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Taliban’ın Afganistan’da yönetime gelmesin-
den hemen sonra Pakistan’ın o dönemki baş-
bakanı İmran Han Afganların köleliğin zinci-
rini kırdığını belirterek coşkulu bir konuşma 
yaptı. Taliban’ın bu zaferi, yaklaşık 20 yıl son-
ra Kabil’de dost bir hükümetin kurulması ha-
sebiyle stratejik bir zafer olarak görülüyordu. 
Pakistan, uluslararası toplumu insani yardım 
sağlamaya ve olası bir insani krizi önlemek 
için Afganistan’a yönelik yaptırımları kaldır-
maya çağırdı. Bununla birlikte uluslararası 
alanda da Pakistan, Afganistan ile 2.600 kilo-
metrenin üzerinde bir kara sınırına sahip ol-
ması ve Taliban üzerindeki etkisi göz önünde 
bulundurularak Afganistan’ın geleceğinde 
önemli bir aktör olarak kabul ediliyordu. An-

cak Pakistan-Afganistan ilişkilerindeki bu 
iyimser ve olumlu hava kısa sürede değişti. 
Öyle ki Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari, gö-
reve gelmesinin üzerinden neredeyse bir yıl 
geçmesine rağmen Afganistan’a resmî bir zi-
yarette bulunmadı. Son yıllarda Pakistan’da-
ki faaliyetlerini artıran terör örgütü Pakistan 
Talibanı (Tehrik-i Taliban Pakistan-TTP) ve 
Durand Hattı boyunca süren sınır çatışmaları, 
iki ülke ilişkilerindeki değişimin en önemli 
sebepleri olarak öne çıktı.

Uzun yıllar İslamabad, Afganistan’daki ABD 
(yabancı güçler) varlığının TTP’nin faaliyetle-
rini artırdığını ve beslediğini ileri sürüyordu. 
Bu sebeple Taliban iktidarında TTP’nin saldı-
rılarının şiddetlenmesi Pakistan için beklen-
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medik bir durum teşkil etmenin yanında bü-
yük bir rahatsızlık yarattı. 23 Aralık 2022’de 
örgütün uzun yıllar sonra ilk kez başkent 
İslamabad’da bir intihar saldırısı gerçekleş-
tirmesi, Şahbaz Şerif yönetimindeki Pakis-
tan’ın TTP sorunuyla karşı karşıya kalmaya 
devam edeceğinin göstergesi olarak yorum-
landı.

14 Aralık 2007 tarihinde kurulan TTP, el-Ka-
ide’yle yakın bağları olan Peştun milliyetçisi 
bir örgüt; dolayısıyla etnik 
yapısı sebebiyle Pakistan’da 
bölünme endişesinin ya-
şanmasına da yol açıyor. 
Genellikle Pakistan’ın Afga-
nistan sınırında eylemler 
düzenleyen Pakistan yö-
netimine muhalif militan 
grupların şemsiye organi-
zasyonu olarak biliniyor. 
Kuruluş yıllarında Pakistan 
genelinde şeriatın uygulan-
masını, İslami bir halifeliğin 
kurulmasını ve koalisyon 
birliklerinin Afganistan’dan 
çıkarılmasını amaçladığını 
belirten örgüt, ülkenin ulu-
sal güvenliğine ve toprak 
bütünlüğüne bir tehdit ola-
rak görülüyor. Örgüt, kuru-
luşundan itibaren Pakistan 
çıkarlarına karşı çok sayıda 
terör eyleminin sorumlusu 
kabul ediliyor. Bu saldırılar arasında Ara-
lık 2009’da yedi ABD vatandaşının hayatı-
nı kaybettiği Afganistan’ın Host şehrindeki 
ABD askerî üssüne gerçekleştirilen intihar 

saldırısı ile Nisan 2010’da Peşaver ABD Kon-
solosluğu’na düzenlenen ve altı Pakistan va-
tandaşının hayatını kaybettiği intihar saldı-
rıları da bulunuyor.

