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DOSYA NO : 76 

Meryem SEZGİN | UGSAM Araştırmacısı | HAZİRAN 2020 

 

PAKİSTAN ÜLKE RAPORU 

Resmi Adı Pakistan İslam Cumhuriyeti 

Başkenti İslamabad 

Dili 
Resmi dilleri Urduca ve İngilizcedir. Bunların yanında Pencabi, Peştuca, Sindi ve 
Beluci gibi yerel diller konuşulur. 

Dini 
Resmi dini İslam’dır. Nüfusun % 96,28’i Müslüman, %1,59’u Hristiyan, %1,60’ı Hindu 
ve kalan %0,53’ü de diğer dinlere mensuptur. 

Nüfus 219.593.798 (BM 2020) 

Nüfusun Etnik Dağılımı %44,7 Pencabi, %15,4 Peştun, %14,1 Sindhi, %8,4 Saraiki, kalan %17,4 diğer azınlıklar. 

Yüz Ölçümü 881,889 km2 

Komşu Ülkeler Hindistan (3190 km), Afganistan (2670 km), İran (959 km), Çin (438 km). 



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

Para Birimi Pakistan Rupisi 

İhracat 27,661 milyon ABD doları (2018) 

İhracat Ortakları ABD, Çin, İngiltere, Afganistan, Almanya 

İthalat 62,119 milyon ABD doları 

İthalat Ortakları Çin, BAE, Suudi Arabistan, ABD, Endonezya 

Yönetim Şekli Parlamenter Cumhuriyet 

Hükûmet Devlet Başkanı : Arif Alvi - Başbakan : İmran Khan 

 

COĞRAFİ KONUMU VE ÖZELLİKLERİ 

Pakistan, güneyde Umman Denizi, güneydoğuda Hindistan, kuzeyde Afganistan, kuzeydoğuda Çin ve batıda 
İran ile çevrilidir. Topraklarında steplerden Himalayalar’a kadar pek çok yer şekli barındırır. Kuzeyde 
Himalayalar’ın iklimi zirve noktalarındaki kalıcı buz bölgeleri ve yıl boyunca süren düşük sıcaklıklar 
sebebiyle oldukça soğuk iken güneyde Umman Denizi kıyıları tropikal iklim özelliği gösterir. 

DEMOGRAFİK YAPISI 

Pakistan’ın günümüzdeki nüfusu 219.637.444 olarak sayılmıştır. Bu sayı Pakistan’ı dünyanın en kalabalık 5. 
ülkesi yapmaktadır. Pakistan’ın nüfus artış hızı 2018’de %2,056 olarak hesaplanmıştır. Nüfus ağırlığı 
gençlerden oluşmaktadır ve ortalama yaş 22,8’dir.  Ülkedeki ortalama yaşam süresi erkeklerde 66,8, 
kadınlarda 68,9 yıldır. 

Nüfusunun %35’i şehirlerde, kalan %65’i köylerde yaşayan Pakistan’da nüfus yoğunluğu kilometre kare 
başına 249 kişidir. Pakistan’da yaşayan etnik unsurlar oldukça çeşitlidir. %44 oranıyla nüfusun ağırlığını 
oluşturan Pencabileri Peştunlar ve Sindiler takip etmektedir. Pakistan’ın 2020 okuryazarlık oranı %57,9’dur. 

SİYASİ YAPISI 

Pakistan’ın resmi adı Pakistan İslam Cumhuriyeti’dir. Devlet başkanı 2018’de yapılan seçimle göreve gelen 
Arif Alvi, başbakan ise aynı yıl seçilen İmran Khan’dır. Anayasaya göre devlet başkanı ve başbakanın 
Müslüman olma mecburiyeti vardır. Devlet başkanı Milli Meclis, Senato ve dört eyalet meclisi tarafından beş 
yıllığına seçilir. Başbakan ise milli meclis tarafından yine 5 yıllığına seçilir. 

