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KISALTMALAR
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ÖNSÖZ

Pakistan iki yüz milyona yaklaşan nüfusu ve stratejik coğrafyası ile dünya siyaseti-
nin önemli ülkelerinden birisidir. Orta Doğu, Orta Asya ve Güney Asya’nın kesiş-
me noktalarında yer alan Pakistan’ın stratejik önemi son yıllarda komşu bulunduğu 
coğrafyaların dünya siyasetindeki ağırlığına paralel olarak sürekli artmaktadır. Üs-
telik Pakistan nükleer güce sahip sayılı ülkelerden birisidir. Zaman zaman bir diğer 
nükleer güç olan Hindistan ile yaşanan sınır gerilimleri, öte yandan Afganistan sını-
rında süreklilik arz eden çatışmalar ve El-Kaide ve Taliban’ın varlığı Pakistan’ı dünya 
gündeminin üst sıralarına taşımaktadır. Bütün bunlara rağmen Pakistan ülkemizde 
yeterince tanınmamaktadır. Haklı olarak her fırsatta Türk ve Pakistan halkları ara-
sında tarihi köklere dayanan iyi niyet ve dostluk vurgulansa da bu tarihsel bağlar 
henüz siyasi-ekonomik veya kültürel ilişkilerle yeterince desteklenmemiştir.

Bu çalışma Pakistan’ı ve Pakistan siyasal hayatını Türk kamuoyuna ve bölge üzeri-
ne çalışmak isteyen araştırmacılara tanıtmayı hedeflemektedir. Bu amaçla ülkenin 
tarihi ve siyasi sistemi ile ilgili temel bilgiler kısaca verildikten sonra ülkenin si-
yasal yapısı ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu bölümde ülkedeki siyasal parti ve 
aktörler; ulusal, bölgesel ve dini parti ve aktörler olarak sınıflandırılarak liderlerin 
biyografik analizi ve partilerin tartışmalı meselelere karşı tutumları ve seçmen 
kitleleri değerlendirilmektedir. Üçüncü bölümde ise ülkedeki dini kompozisyon 
analiz edilmekte, ülke içindeki farklı dini yapılanmalar ve bunların birbirleriyle 
olan ilişkileri, ortaklıkları ve rekabetleri incelenmektedir. Uluslararası alanda da 
giderek önemli bir konu haline gelen silahlı dini gruplar da ayrıca ele alınmakta 
ve haklarında ayrıntılı analizler sunulmaktadır.
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Dördüncü bölümde ise ülke kaderine uzun yıllardır hükmeden askeri yapı ince-
lenmekte ve Pakistan’daki ordu ve onun yönetimi ile ilgili belli başlı önemli nokta-
lar ve soru işaretleri tartışılmaktadır. Takip eden iki bölümde ise Pakistan’da gide-
rek güçlenen ve ülke içindeki etkinliği artan medya ve iş dünyası hakkında genel 
bilgiler verilmektedir. Son bölümde ise Pakistan toplumunda diğer etkin kişilerin 
portreleri sunulmaktadır. Yaklaşan genel seçimler de dikkate alındığında eliniz-
deki eser, Pakistan siyasetini tarihi bağlama oturtma ve sıhhatlice değerlendirme 
imkânı sağlayan zamanlı ve kapsayıcı bir çalışma olup bundan sonra Türkçe’de 
yapılacak diğer çalışmalara da kaynaklık edecektir.



15

1. PAKİSTAN’IN DÜNÜ VE 
BUGÜNÜ

Resmi adı Pakistan Islam Cumhuriyeti olan Pakistan devleti 14 Ağustos 1947 tari-
hinde kurulmuştur. Bu dönemde Pakistan, Hint alt kıtasında yaşayan bütün Müs-
lümanları birleştirecek bir devlet olarak tasavvur edilmiş ve Ingiltere hâkimiyetin-
de bulunan Hindistan kolonisinde Müslümanların çoğunlukta olduğu eyaletlerin 
bir araya gelmesi ile kurulmuştur. Pakistan ismi de Hint kıtasındaki çeşitli Müslü-
man toplulukların ve eyaletlerin baş harflerinin bir araya getirilmesiyle oluşturul-
muştur; P=Pencap, A=Afganistan (bugünkü Peştun halkı ve Pakistan’da onların 
çoğunlukta olduğu Hayber Paktunva), K=Keşmir, S=Sind ve Tan= Belucistan. 