2018 yılı itibarıyla sivillere yönelik eylemle-
rini azaltan ve saldırı yöntemini değiştiren 
örgüt, daha çok orduya ve hükümete yöne-
lik saldırılar gerçekleştirdi ve adından daha 
az söz ettirdi. Ancak ABD’nin Afganistan’dan 
çekilmesi ve Taliban’ın yönetime gelişinin 

ardından ortaya çıkan güç 
boşluğundan istifade ederek 
son dönemde saldırılarını 
yine artırdı. Pakistan Barış 
Araştırmaları Enstitüsü’ne 
(PIPS) göre, 2021 yılında 
Pakistan’da 207 terör saldı-
rısı gerçekleşti. Saldırılarda 
2020 yılına göre %42’lik 
artış yaşandı ve bunlar 335 
can kaybıyla sonuçlandı. 
PIPS, yalnızca TTP’nin 87 
saldırıdan sorumlu oldu-
ğunu ve 2021 yılında bir 
önceki yıla kıyasla %84’lük 
bir artış yaşanarak 282 sal-
dırı gerçekleştirildiğini be-
lirtti. Bu durum karşısında 
Pakistan’ın güvenlik endişe-
leri arttı ve Afganistan-Pa-
kistan ilişkileri de gerilimli 
bir temele oturdu. Buna rağ-

men Pakistan, diplomasi ve 
diyalog yolunu kapatmayarak TTP ile görüş-
melerde bulundu ve Mayıs 2022’de Taliban 
arabuluculuğunda ateşkes anlaşması imza-
landı. Ancak TTP’nin İslamabad yönetimi ile 
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imzaladığı bu ateşkes anlaşmasını bozup gü-
venlik güçlerine yönelik saldırılar başlatması 
ile Afganistan-Pakistan arasındaki tansiyon 
iyice yükseldi. Taliban hükümetinin ateşkesin 
bozulması sürecinde etkisiz kalması sebebiy-
le İslamabad, Taliban’a yönelik suçlamalarını 
artırdı. Bugün gelinen noktada, Pakistan hü-
kümeti Afganistan’ı sınır ötesi terör faaliyet-
lerine karşı kayıtsız kalmakla, TTP’nin uygu-
ladığı Peştun milliyetçi siyaseti körüklemekle 
ve kendi sınırları içindeki TTP’li teröristleri 
korumakla suçluyor.

İki ülke arasındaki ilişkilerin kötüye gitme-
sinin bir başka sebebi ise Durand Hattı bo-
yunca süren sınır çatışmaları. Taliban’ın Af-
ganistan’da yönetime gelmesinden itibaren 
Durand Hattı’ndaki sınır çatışmaları arttı. Pa-
kistan ilk etapta sorunu diplomatik yollarla 
çözmeye çalıştı ancak bölgedeki gerginlik ve 
çatışmalar gün geçtikçe daha da çoğaldı.

Esasen Durand Hattı meselesi Afganistan için 
kökleri 19. yüzyıla dayanan çözümsüz bir 
sorun olarak karşımıza çıkıyor. 19. yüzyılda 
Afganistan toprakları, o dönem dünyanın en 
büyük emperyalist devletlerinden ikisi olan 
Britanya ve Orta Asya hanlıklarını yıkarak 
bugünkü Afganistan ile komşu olan Çarlık 
Rusya’nın mücadele sahasıydı. “Büyük Oyun” 
olarak adlandırılan bu mücadele, İngilizlerin 
Rusya’nın egemenliğindeki petrol kaynakları-
nı ele geçirmek istemesiyle başladı. Rusya’yı 
zayıflatmak için harekete geçen İngiltere, 
Afganistan’da İngiliz yanlısı bir hükümetin 
imparatorluğun refahı için gerekli olduğunu 
düşünüyordu. Fakat her iki ülke de bu güç 
mücadelesinde mutlak hâkimiyet sağlaya-
madı ve Afgan toprakları tampon bölge ola-

rak kabul edildi. Ancak söz konusu bölgenin 
sınırları tam olarak belirlenmediğinden bu 
durum Britanya için sorun oluşturdu. Bu so-
runu çözmek için de isyancı Peştun kabilele-
rinin büyük bölümünü kendi sömürgesindeki 
Hindistan sınırları içerisine dâhil eden Lahor 
(1838) ve Gandomak (1879) anlaşmaları Af-
gan yönetimine kabul ettirildi. Ne var ki bu 
anlaşmalarla da çözüme ulaşılamadı ve İngiliz 
yönetimi tampon bir ülke olan Afganistan ile 
sömürge altındaki Hindistan sınırlarının ke-
sin olarak belirlenmesi için dışişleri sekreteri 
General Mortimer Durand’ı bölgeye gönder-
di. Nihayetinde 12 Kasım 1893’te imzalanan 
anlaşma ile Afganistan’ın güneydoğusundan 
güneybatısına uzanan sınırlar yapay olarak 
çizildi ve Peştun kabileleri ikiye bölündü. 
Anlaşma o yıllarda aynı kültür ve etnisiteyi 
paylaşan insanlar arasında bölünmeye yol 
açarak günümüze kadar çözülemeyecek bir 
sorun yumağının da oluşmasına sebep oldu. 
14 Ağustos 1947’de Pakistan’ın bağımsızlı-
ğını ilan etmesinden bu yana Durand Hattı 
Afganistan-Pakistan arasında sorun olmaya 
devam etti. Eylül 1950’de ise Afganistan Par-
lamentosu, 1893’te imzalanan Durand Hattı 
Anlaşması’nı tek taraflı olarak feshetti. Her ne 
kadar uluslararası platformda Durand Hattı 
Pakistan ile Afganistan’ın resmî sınırı olarak 
kabul edilse de hiçbir Afgan hükümeti (1996-
2001 arasındaki Taliban rejimi dâhil) Durand 
Hattı’nı Pakistan ile meşru sınır olarak kabul 
etmedi.