Milli Meclis beş yıllığına seçilen 342 üyeye sahiptir. 342 üyeden 262’si Müslüman ve 10’u gayrimüslim olmak 
üzere 272’si direkt seçimle göreve gelir. Kalan 70 üye 60’ı kadınlar ve 10’u gayrimüslimler için nisbi temsil 
sistemiyle seçilir. 
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Senato ise 104 üyeden oluşur. Senato üyelerinin bir kısmı eyalet meclisleri tarafından seçilerek, bazıları ise 
atanarak işbaşına gelir. Pakistan’da seçime katılım oranları genellikle %50–60 aralığında seyreder. Seçimin 
kazananını belirleyen unsur genellikle dört eyaletin en büyüğü olan Punjab eyaletinin desteğidir.  

Pakistan’da 150’yi aşkın siyasi parti bulunmasına rağmen bunların ancak 30 kadarı aktiftir. Ülkedeki ana 
siyasi partiler Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (Pakistan Muslim League-Nawaz - PML-N), Pakistan Adalet 
Hareketi (Pakistan Tehreek-e-İnsaf - PTI), Pakistan Halk Partisi (Pakistan People’s Party - PPP) gibi yaklaşık 
on partiyse de şu an için halkın teveccühünün en çok yöneldiği iki parti olan PML-N ve PTI arasındaki rekabet 
2018’deki Pakistan seçimlerine damgasını vurmuştur.  

Pakistan’daki siyasi hayat kurulduğu tarih olan 1947’den günümüze pek çok sorunla boğuşmuş, darbeler ve 
suikastlar sebebiyle defalarca akamete uğramıştır. Öyle ki Pakistan’da göreve gelmiş hiçbir başbakan 5 yıllık 
görevini tam olarak bitirememiştir. Pakistan toprakları idari bakımdan Belucistan, Punjab, Sind ve Hayber 
Pahtunhva eyaletleri ile Federal Başkent Bölgesi’ne ayrılır. En önemli şehirleri Karaçi, Lahor, İslamabad, 
Haydarabad, Faysalabad ve Ravalpindi’dir.  

EKONOMİK YAPISI 

GSYİH 314,588 milyar ABD Doları 

Kişi Başı GSYİH 1,482.403 ABD doları 

GSYİH Büyüme Hızı %5,83 

Milli Gelir 331,365 milyar ABD doları 

Kişi Başı Milli Gelir 1,590 ABD doları 

Enflasyon %5,78 

İşsizlik Oranı %3,02 

Genç İşsizlik Oranı %6,01 

İş Gücü 75.143.667 

Reel Büyüme %3,3 

 

Pakistan’da görülen sık hükûmet değişiklikleri değişken ekonomik politikalara sebep olmuştur. General 
Ziya-ül Hak döneminde İslami ekonomi modeli benimsenerek faizin yasaklanması ve devlet tarafından 
zekât uygulamasının başlatılması gibi adımlar atılmışsa da ileriki hükûmetler yavaş yavaş liberal 
ekonomiye geri dönmüştür. Yönetimdeki değişiklikler aynı zamanda Pakistan rupisini de etkilemiş, Pakistan 
rupisi karışıklıklar nedeniyle oldukça değer kaybetmiştir.  Günümüzde yaklaşık 158 Pakistan rupisi 1 ABD 
dolarına, yaklaşık 25 Pakistan rupisi ise 1 Türk lirasına eşittir.  
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Tarım ve tekstil Pakistan ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Pamuk ve yün dokumacılığı, hazır giyim 
sanayi, deri ve deri mamulleri gibi tekstil ürünlerinin yanı sıra işlenmiş gıdalar da Pakistan’da üretilir. 
Hayvancılık, halı-kilim dokumacılığı gibi alanlarda da faaliyet gösteren ekonomiye demir, düşük kaliteli 
kömür, petrol ve doğal gaz gibi yer altı kaynaklarınca da katkı sağlanmaktadır. 