Hint kıtasında yaşayan Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgeleri birleştirme 
fikri ilk defa 1930 yılında ünlü şair Muhammed Ikbal tarafından ortaya atılmıştır. 
Bu yüzden Ikbal Pakistan’ın fikir babası kabul edilmektedir. Pakistan fikrini siya-
sal alanda hayata geçiren ve Pakistan’ın kurucusu kabul edilen kişi ise Muham-
med Ali Cinnah’tır. Müslüman Birliği’nin (ML) lideri ve Hindistan Müslüman-
larının siyasi lideri olarak konumlanan Cinnah, 1940 yılında “Iki Millet Teorisi” 
olarak bilinen teorisini ortaya atmış ve Hindistan’da Hindular ile Müslümanların 
iki ayrı millet sayılmaları gerektiğini ve bu yüzden de iki ayrı devlete sahip olma-
ları gerektiğini iddia etmiştir. Cinnah’ın Pakistan’ın kurulmasını resmen talep et-
tiği ünlü konuşmasını yaptığı yer bugün Lahor şehrinde Minar-i Pakistan adında 
bir anıtla sembolize edilmekte ve Pakistan’ın en önemli sembolik merkezlerinden 
birini oluşturmaktadır. Cinnah, 1947 yılında Ingilizlerin Hindistan’dan çekilme 
sürecinde de bu talebini hayata geçirmeyi başarmıştır.
 
Pakistan’ın bağımsızlık süreci iki ayrı düzlemde işlemiştir. Sömürge Hindistanı 
iki ayrı siyasi birimden oluşmaktaydı; doğrudan Ingiliz hâkimiyetinde olan böl-
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geler (British Raj) ve yerel prenslerin yönetiminde olan ve British Raj’a dolaylı 
yoldan bağlı bulunan prenslikler. Bağımsızlık öncesinde Raj içerisinde yer alan 
eyaletlerde referandum yapılmış ve halka Pakistan’a mı yoksa Hindistan’a mı ait 
olmak istedikleri sorulmuştu. Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu beş eyalette 
de Pakistan seçeneği çok büyük yüzdelerle kabul edilmiş ve bu eyaletlerin birleşi-
miyle Pakistan meydana gelmiştir. Prensliklerde ise tercihler, nüfus çoğunluğun-
dan ziyade o esnada yönetimde bulunan prenslere bırakılmıştır. Fakat prensler 
genel olarak yönettikleri bölgelerdeki nüfusun çoğunluğuna göre tercih belirlemiş 
ve bu şekilde Müslüman bir prens tarafından yönetilen ancak nüfusu çoğunlukla 
Hindu olan Haydarabad, Hindistan topraklarında kalmıştır. Bunun tek istisnası 
ise Müslüman çoğunluğa sahip olup Hintli bir Prens tarafında yönetilen Keşmir 
olmuştur. Keşmir Prensinin Hindistan’a katılma kararını, Haydarabad gibi ör-
nekleri göstererek reddeden Pakistan, Keşmir’in Pakistan’a ait olması gerektiğini 
savunarak bu bölgeyi ilhak etmeye çalışmıştır. Bugün Hindistan ile Pakistan ara-
sında kangren halini alan ve bugüne dek üç savaşa yol açan Keşmir sorunu da bu 
şekilde doğmuştur. 1948 savaşı sonrasında oluşan ve bugüne dek pek değişmeyen 
ateşkes hattına göre Keşmir bölgesinin üçte birlik kesimi Pakistan kontrolünde, 
üçte ikilik kesimi ise Hindistan kontrolünde bulunmaktadır. Pakistan kontrolün-
de bulunan bölge, Pakistan tarafından Azad Keşmir (Özgür Keşmir) olarak adlan-
dırılmakta ve özel bir statü ile yönetilmektedir. Hindistan kontrolündeki bölge ise 
Hindistan’daki on beş eyaletten biri olan Keşmir eyaletidir. Keşmir Hindistan’da 
Müslümanların çoğunlukta olduğu tek eyalet olup Hindistan resmi ideolojisinin 
dinler üstü ve seküler olma iddiasının köşe taşını oluşturmaktadır. Bununla bir-
likte bölgede bağımsızlık ya da Pakistan’a katılma talebinde olan ve bunun için re-
feranduma gidilmesini isteyen pek çok siyasal ve silahlı hareket vardır. Hindistan 
referandum taleplerine karşı çıkmaktadır.

