek çok sayıda küçük devletin, uluslararası rekabet içinde kendisini temsil etmesinin 

oldukça zor olduğunu, AB’yi model alan çok sayıda entegrasyon çalışmasının bütün dünyada devam ettiğini 

ifade eden TASAM Heyeti Latin Amerika, Afrika ve Asya’da farklı entegrasyon çalışmalarının bulunduğunu 

ama en önemlisinin son bir yıl içerisinde güçlenen TTYO ( Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı ) süreci 

olduğunu dile getirmiştir.  

 

Avrupa’nın artık askerî güç olamayacağının 

kesin olarak kabul edildiğini, TTYO 

sürecinin başlangıç için AB üyeleri ve 

Amerika arasında yürütüldüğünü belirten 

Heyet, süreç tamamlandığında dünya 

ekonomisinin yaklaşık üçte ikisini kontrol 

eden yeni bir bloğun ortaya çıkacağı, 

muhtemel karşıt bloğun ise Çin başta 

olmak üzere Rusya, Hindistan ve Brezilya 

gibi yeni güç adaylarından oluşacağı, bu 

güçlerin Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güney 

Asya üzerindeki etki alanı paylaşım 

çabalarının 1. Dünya Savaşı’nı hatırlatacak 

şekilde yeniden canlandığı, “Arap 

Baharı”nı bu açıdan değerlendirmekte fayda olduğu değerlendirmelerinde bulunmuştur.  

 



 

Türkiye’nin uluslararası alanda Pakistan’ı kendine en yakın ülke olarak değerlendirdiğini söyleyen TASAM 

Heyeti; din, dil, tarih ve coğrafyanın bu noktada etkili olduğunu ama iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde 

Türkiye ve Pakistan’ın, nitelikli insan kaynağına sahip olması ve bu insan kaynağının da dünya sisteminden 

pay alacak şekilde refah ve teknoloji üretmesi, sivil ve resmî bütün kanallar arasındaki ilişkilerin hacmini 

büyütülmesi ve derinleştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.  

 

NATO’nun Afganistan’dan çekilecek olması, İran’la Batılı ülkeler arasında yürüyen barış süreci, Hindistan ve 

Pakistan konusunda ABD dış politikasının değişme olasılığı, Pakistan ordusunun gücü gibi faktörlerin 

Pakistan’ın stratejik önemini artırdığını ileri süren TASAM Heyeti özellikle Türkiye’nin savunma sanayiinde 

kendi ihtiyaçlarının %55’ini karşılayacak noktaya erişmesi, iki ülkenin F-16 savaş uçağı ile Pakistan ve Çin’le 

ortak yürüttüğü savaş uçağı projeleri de göz önünde bulundurulduğunda Türkiye - Pakistan ilişkilerinin 

birbirini tamamlayabileceği çok fazla alan bulunduğunu, bunun için söylemden ziyade işbirliği 

kurumsallaşmasının derinleşmesi ve genişletilmesi gerektiğini dile getirmiştir. 

 

Demokratikleşme çabaları, kültürel yakınlık ve jeopolitik konumlarının mevcut küresel güç dağılımı 

karşısında hayati öneme sahip olması gibi ortak noktalara sahip Türkiye ile Pakistan’ın bölgesel ve küresel 

düzeyde aynı meydan okumalarla yüzleşmek zorunda olduklarını belirten Pakistan Heyeti ise Pakistan ve 

Türkiye’nin özellikle demokratikleşme, jeopolitik konum ve bölgesel entegrasyon alanlarında ortak 

noktalara, sorunlara ve çıkarlara sahip olduğunu dile getirmiştir.  