Ekonomistlere göre Pakistan ekonomisinin durumu endişe vericidir. Neredeyse tüm ekonomik göstergeler 
düşüş trendi içerisindedir. Büyüme oranı bir yıl içinde hemen hemen %50 azalarak %3,3’e düşmüştür. 2020 
mali yılında %2,4 olarak öngörülen büyüme hızı, koronavirüs krizi sebebiyle son on yılın en düşük oranı olan 
%2,3 olarak öngörülmektedir. Pakistan rupisi, şu anki mali yılın başından itibaren ABD doları karşısında 
değerinin beşte birini kaybetmiştir. Ekonomik sorunların kökeni olarak görülen nedenler; açığı kapatmak 
için alınan borçlar, vergi toplamada karşılaşılan güçlükler, bütçede ordu ve askeri maliyetlere ayrılan geniş 
pay ve ülkedeki elit rantçı tabakadır.  

Ülkenin kurulduğu tarih olan 1947’den beri yatırım yapılan ordunun gücü hükûmet üzerinde tahakküm 
kurmasına sebep olmuş, ekonomiye ağır bir yük getirdiği gibi darbelerle siyaseti ordunun kontrolüne teslim 
etmiştir. Bunun yanında ihracat ve ithalat arasındaki her yıl açılan fark ile alınan borçların başka bir 
kaynaktan tekrar alınan borçlarla kapatılmaya çalışılması ve bu durumun sonucunda katlanarak artan faiz 
oranları da Pakistan rupisinin değerini düşürmektedir. 
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SEKTÖRLER 

Pakistan GSYİH’sinin Sektörlere Göre Dağılımı 

 

Pakistan İşgücünün Sektörlere Göre Dağılımı 

 

1. Tarım ve Hayvancılık 

Tarım Pakistan’ın en önemli geçim kaynaklarından biridir. Pakistan iş gücünün %41,37’si tarımda 
çalışmaktadır ve Pakistan GSYİH’sinin %22,85’i tarımdan elde edilmektedir. Pakistan topraklarının yaklaşık 
dörtte biri ekilebilir araziden, sadece %1’i kalıcı bitkilerden ve %5’i de kalıcı otlaklardan oluşmaktadır. 
Ülkenin hemen hemen %5’i ormandır. Bu düşük rakamlara rağmen tarım, ormancılık ve balıkçılık istihdamın 
en büyük kısmını yalnız başlarına karşılamaktadır. 

%22,85

%17,99
%52,71

Tarım
Sanayi
Hizmetler

41,37%

23,67%

34,96%
Tarım
Sanayi
Hizmetler
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Pirinç, şeker kamışı, pamuk, mısır, maş fasulyesi, sorgum, buğday, nohut, mercimek, tütün, kolza, arpa ve 
hardal Pakistan’da üretilen tarım ürünlerindendir. Ülkenin ortasından geçen ve can damarı kabul edilen 
İndus Nehri sayesinde yoğun sulama gerektiren pamuk ve şeker kamışı gibi ürünlerin tarımı yapılmaktadır. 
Sulamanın %95’i İndus Nehri havzasında yapılmakta, nehirden ulaşım gibi diğer alanlarda da 
yararlanmaktadır. Hayvancılık da Pakistan’da önemli bir potansiyele sahiptir. Pakistan’da hayvancılığı 
yapılan türler arasında sığır, bufalo, koyun, keçi, deve ve kümes hayvanları bulunur. Bu hayvanlar et ve süt 
ürünleri üretimi, yünleriyle halı üretim ve deri ve postlarıyla hem yerel talebi karşılamakta hem de ihracata 
katkı sağlamaktadır. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2020 istatistiklerine göre Pakistan, hayvancılık sektöründe 
38 milyon 299 bin baş hayvanla dünya hayvancılığının %2,61’ini karşılayarak dünyanın en çok hayvan 
nüfusuna sahip 8. ülkesi olmuştur. 