Hint Kıtası’nda Müslüman nüfus kıtanın kuzeydoğu ve kuzeybatısında yoğunlaş-
maktadır. Pakistan’ın kuruluş amacı olan Hint Kıtası’nda Müslümanların çoğun-
lukta olduğu bütün bölgeleri bir araya getirme fikri coğrafi olarak birbirinden bin 
beş yüz kilometre uzaklıktaki bu iki ayrı bölgenin de tek devlet çatısı altında bir-
leşmesine yol açmıştır. Kurulduğu tarihte Batı Pakistan ve Doğu Pakistan olarak 
iki ayrı coğrafi ve idari birimden oluşan ülke 1971 yılında yaşanan iç savaş netice-
sinde bölünmüş ve o dönemki Doğu Pakistan bağımsızlığını kazanarak bugünkü 
Bangladeş Devleti’ne dönüşmüştür.

Pakistan 180 milyonun üzerindeki nüfusu ve Hint Kıtası, Ortadoğu ve Orta Asya 
arasındaki bağlantı noktalarında bulunan coğrafyasından ötürü dünyanın önem-
li stratejik noktalarından biridir. Ülkenin stratejik pozisyonu ve Hindistan gibi 
güçlü bir ülkeyle yaşadığı sorunlar ordunun ülke yönetiminde ve ülkenin kaynak 



1 .  P A K İ S T A N ’ I N  D Ü N Ü  V E  B U G Ü N Ü

17

kullanımında ağırlıklı bir pozisyona sahip olmasına yol açmıştır. Bugün Pakistan 
dünyanın yedinci en kalabalık ordusuna sahip olmanın yanı sıra dünyadaki nük-
leer silahlara sahip dokuz ülkeden biridir. Ordunun ülke içerisindeki bu ağırlığı 
ve neredeyse süreklilik arz eden siyasi krizlerin neticesinde askeri darbeler ve as-
keri yönetim ülke içerisinde bir gelenek halini almış, ülke tarihi boyunca pek çok 
kere demokrasiye geçiş denemesi yapılmış ise de seçimlerle iktidara gelen hiç bir 
hükümet uzun ömürlü olamamış ve askeri bir darbeyle devrilmiştir. Bu askeri 
darbe geleneği açısından sıklıkla Türkiye ile de kıyaslanan Pakistan ve Türkiye 
için şu tesbit zaman zaman dile getirilmekte ve iki ülkedeki askeri darbe geleneği-
ni özetlemektedir: Türkiye’de demokratik sistemin askeri darbelerle kesintiye uğ-
raması bir gelenek halini almışken, Pakistan’da da askeri yönetimin demokrasiye 
geçişlerle ve seçimlerle kesintiye uğraması bir gelenek halini almıştır. 

Kuruluşundan bu yana 65 yıl geçen Pakistan’da 34 yıl askeri yönetim, kuruluşu ta-
kip eden ilk 11 yıl ise sivil bürokratik bir teknokrat yönetim hüküm sürmüş, seçim 
sonucu iş başına gelen hükümetler ise ancak 20 yıl boyunca iktidarda kalmışlar-
dır. En son olarak 1999 yılında Navaz Şerif hükümetini devirerek iktidarı dev-
ralan Pervez Müşerref Pakistan’ın askeri darbeler geleneğinde son halkayı oluş-
turmuştur. Müşerref yönetimi artan protestolar ve siyasi istikrarsızlık sonucunda 
2008 yılında demokrasiye geri dönüş yapmış ve yapılan parlemento ve cumhur-
başkanlığı seçimlerinden sonra Müşerref ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. 
Mayıs 2013’te demokrasiye son geçişten sonraki ikinci genel seçimler yapılacaktır. 