Tüm bu gerekçelerle Taliban hükümeti dö-
neminde de Pakistan’ın sınır boyunca çitler 
ve sınır karakolları kurma girişimlerine kar-
şı sert bir direniş gösterildi. Taliban güçleri 
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Pakistan güvenlik güçleri tarafından Doğu 
Nangarhar vilayetinde Durand Hattı boyun-
ca çekilen dikenli telleri kaldırdı, Nimroz vi-
layetindeki sınırda bulunan çitleri söktü ve 
Pakistan kontrol noktalarını yıktı. Geçen yıl 
Durand Hattı boyunca Taliban ile Pakistan 
ordusu arasında çok sayıda çatışma yaşandı. 
Geçtiğimiz günlerde 11 Aralık’ta Pakistan’ın 
Durand Hattı’na tel örgü çekme çalışmalarını 
hızlandırması sebebiyle Afganistan’ın güne-
yindeki Kandahar vilayetinin Spin Boldak il-
çesinde Pakistan güçleriyle çatışma yaşandı. 
Bu gelişmeler Afganistan-Pakistan ilişkileri-
nin her geçen gün daha da çözümsüz bir nok-
taya gelmesine sebep oluyor. 

Taliban iktidarının son bir yılında Afganis-
tan, İslamabad yönetiminin taleplerine kulak 
tıkayarak daha bağımsız politikalar uygula-
maya başladı. Bu sebeple başlangıçta Tali-
ban’ın zaferini kutlayan ve uluslararası des-
tek çağrısında bulunan Pakistan, bugün daha 
ihtiyatlı bir politika izliyor. İslamabad yöneti-
mi, Taliban’ın gelişiyle Afganistan üzerindeki 
etkisini artıracağına ve ülkenin terör unsur-
larından temizleneceğine inanmış olsa da 
bugün gelinen noktada Taliban üzerinde söz 
sahibi olmamanın yanında Afganistan kay-
naklı iç güvenlik ve sınır güvenliği sorunları 
ile mücadele etmek durumunda kalıyor. An-
cak iyi ilişkiler içinde olmak iki ülke için de 

hayati önem taşıdığından, bu durumun ter-
sine çevrilmesi gerekiyor. Özellikle terör sal-
dırıları ile Çin yatırımlarının ve Çinli işçilerin 
hedef alınması, iki ülkeye de telafisi müm-
kün olmayan zararlar verebilir. Çin-Pakistan 
Ekonomik Koridoru (CPEC) uygulanabilir bir 
proje olmaktan çıkabilir ve Afganistan’ın da 
projeye dâhil edilmesi üzerine kurulan plan-
lar tamamen rafa kalkabilir. Sonuç olarak TTB 
terörü ve sınır çatışmaları iki ülkenin de eko-
nomik kalkınması ve refahının önünde engel 
teşkil ediyor. Bu noktada Pakistan’ın Durand 
Hattı sınırındaki çitleri güçlendirme ve sınır 
karakolları kurma çalışmalarına son vermesi 
ikili ilişkiler açısından olumlu sonuçlar do-
ğurabilir. Ayrıca Afganistan’ın insani ve mali 
yardım taleplerini karşılamaya açık olması, 
ülkenin içişlerine karışmaması ve yumuşak 
güç unsurlarını devreye sokması da iki ülke 
ilişkilerinin yeniden tamirinde etkili olabilir. 
Taliban hükümetinin ise ülkede varlığını sür-
düren terör unsurlarını temizleme ve kendi 
sınırları içindeki TTB faaliyetlerini engelleme 
noktasında kararlı adımlar atması İslamabad 
için ilişkilerin yeniden tesisinde itici bir fak-
tör olarak rol oynayabilir. Sonuç olarak ikili 
ilişkileri güçlendirmenin ve istikrarlı bir ze-
mine oturtmanın hem Afganistan’ın hem de 
Pakistan’ın lehine olacağını söylemek yanlış 
olmayacaktır.
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