2. Sanayi 

Pakistan’da sanayi sektörü kuruluş tarihi 1947’ye oranla büyük gelişme göstermiştir. En büyük sanayi 
sektörlerinden biri tekstildir. Hayvancılıkla elde edilen deri ve yünün fabrikalarda işlemi ve pamuk tarımı 
sonucunda pamuk ipliği, pamuk kıyafetler, hazır giyim ihracıyla tekstil ülke GSYİH’sine önemli katkılarda 
bulunmaktadır. Diğer önemli sektörler arasında çimento, sebze yağı, gübre, şeker, çelik, makine sanayisi, 
tütün, kâğıt ve mukavva, kimyasallar ve işlenmiş yiyecekler bulunmaktadır. Sanayinin önemli bir bölümü 
devlet kontrolünde ve etkisi altındadır. Bu sebeple hükûmet son yıllarda özelleştirme yollarına gitmiştir. 
Bunun yanında ülkenin sanayi türlerini çeşitlendirmek ve ihracatı artırmak için de çalışmalar yapılmaktadır.  

3. Petrol ve Doğalgaz 

Pakistan’ın hâlihazırda bulduğu ve kullandığı petrol yerli talebin sadece %15’ini karşılamaktadır. Kalan 
%85’lik ihtiyaç ithalatla karşılanmaktadır. 2019 yılında Pakistan Petrol Limited Şirketi (PPL) ve Petrol ve Gaz 
Gelişim Limited Şirketi (OGDCL) başta olmak üzere çeşitli devletlere ait petrol ve gaz şirketleri tarafından 
Pakistan’ın çeşitli noktalarında değişen kapasitelerde petrol ve gaz rezervleri bulundu. ABD Enerji Bilgi 
İdaresi verilerine göre Pakistan topraklarında tahmini 9 milyardan çok varil petrol ve 105 trilyon metre küp 
gaz rezervi vardır. 2019’da yayınlanan araştırmalara göre eğer petrol rezervleri tahmin edildiği gibi ortaya 
çıkarsa Pakistan en çok petrol üreten on ülke içerisinde olacaktır. 

DIŞ TİCARET 

Yıllar İhracat İthalat Hacim Denge 

2016 27,479 57,580 85,039 -30,101 

2017 29,554 70,366 99,920 -40,782 

2018 30,845 74,122 104,967 -43,277 

*milyar dolar 
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Pakistan’ın verdiği dış ticaret açığı her sene artmaktadır. 2016 yılında 30 milyar dolar olan dış ticaret açığı 
bir sıçrama gerçekleştirerek 2017 senesinde 40 milyar dolar olmuş, 2018’i de 43 milyar dolarla 
tamamlamıştır. Pakistan’ın ihracatı 2018’de 2017’ye nazaran artmıştır. İhracat gelirlerinin önemli bir bölümü 
tekstil malzemelerinden elde edilmektedir. En çok ihraç edilen beş ihracat kalemi hazır tekstil ürünleri, 
pamuk, örülmüş/örülmemiş kıyafetler ve giyim aksesuarları, tahıllardır. Ana ihracat ortakları ABD, Çin, 
İngiltere, Afganistan ve Almanya’dır. 

En Çok İhraç Edilen 5 Ürün (bin $) 

Ürün 2017 2018 

Toplam 21.877.787 23.630.893 

Hazır tekstil ürünleri, kullanılmış tekstil malzemeleri ve bezler 3.955.808 4.051.510 

Pamuk 3.497.689 3.498.997 

Kıyafetler ve giyim aksesuarları (örülmüş) 2.515.943 2.860.768 

Kıyafetler ve giyim aksesuarları (örülmemiş) 2.465.340 2.583.733 

Tahıllar 1.751.542 2.325.637 

 

Pakistan ithalatı ihracatının neredeyse üç katıdır ve bu durumun sonucunda oluşan devasa ticaret açığı her 
sene artış göstermektedir. Pakistan’ın ana ithalat kalemleri mineral yakıtlar, makineler, elektrikli makineler, 
demir-çelik ve organik kimyasallardır. Ana ithalat ortakları ise Çin, BAE, Suudi Arabistan, ABD ve 
Endonezya’dır. 