60 yılı aşan siyasi tarihi boyunca Pakistan’daki siyasi sistem pek çok kez değişmiş 
ve askeri yönetimler, başkanlık sistemi, yarı başkanlık ve parlamenter sistem ara-
sında sık sık değişiklikler yaşanmıştır. En son 18. değişiklik olarak adlandırılan 
2010 anayasa değişikliği ile Pakistan bir kez daha parlementer sisteme geri dön-
müştür. Cumhurbaşkanının yetkileri sembolik düzeye indirilerek başbakanlık 
ülke yönetiminde etkin hale getirilmiştir. 

Pakistan dört eyalet ve doğrudan merkezi yönetime bağlı üç özerk bölgeden olu-
şan federatif bir yönetim şekline sahiptir. Bu eyaletler Pencap, Sind, Hayber Pak-
tunva (eski adı NWFP- Nort Western Frontier Province, Kuzey Batı Sınır Eyaleti) 
ve Belucistan’dır. Üç özerk bölge ise Gilgit-Baltistan Bölgesi, Özgür Keşmir Böl-
gesi ve Afganistan sınırında yer alan ve kabilelerin denetimine bırakılan Kabileler 
Bölgesi’dir. Eyaletlerin her birinin kendi meclisi, hükümeti ve başbakanı vardır. 
Seçimlerde hem eyalet meclisi için hem de federal meclis için ayrı ayrı oy kulla-
nılmaktadır. Bunların dışında her eyalette ülkenin başbakanı tarafından atanan 
valiler de bulunmaktadır. Normal şartlarda valilerin görevi daha semboliktir, an-
cak ara rejim dönemlerinde ve askeri yönetimler altında valilerin gücünün arttığı 
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görülebilmektedir. 2010 yılında yapılan 18. Anayasa değişikliği ile ülkede federatif 
yapı güçlendirilmiş ve sistem daha âdem-i merkeziyetçi bir yapıya doğru evrilmiş-
tir. Bu değişiklikle artan etnik sorunların hafifletilmesi hedeflenmiştir. Eyaletlerin 
yetkilerinin arttırılmasının bağımsızlık taleplerini frenleyeceği öngörülmektedir. 

Pakistan’daki eyalet sisteminin en temel açmazlarından birisini eyaletler arasında-
ki belirgin güç dengesizliği oluşturmaktadır. Pencap eyaleti Pakistan nüfusunun 
yüzde 56’sına, ülkenin ekonomik üretiminin yüzde 62’sine tek başına sahiptir. Bu 
da Pencap ile diğer eyaletler arasında belirgin bir dengesizliğe yol açmakta, sık-
lıkla Pakistan’ın Pencapistan halini aldığı iddia edilmektedir. Bu dengesizlik bir 
yandan Pencap eyaleti ile diğer küçük eyaletler arasında yaşanmakta, bir yandan 
da Pencap ile merkezi yönetim arasında sürtüşmelere yol açmaktadır. Diğer eya-
letler Pencap’ın bu büyük gücü ile kendilerini baskı altına aldığını, küçük eya-
letlerin kaynaklarını sömürdüğünü ve ülkenin kaderine tek başına hükmettiğini 
iddia ederken; Pencaplılar, Pencap’ın merkezi yönetimde nüfusuna ve gücüne uy-
gun oranda temsil edilmediğine inanmaktadır. Zaman zaman başta Pencap ol-
mak üzere ülkedeki eyaletlerin daha küçük ve daha eşit birimlere bölünmesi ve 
bu dengesizliğin ortadan kaldırılması gündeme gelse de, bugüne kadar bu konuda 
bir adım atılmamıştır. 