 

1979’dan bu yana Afganistan’da meydana gelen üç önemli savaş ile üç ayrı Körfez savaşından en fazla 

etkilenen ülke olarak Pakistan’ın, dünyanın en kalabalık mülteci akınına ev sahipliği yapmak, depremler ve 

sel felaketleri gibi sorunlarla baş etmek zorunda kaldığını, tüm bu sorunlara rağmen demokratikleşme 

yolunda önemli adımlar attığını, bağımsız yargı ve medya yanında hatırı sayılır bir sivil toplum temeline 

sahip olduğunu belirten Pakistan Heyeti, ekonomik dengenin Batı’dan Doğu’ya kaymakta olduğu 

günümüzde büyük güçlerin rekabet alanında yer alan, bölgeler arası karayolu, demiryolu ve boru hatları 

bağlantılarının kilit noktalarında bulunan ve ikili ilişkileri son derece iyi olan Pakistan ve Türkiye’nin 

bölgesel, kıtasal ve küresel düzeylerde işbirliği içerisinde olmalarının kaçınılmaz olduğunu belirtmiştir. 

 

İki ülkenin İslam dünyasını derinden etkileyen terörizm ve aşırılık hareketleri; etnik/dinî/mezhebî açıdan çok 

renkli toplulukları barındırmaları, Afganistan - Irak - Suriye gibi bölgesel/küresel sorunlarla zorunlu ilgileri 

gibi ortak noktalara sahip olduklarını dile getiren Pakistan Heyeti özellikle her iki ülkenin terörizmle 

mücadele deneyimlerini paylaşmalarının gerekliliğini, Türkiye’nin Afganistan’da oynadığı rol örneğinde 

görüldüğü üzere, iki ülkenin bu meydan okumalarla yüzleşmekte işbirliğini geliştirmek zorunda olduklarını, 

iki ülke arasında fiziki sınır bulunmamasına rağmen akademik, kültürel, ekonomik ve enerji ile ilgili 

alanlarda ortak politikalarını genişletmek ve derinleştirmek zorunda olduklarını, sevgi gibi soyut duygusal 

bağların somut ilişki ağları ile taçlandırılması gerektiğini dile getirmiştir.  

 



 

İran - Türkiye arasındaki mevcut demiryolunun geliştirilerek İslamabad - Tahran - İstanbul seferlerinin 

başlatılmasının gerek Avrupa gerekse Orta ve Güney Asya bölgeleri ile ilişkilerin gelişmesine önemli katkı 

sağlayacağını belirten Pakistan Heyeti; Pakistan’ın, özellikle sivil - asker ilişkileri ve ekonomik güçlerle 

güvenlik kurumları arasında gelişen ilişkiler bağlamında Türkiye’nin sahip olduğu demokratikleşme 

deneyiminden istifade etmesi gerektiğini, ekonomik kalkınma ilişkileri bağlamında TASAM tarafından yeni 

bir proje geliştirilmesini önerdiklerini, özellikle Pakistan - Türkiye enerji ilişkileri bağlamında somut 

çalışmalara ihtiyaç olduğunu, işsizlikle mücadele konusunda, özellikle genç nüfusun ekonomik kalkınmaya 

katkısı bağlamında Türkiye’nin akademik birikimi ile İngilizce konusunda görece avantajlı gençler arasında 

etkileşimin artırılmasına dönük programlar geliştirilmesi, askerî teknoloji paylaşımına gidilmesi ve özel 

sektörün gelişmesi, ekonomik kalkınma ilişkileri konularında somut öneriler geliştirilmesi gerektiğini 

belirtmiştir.  

 

Pakistan Heyeti; büyüyen nüfus karşısında artan su ihtiyacı bağlamında Pakistan’ın uluslararası alanda 

Türkiye’nin birikiminden istifade etmesi gerektiğini, tekstil ürünlerinin Avrupa’ya ulaştırılmasında 

Türkiye’nin Birlik ile iyi ilişkilerinden istifade edilmesi gerektiğini, ayrıca, Hindistan ile görece iyi ilişkilere 

sahip olan Türkiye’nin Hindistan - Pakistan ilişkilerinin düzeltilmesine katkı sağlayabileceğini de dile 

getirmiştir.  

 

Kültürel alanda hâlihazırda Pakistan’da Türk 

dizilerinin izlenmekte olduğunu dile getiren 

Pakistan Heyeti, Pakistan’ın da bu sektörde 

hatırı sayılır bir birikimi olduğunu, Pakistan 

dizilerinin Hindistan’da izlendiğini, 

Türkiye’de izlenmesi konusunda atılacak 

adımların halklar arası ilişkilerin 

gelişmesinde olumlu katkı yapacağını dile 

getirmiştir.  