En Çok İthal Edilen 5 Ürün (bin $) 

Ürün 2017 2018 

Toplam 57.440.013 60.162.862 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 13.712.114 17.153.086 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 6.863.137 6.243.032 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon  4.745.358 4.295.941 

Demir ve çelik 3.418.871 3.673.490 

Organik kimyasallar 2.372.435 2.758.734 
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TARİHİ 

Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Bhutan ve Nepal’i içine alan bölgenin tamamı “Hindistan alt kıtası” kabul 
edildiğinden “Pakistan tarihi” diye bir tanım yoktur. Devlet tarihinin başlangıcı 1947’dir. 

Pakistan adı ilk defa 1940’da Lahor’da yapılan Hindistan Müslümanları Birliği toplantısında ortaya atıldı. Bu 
isim “temiz ülke” anlamına gelmekle beraber kurulacak ülkenin eyaletlerinin adları olan Punjab, Afgan 
(bugün Hayber Pahtunhva), Keşmir ve Sind eyaletlerinin baş harfleriyle Belucistan’ın son ekinden meydana 
getirildi. 

1947’de İngilizlerin çekilme sürecinde hazırladıkları Pakistan planına göre Sind, Belucistan ve Hayber 
Pahtunhva eyaleti tamamen, Bengal ve Punjab nüfus yoğunluğu esasına göre Pakistan’a katılıyordu. Plan 
temmuzda İngiliz Parlamentosu tarafından onaylandı ve ağustosta Pakistan İslam Cumhuriyeti resmen 
kuruldu. Pakistan’ın ilk devlet başkanı banknotlarda resmi bulunan Muhammed Ali Cinnah, ilk başbakan ise 
Liyakat Ali Khan’dır. İlerleyen tarihlerde Doğu Pakistan iç problemler nedeniyle özerklik aldı 1971’de 
Bangladeş ismiyle bağımsızlığını ilan etti. 

Doğu Pakistan’ın ayrıldığı dönemin karışıklığı Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Zülfikar Ali Bhutto için ikbal 
kapılarını araladı. İktidara geldikten sonra bir dizi reform uygulayan Bhutto yetki alanını genişleterek bir 
diktatörlük rejimi kurdu. Fakat bizzat kendisinin atadığı Ziya-ül Hak tarafından gerçekleştirilen darbeyle 
devrildi. PPP ve Zülfikar Ali Bhutto’nun Pakistan’a getirdiği sol kimliği İslamlaştırma politikalarıyla silmeye 
çalışan Ziya-ül Hak çeşitli düzenlemelerle İslami kuralları devlete uygulamaya çalıştı. İlerleyen süreçte 
patlak veren Sovyet-Afgan Savaşı’nda Pakistan, Afgan mücahitlere ve göçmenlere kucak açtı ve savaşta 
Afgan direnişinin merkezi olarak rol üstlendi. Bu tutumu sayesinde pek çok İslam ülkesinden ve ABD’den 
yardımlar aldı. 

Ziya-ül Hak döneminden sonra yapılan seçimleri Zülfikar Ali Bhutto’nun kızı Benazir Bhutto ve partisi PPP en 
büyük parti olarak kazandı. Bhutto hükûmeti kurarak Pakistan’ın ilk kadın başbakanı ve bir İslam ülkesini 
yöneten ilk kadın yönetici unvanını kazandı. Ne var ki hükûmet, yolsuzluğa karıştığı iddiaları sonucunda 
Cumhurbaşkanı tarafından görevden alındı. 

Bhutto hükûmetinin görevden alınması akabinde hükûmet Navaz Şerif tarafından kuruldu. Fakat kısa süre 
sonra başkanla birlikte istifa etti. Yapılan seçimlerde PPP tekrar birinci parti olarak çıktı ve Benazir Bhutto 
tekrar başbakan oldu. Çok geçmeden yolsuzluklara karıştığı iddialarıyla  tekrar görevden alındı. 