Pakistan sadece eyaletlere ve belli başlı etnik gruplara bölünmüş bir ülke değildir. 
Bölgesel aidiyetler, etnik kimlikler, kabile bağları, aile ilişkileri, dini bölünmeler ve 
siyasi gruplaşmalar çoğu kez iç içe geçmekte ve bu durum Pakistan siyasi ve sosyal 
hayatını karmaşıklaştırmaktadır. Bu kaotik çoğulculuk Pakistan için bir yandan 
sorun gibi görünmekle birlikte, ülkede kamplaşmaların çok keskin ve net olma-
sını engellemekte ve Pakistan devletine, çatışan gruplar arasında bir denge kur-
mak suretiyle, fazladan bir hareket alanı açmaktadır. Ülkedeki siyasi aktörlerin 
büyük çoğunluğu sadece bir siyasi pozisyonun temsilcisi ve takipçisi değil, çoğu 
kez büyük bir ailenin veya kabilenin siyasi çıkarlarının da takipçisi olarak hare-
ket etmektedir. Bu durum siyasi arenada kartların sık sık yeniden dağıtılmasına, 
aktörlerin çok kolay yer değiştirmesine ve sürekli değişen bir ittifaklar sistemi-
ne yol açmakta; siyaset, bir ailenin kabilenin veya bir yörenin devlet imkânlarına 
erişmesinin aracı olarak işlev görürken, devlet de rantı değişik aktörlere dağıtmak 
ve bu siyasi klikleri birbirine vurdurmak suretiyle kâh bir tarafı kâh diğer tarafı 
destekleyerek oyun kurucu pozisyonunu korumaktadır. 

Pakistan’ın bu tarihsel oluşum süreci ile yapay bir ülke olduğu sıklıkla iddia edil-
mektedir. Pakistan devletinin organik kökleri göz önüne alındığında, bu iddianın 
hemen bütün üçüncü dünya ülkeleri için geçerli olduğu nispette Pakistan için de 
geçerli olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, Pakistan en azından dini açıdan bir 
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meşruiyet tanımına sahip olması ve Hint kıtası Müslümanlarının tercihiyle şekil-
lenmiş bir ülke olması bakımından, bu anlamda çoğu üçüncü dünya ülkesinde 
bulunmayan bir tarihsel meşruiyete de sahiptir. Fakat bütün bunlar Pakistan’ın 
temel kimlik meselelerini halen çözemediği gerçeğini değiştirmemektedir. Bugün 
Pakistan kimliği olumlu bir aidiyet duygusundan ziyade Hindistan’a muhalefet 
duygusuyla şekillenmektedir. Devlet varlığını ve meşruiyetini önemli oranda 
Hindistan karşıtlığı üzerinden açıklarken, bu bakış açısı iç politikanın yanı sıra 
dış politika ve güvenlik algılarını da belirlemektedir. Bu doğrultuda Pakistan’da 
hem din-devlet ilişkileri ve dinin toplumsal ve siyasal tanımının ne olduğu konu-
sunda, hem de ülkenin karmaşık etnik yapısı içerisinde Pakistan ulusal kimliği ile 
bu etnik kimlikler arasında ilişkilerin ne olacağı konusunda bir konsensüs oluşma-
mıştır. Bu da, Pakistan’da dinsel, mezhepsel veya etnik çatışmaların siyasal istikrarı 
tehdit etmesine ve Pakistan’ın yönetimi zor bir ülke olmasına yol açmaktadır. 
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2. SİYASİ HARİTA

Pakistan’da bir yandan ülkenin kimlik eksenindeki bölünmüşlüğü, bir yandan da si-
yasetin temelde klientalist (kayırmacı, himayeci) bir zihniyetle sürdürülüyor olması 
ve son olarak sürekli devam eden asker ve yargı vesayeti, ülkede kurumsallaşmış 
siyasal geleneklerin oluşmasını engellemektedir. Bugün, bütün Pakistan genelinde 
siyaset yapan ve görece bir kurumsallaşmaya ulaşmış sadece iki partiden bahsedile-
bilir; Pakistan Halk Partisi (PPP) ve Pakistan Müslüman Birliği (PML). Bu iki par-
tinin dışında bölgesel güce sahip ve genelde bir etnik grubun çıkarlarının temsilcisi 
siyasi partiler ve dini siyasal partiler de vardır. Belli oranda dini partiler- özellikle 
Cemaat-i Islami (JI)- haricindeki partiler, ideolojik olarak tutarlı olmaktan ziyade 
kişi kültü etrafında birleşmiş ve ülkedeki genel gidişe ve rant dağılımına göre siyasal 
pozisyon alan lider partileridir. Bu bölümde siyasi parti ve aktörler ulusal, bölgesel 
ve dini kategoriler altında ele alınarak mevcut ideolojik eğilimleri aktarılmakta ve 
bu partileri şekilendiren güçlü siyasi figürlerin portreleri sunulmaktadır.