 

Türkiye’nin aşırılıkla mücadele ve laik rejimi 

nedeniyle İslam dünyasının gururu 

durumunda olduğunu belirten Pakistan 

Heyeti Türkiye’nin bu noktada atacağı adımların tüm İslam dünyasını etkileme potansiyeline sahip olduğunu 

belirtmiştir.  

 

TASAM Heyeti; sivil - asker ilişkilerinin gelişmesinde sosyolojik olgunlaşma, iç - dış güvenlikte göreceli 

istikrar ve dış kaldıraçtan oluşan üç hususun aynı derecede etkili olduğunu, Türkiye’nin başarısının da buna 

bağlı olduğunu, Türk ordusunun en güvenilen kurum özelliğini koruduğunu, Pakistan’ın stratejik 

dokunulmazlığının ordusuna ve nükleer teknolojiye bağlı olduğunu, bu iki unsurun dış güçlerin hedefinde 

olduğunun akılda tutulması gerektiğini, nitekim Kuzey Afrika - Orta Doğu bölgesinde birçok İslam ülkesi 

ordusunun tasfiye edildiğini, Pakistan ve Türkiye ordularının Bölge ve İslam dünyası için hayati önemde 



 

birer kazanım olduğunu, dolayısıyla sivil - asker ilişkileri ile politikalarda bu hususun göz önünde 

bulundurulması gerektiğini dile getirmiştir.   

 

İslam dünyasının, az güç sarf ederek çok kazanım edinmeyi amaçlayan dış güçlerce Şii - Sünni ekseninde 

bölünmeye çalışıldığına dikkat çeken TASAM Heyeti, Pasifik’te de Çin ve çevresindeki ülkeler arasında bir 

ayrıştırma amaçlandığını, bu durumun büyük güçlere rekabet alanı olan ülkeler için ciddi istikrarsızlık riski 

teşkil ettiğini belirtmiştir.  

 

Pakistan ve Türkiye’de karşılıklı ülke yılı ilan edilerek etkileşimin artırılması amacıyla Kültür Bakanlıklarına 

başvurulmasını öneren TASAM Heyeti, Marmaray ile birlikte Pekin - Londra hattının canlanmasının 

gündeme geldiğini, bu noktada da büyük işbirliği imkânları bulunduğunu, “devlet doğasının dönüşümü” ve 

“beklenti yönetimi” gibi kavramlar üzerinden gelecek projeksiyonları geliştirmek amacıyla ortak etkinlikler 

düzenlenebileceğini belirtmiştir. 

 

Pakistan ile Türkiye arasında pek çok mutabakat muhtırası imzalandığını ama asıl yapılması gerekenin 

eğitim, ekonomi, güvenlik, polis teşkilatı, belediyecilik vb. alanlarda somut uygulamalar olduğunu belirten 

TASAM Heyeti, bunun için öncelikle karşılıklı siyasi irade gerektiğini, ikinci önemli noktanın ise deneyim 

eksikliği olduğunu belirtmiştir.  

 

Türkiye’nin Hindistan - Pakistan 

ilişkilerinde kolaylaştırıcı rol 

oynama potansiyeline sahip 

olduğunu belirten TASAM Heyeti, 

Pakistan’ın da Türkiye için bölgesel 

ve küresel sorunların çözümünde 

ve ilişkilerin geliştirilmesinde 

özellikle Çin ve Suudi Arabistan 

gibi ülkeler nezdinde stratejik 

avantaja sahip olduğunu, bu 

durumun da ikili ilişkilerde somut 

adımlar atılması gereğine bir kez 

daha işaret ettiğini dile getirmiştir.  

 

Son olarak, Pakistan - Türkiye ikili 

ilişkilerinde en önemli noktalardan birinin İran olduğunu söyleyen TASAM Heyeti, İran’ı göz ardı ederek 

geliştirilen ikili ilişki planlarının başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkûm olduğunu belirtmiştir.  

 

 