Benazir Bhutto’dan sonra kurulan Navaz Şerif hükûmeti 1999 yılının sonlarına doğru genelkurmay başkanı 
Pervez Müşerref tarafından sonlandırıldı ve Navaz Şerif ailesiyle birlikte Suudi Arabistan’a sürgüne 
gönderildi. Çalkantılı geçen Pervez Müşerref dönemi 2008 seçimleriyle sona erdi. Bu seçim için yurtdışına 
sürgüne gönderilmiş bulunan Benazir Bhutto ve Navaz Şerif’in ülkeye dönmelerine izin verildi. Ne var ki 
Benazir Bhutto seçim çalışmaları sırasında öldürüldü. 
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Seçimi kazanan PPP iktidarının 2013’e kadar sürmesi ona Pakistan’da görev süresini bölünmeden 
tamamlayan tek hükûmet unvanını kazandırdı. 2013 yılında yapılan seçimlerde Navaz Şerif rakipleri PPP ve 
PTI’yi (hâlihazırdaki iktidar partisi) geride bırakarak hükûmeti kurdu. Ne var ki 2017’te yolsuzluk 
suçlamalarıyla istifaya zorlanan Navaz Şerif ailesiyle birlikte sürgüne gönderildi. 2018’de yapılan seçimlerde 
Pakistan Tehreek-e-İnsaf Partisi birinci parti olarak hükûmeti kurdu ve eskiden milli kriketçi olan parti lideri 
İmran Khan başbakan seçildi. Khan yönetiminde başlayan 2019’da dış ilişkiler-özellikle Çin ilişkileri- 
geliştirildi. Şubat 2019’da Keşmir’in özerklik statüsünün Hindistan tarafından kaldırılması Hindistan ve 
Pakistan’ı tekrar burun buruna getirdi. Taraflar arası sıcak çatışma sürüyor. 

TÜRKİYE’YLE İLİŞKİLER 

Türkiye ve Pakistan her zaman kardeş iki ülke kabul edilmiştir. Kurtuluş Savaşı’mızda Hint Müslümanlarının 
ordumuza gönderdikleri maddi ve manevi destek hâlâ halkımız ve devletimizin hatırındadır. Türkiye 
Pakistan’ı ilk tanıyan ülkelerdendir. Tanıdığımız tarihten itibaren ülkeler arası yüksek düzeyde ziyaretler ve 
ticaret anlaşmaları ile ilişkilerimiz hayli güçlendi. Diplomatik ilişkilerimizin kurulmasının 70. yıldönümü olan 
2017 yılı, tüm yıl boyunca yapılan etkinlikler ve ziyaretlerle her iki ülkede de kutlandı. 

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Pakistan FETÖ’yü terör örgütleri listesine aldı ve FETÖ’ye ait okulları Türkiye 
Maarif Vakfı’na devretti. Türkiye-Pakistan ilişkilerini her daim güçlü tutmak adına 2009’da kurulan Yüksek 
Düzeyli İş Birliği Konseyi daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi seviyesine yükseltilmiştir. 
Ticarette de Pakistan’la işbirliği yapan Türkiye haberleşme-ses kayıt cihazları, makine-teçhizat ve tekstil 
malzemeleri ihraç etmekte, tekstil hammaddesi ve ürünleri, plastik mamuller ve organik kimyasallar gibi 
kalemlerde de ithalatta bulunmaktadır. 
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Türkiye’nin Pakistan’la Dış Ticarti (milyon $) 