2.1 ULUSAL PARTİLER VE AKTÖRLER
2.1.1 Pakistan People’s Party/ Pakistan Halk Partisi (PPP)1

Pakistan Halk Partisi (PPP) kurulduğu 1967 yılın-
dan beri Pakistan siyasetinin en önemli aktörlerin-
den biridir. Pakistan’daki bütün siyasal partilerde 
görülen yukarıda bahsedilen sorunları taşımakla 

1.  http://www.ppp.org.pk/
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beraber, görece ulusal bir parti olarak kurumsallaştığı söylenebilir. PPP, Pakis-
tan’ın ilk ulusal seçimleri olan 1970 seçimlerinden bu yana yapılan sekiz seçimde 
de ya iktidara gelmiş ya da ana muhalefet pozisyonunu kazanmıştır. 

Parti, kurulduğu ilk yıllarda “Islami Sosyalizm” politikasını savunmuş, toprak re-
formu, gelir dağılımı gibi ekonomik talepler ile Islam’ı harmanlayan bu yaklaşım, 
partinin 1970’li yıllardaki başarısını sağlamıştır. Bugün artık her ne kadar sosya-
lizm parti programının bir parçası değilse de, PPP’nin Pakistan siyasi haritasında 
merkez solda konumlandığı söylenebilir. Parti aynı zamanda Sosyalist Enternas-
yonel’in de üyesidir.

Özellikle 70’li yıllardaki popülist söylemine rağmen, PPP’nin ana omurgasını bü-
yük toprak sahibi aileler oluşturmaktadır. Zaten partinin liderliğini yürüten Butto 
ailesi de Sind eyaletinin en büyük toprak sahiplerinden birisidir. Bu yönüyle par-
tinin popülist söylemleri genelde slogan düzeyinde kalmakta, iktidar olduğu dö-
nemlerdeki uygulamaları söylemlerine genelde uymamaktadır. Bu yüzden her ne 
kadar merkez sol bir parti olarak tanımlansa da, PPP’nin ana vasfı Butto ailesinin 
partisi olmasıdır. Partiyi kurulduğu 1967 yılından askeri darbe ile bütün partile-
rin kapatıldığı 1977 yılına kadar Zülfikar Ali Butto yönetmiş, yeniden demokratik 
siyasete dönüldüğü 1988 yılında ise partinin başına Zülfikar Butto’nun kızı Bena-
zir Butto gelmiştir. Benazir’in 2007 yılında uğradığı bombalı saldırı sonrasında öl-
mesiyle birlikte, parti liderliğine oğlu Bilavel Butto getirilmiştir. O yıllarda Bilavel 
henüz üniversite eğitimine yeni başladığı için, bu dönemde de Butto’nun kocası 
ve Bilavel’in babası olan şimdiki cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari geçici süre ile 
parti yönetimini devralmıştır. Bütün bu sürecin gösterdiği gibi PPP temelde Butto 
ailesinin partisi olarak tanımlanabilir; ki partinin en yaygın sloganlarından birisi 
“Jiye Butto” dur (Çok yaşa Butto). Zülfikar Ali Butto’nun askeri yönetim tarafın-
dan idam edilmesi, kızı Benazir’in de bir bombalı saldırıda ölmesi, Butto ailesine 
mistik ve manevi bir ağırlık da kazandırmaktadır. 