Yıllar İhracat İthalat Hacim Denge 

2017 352,3 323,1 675,4 +29,2 

2018 462 330 792 +132 

2019/3 112 68 180 +44 
 

SAVUNMA SANAYİİ VE NÜKLEER GÜÇ 

Savunma sanayiinin Pakistan devleti için önemi büyüktür. Yanı başında bulunan ve sınır problemleri 
yaşadığı Hindistan başta olmak üzere terör örgütleri gibi sebepler Pakistan’ı diğer harcamalardan kısıntıya 
gitme pahasına askeri güce yatırım yapmaya itmiştir. Pakistan 2018 yılında GSYİH’sinin (11 milyar dolar) 
askeri harcamaya ayırmıştır. Bu büyük paranın yanında 100 milyon dolar yabancı yardım da alınmıştır. 
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü tahminlerine göre 1993 ve 2006 arasında Pakistan 
hükûmetinin yıllık harcamalarının %20’sinden fazlası orduya ayrılmıştır. 

Pakistan’ın Çin yardımıyla başlatılmış füze programı Hindistan’ın herhangi bir noktasına ulaşabilecek kısa ve 
orta menzilli füzeleri içerir. “Şahin”, 2000 km menzille en uzun menzilli füzedir. Pakistan ordusu 560.000 
bölük, 2496 tank, 1605 zırhlı personel taşıyıcı, 4472 top, 375 kundağı motorlu obüs ile Çin yapımı F-7PG jetleri 
ve ABD yapımı F–16 hava muharebe avcı uçaklarının da içinde bulunduğu 325 muharebe uçağından 
oluşmaktadır. Bunların yanında 7 havadan erken ihbar ve kontrol uçağı da Pakistan ordusu tarafından 
kullanılmaktadır.  
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Deniz kuvvetlerinin emri altında 9 firkateyn, 8 denizaltı, 17 karakol ve sahil gemisi ve 8 muharip uçak 
bulunmaktadır. Pakistan günümüzde resmen nükleer güç sahibi 8 ülkeden biridir. Nükleer çalışmaların 
başlamasındaki en önemli etken Hindistan’ın nükleer silahlanmaya başlamasıdır. Özellikle Çin’den alınan 
yardımlarla inşa edilen nükleer program sonucunda Pakistan, günümüzde 140 ila 150 nükleer başlığa ve 
nükleer silah taşıyabilen balistik füzelere sahiptir.  

Pakistan, pek çok devletin imzaladığı Nükleer Silahsızlanma Anlaşması’nı (NPT) imzalamamıştır fakat 
Hindistan’ın da imzalaması koşuluyla imzalayabileceğini belirtmiştir. Bu anlaşmayı imzalamaması pek çok 
ülkenin Pakistan’la nükleer ticaretten uzak durmasına sebep olduysa da Çin, her zaman Pakistan’la birlikte 
nükleer çalışmalarda bulunmaya devam etmiştir. 

KEŞMİR MESELESİ 

Pakistan ve Hindistan’ın ana anlaşmazlık noktası Keşmir bölgesidir. Toplam 222 bin 200 kilometre kare 
alanda bulunan Keşmir; Hindistan, Pakistan ve Çin arasında yer alıyor. Pakistan’ın 1947’de Hindistan’dan 
ayrılması esnasında bölgedeki özerklik sahibi küçük prenslikler ve yönetimler Pakistan veya Hindistan’dan 
birini seçme noktasında muhayyer bırakılmıştı. 

Çoğunluğu Hindistan’la kalmayı tercih ederken bir bölge Pakistan’a katıldı, Keşmir bölgesi yönetimi ise 
Pakistan’la bir anlaşma imzalayarak kararını sonra vereceğini bildirdi. Yönetimin Hindistan’a bağlanma 
sinyalleri vermesi üzerine Müslüman halkın başlattığı isyan, Pakistan ve Hindistan’ın karşılıklı çatıştığı bir 
savaşa dönüştü ve 73 yıllık bir düşmanlığın tohumları atıldı.  
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2019 Şubat’ında Hindistan tarafından alınan Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırma kararı, aradaki 
gerginliği daha da alevlendirdi. Seçim vaadi olarak Keşmir’e ayrıcalık tanıyan 370. maddeyi kaldıracağını 
söyleyen Hindu milliyetçisi BJP, iktidara gelince vaadini gerçekleştirdi ve Keşmir diğer Hint eyaletleri 
seviyesine düşürüldü. Bu durum Pakistan tarafından şiddetli tepkiler aldı ve sıcak çatışmalar başladı. 
Politikada siyasiler, sahada askerler arası verilen mücadele hâlâ sürüyor.  