PPP’nin Pakistan’da en güçlü olduğu bölge, etnik Sindilerin yaşadığı Sind bölgesi 
kırsalıdır. Ayrıca Pencap eyaletinin güney kesimleri, özellikle de kırsal kesimleri, 
geleneksel olarak PPP’nin güçlü olduğu bölgelerdendir. Bunun dışında, PPP ülke-
nin hemen her bölgesinde az veya çok varlık göstermesi ve her eyalette iktidar için 
yarışıyor olmasından ötürü Pakistan’ın en kurumsal ve ulusal partilerinden biridir. 
PPP, ülkenin en büyük ikinci eyaleti olan Sind’de konsolide olan gücü sayesinde, 
bundan sonraki süreçte de Pakistan siyasetinin en belirleyici aktörlerinden biri 
olmaya devam edecektir. Ancak PPP’nin önündeki en temel sorun, partinin ülke-
nin en önemli eyaleti olan ve meclisteki sandalyelerin yaklaşık yarısını sağlayan 
Pencap eyaletinde üstünlüğü neredeyse kalıcı bir şekilde en önemli rakibi olan 
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PML’ye kaptırmış olmasıdır. PPP, Pencap kırsalında hala etkili bir parti olmasına 
karşın, Pencap şehirlerinde PML’nin belirgin bir üstünlüğü görülmektedir. Artan 
şehirleşmeye de bağlı olarak süreç içinde Pencap’ta PML’nin PPP’ye üstünlüğü 
daha da belirgin hale gelmektedir. PPP, en son 1988 seçimlerinde Pencap’ta birinci 
parti olabilmiş, daha sonra yapılan beş seçimde de bu eyalette PML’nin gerisinde 
kalmıştır. Bunlardan 1993 ve 2008 seçimlerinde PPP ülke genelinde birinci parti 
çıkmasına rağmen ülkenin en önemli eyaleti Pencap’ın muhalefetin elinde olması 
PPP’nin merkezi yönetimdeki etkinliğini de sınırlamıştır. Butto ailesinin Sind’deki 
tartışmasız üstünlüğü PPP’nin Pakistan siyasetindeki gücünün garantisi ise, Pen-
cap’ta Şerif ailesinin artan şekilde Butto’lara üstünlük kurması da PPP’nin gelecek 
yıllardaki iktidar hesaplarının önündeki en temel sorundur. 

Benazir Butto’nun 2008 seçimlerinden hemen önce öldürülmesi ve bunun ya-
rattığı duygusal atmosferin de etkisiyle PPP bu seçimlerden birinci parti olarak 
çıkmıştır. PPP, 342 sandalyeli Pakistan Ulusal Meclisi’nde 121 sandalye kazan-
mıştır. Fakat seçim sonucu ortaya çıkan parçalı yapı nedeniyle tek başına iktidara 
gelemeyen parti, en önemli rakibi olan ve seçimlerden 91 sandalye ile ikinci çıkan 
merkez sağ Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) ile koalisyon hükümeti 
kurmuştur. Daha sonra PML-N koalisyondan çekildiyse de, PPP diğer partilerle 
koalisyon yapmak suretiyle koalisyonların büyük ortağı olarak ülkeyi yönetmek-
tedir. Özellikle Asıf Zerdari’nin yolsuzluk skandalları partiye ağır darbe vursa da, 
PPP, Pakistan’da yapılacak 2013 seçimlerinde PML-N ve Pakistan Adalet Hareketi 
(PTI) ile birlikte iktidarın en önemli adaylarından biridir.