1947’den 2019’a kadar geçen çatışmalı süreç, UGSAM tarafından yayınlanan Mustafa Özdemir imzalı Keşmir 
Raporu’ndan ayrıntılı olarak incelenebilir. 

PAKİSTAN’DA KORONAVİRÜS SALGINI 

Aralık 2019’da Çin’de Hubey Eyaleti’nin Wuhan kentinde hayvan pazarında ortaya çıkan koronavirüs (COVID–
19) dünyada hızla yayılıyor. Gerek Çin’le olan kara sınırları gerekse de ülkeye dışarıdan gelen yabancılar ve 
vatandaşlar sebebiyle Pakistan da durumdan oldukça etkilenmiş durumda. 

22 Mart itibariyle ülkede 730 vaka görüldü. Vakalar arasında 3 ölüm kaydedilirken 5 hasta da iyileşti. Bu 
rakam Pakistan’ı Güney Asya’da koronavirüsün en yoğun görüldüğü ülke haline getirdi. 

Ülkede ilk koronavirüs vakası 28 Şubat 2020 tarihinde tespit edildi. Bu tarihten itibaren vaka sayısı giderek 
arttıysa da yeterince önlem alınmadı. Hatta vakaların ve ölümlerin en çok görüldüğü ülkelerden olan İran 
sınırı bile ilk etapta kapatılmadı. Bunun üzerine vaka sayıları tırmanmaya başladı. 

Bu tırmanışın sebeplerinden biri de İran’dan Pakistan’a dönen hacılardı. Belucistan eyalet hükûmeti hacıları 
karantina altına almak amacıyla İran sınırında bulunan Taftan’da bir karantina kampı açtı. Fakat kamp bir 
karantina kampından çok mülteci kampına benziyordu.  

Medyanın hastalarla yaptığı röportajlara göre hastaların yaşadığı çadırlarda kişi sayısı beşe kadar 
çıkabiliyordu. Hastalara tıbbi müdahale olarak sadece günlük ateş ölçümü yapılıyordu, hatta bazı hastalara 
İran dönüşü ateş ölçümünden sonra tekrar ateş ölçümü yapılmamıştı. Al Jazeera’ya konuşan Fatma Bibi 
isimli vatandaş “Burası o kadar kirli ki eğer bir kişi burada birkaç gün geçirse, sağlıklı olsa bile koronavirüse 
yakalanır.” dedi. 

Hükûmet yetkililerinin açıklamalarına göre hükûmet, çölün ortasında kurulan kampta kısıtlı imkânlarıyla 
yapabileceğinin en iyisini yapmakta fakat sınırdan illegal yollarla giriş yapıp da tespit edilemeyen hacıların 
varlığı endişeleri artırıyor. 
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Kamp haricinde ülkede alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 Nisan’a kadar tüm eğitim kurumlarının 
tatili var. Bunun yanında İran ve Afganistan sınırları kapatıldı ve toplu organizasyon yasağı getirildi.  

Koronavirüsle ilgili sorulara muhatap olan Başbakan İmran Khan “Bizim şartlarımız farklı. Bizim Avrupa 
ülkeleri gibi davranma lüksümüz yok. Ekonomik durumumuz çok hassas. Bu devletler gibi ülkeyi tecrit 
edemeyiz. Hem eğer şehirlerimizi tecrit edersek fakirlere ne olacak? Onlar açlıktan ölürler.” şeklinde 
konuştu. Ülkede vaka sayısı artış göstermeye devam ediyor. 
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