2013 seçimlerinde PPP’nin performansını tehdit eden temel konulardan biri de 
liderlik sorunudur. Benazir Butto’nun öldürülmesinden sonra parti liderliğini 
devralan Asıf Ali Zerdari’nin adı yolsuzlukla eş anlamlı anılır hale gelmiştir. 
Benazir Butto ve Zerdari çiftinin oğlu ve partinin liderliğini babasından dev-
ralmakta olan Bilavel Butto ise henüz çok genç ve tecrübesiz bir siyasetçidir. 
Benazir’in yokluğunda partinin nasıl bir performans sergileyeceği 2013 seçim-
lerinin kritik belirleyenlerinden biri olacaktır. PPP’nin iktidar performansı da 
seçim sonuçlarını etkileyecek diğer önemli husustur. Zerdari yönetimi, geçti-
ğimiz yıllarda Pakistan’da üst üste yaşanan sel ve deprem gibi doğal afetlerle 
mücadele ve ülkenin kronikleşen enerji sorununu çözmede çok başarısız bir 
performans sergilemiştir. Bu durum, PPP’nin oylarına olumsuz yansıyacaktır. 
Bununla birlikte, partinin en önemli oy deposunun kırsal bölgeler olduğu göz 
önüne alındığında, tarım ürünleri fiyatlarında yaşanan artışa ve PPP iktidarı 
boyunca kırsal kesime yapılan büyük kaynak aktarımına bakılarak, PPP’nin en 
azından bir önceki seçimde oy aldığı bölgeleri kaptırmamak adına önemli ham-
leler yaptığı söylenebilir. 
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Öte yandan, Müşerref rejminin meşruiyetini hızla yitirmesinde temel faktörler-
den olan Amerika ile ilişkiler ve Hayber Paktunva (KP) bölgesinde devam eden 
terörle mücadele ile bu bağlamda ABD’nin Pakistan sınırlarını sürekli ihlal et-
mesi, PPP iktidarı boyunca da devam etmiştir. Bunun sonucu olarak PPP’nin en 
azından KP bölgesindeki oylarında ciddi bir erozyon olması beklenebilir. 

2.1.1.1 Asıf Ali Zerdari 
 Pakistan Cumhurbaşkanı, PPP Eşbaşkanı

Asıf Ali Zerdari 26 Temmuz 1955 yılında Sind 
eyaletinde büyük toprak sahibi bir ailenin oğlu 
olarak dünyaya gelmiştir. Pakistan’ın 11. ve hâli-
hazırdaki cumhurbaşkanıdır. Aynı zamanda Pa-
kistan Halk Partisi’nin başkanı ve Pakistan eski 
başbakanlarından Benazir Butto’nun dul eşidir.2

1987’de Benazir Butto’yla evlenmesiyle siyasi 
kariyeri yükselişe geçen Zerdari, eşi Benazir Butto’nun ikinci başbakanlık döne-
minde çevre bakanı (1993-1996) ve yatırımlardan sorumlu devlet bakanı olarak 
(1995-1996) görev almıştır.3 Görevi süresince karıştığı yolsuzluk skandalları yü-
zünden dünya basınında “bay yüzde 10” diye anılmıştır.45 1999 yılında, General 
Pervez Müşerref ’in düzenlediği askeri darbeye kadar da senatörlüğünü sürdüren 
Zerdari, yolsuzluk suçlamalarından dolayı toplam 11 yıl hapis cezasına çarptırıl-
mış, ancak 2004 yılında kefalet karşılığında serbest bırakılmıştır.

Zerdari hakkındaki yaygın suçlamalardan biri de, 1996 yılında eşinin erkek kar-
deşi ve siyasi rakibi Murtaza Butto’nun öldürülmesinden sorumlu tutulmasıdır. 
Asıf Ali Zerdari’nin ve PPP’nin karıştığı yolsuzluk skandallarını sert bir şekilde 
eleştiren Murtaza Butto, 26 Eylül 1996’da evinin yakınlarında polisle girdiği çatış-
mada yanında bulunan altı taraftarıyla birlikte öldürülmüştür. Murtaza Butto’nun 
ailesi ve taraftarları, polis operasyonunun Asıf Ali Zerdari’nin emriyle gerçekleş-
tirildiğini iddia ederken, Pakistan polisi, Murtaza Butto’nun aracından polislere 
ateş açıldığını ve polislerin karşılık vermek zorunda kaldığını iddia etmiştir. Polis 

2.  http://www.presidentofpakistan.gov.pk/index.php?lang=en&opc=2&sel=2
3.  http://www.presidentofpakistan.gov.pk/index.php?lang=en&opc=2&sel=2
4. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/pakistan/7923479/Asif-Ali-Zardari-life-and-style-of-Pa-
kistans-Mr-10-Per-Cent.html
5.  http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-16066406
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açıklaması pek inandırıcı bulunmazken Pakistan genelinde Zerdari’nin bu cina-
yetin azmettiricisi olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Bu olay Benazir Butto 
hükümetinin cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmasında da etkili olmuş ve 
hükümetin lağvedilmesinin ardından Asıf Ali Zerdari cinayet suçlamasıyla tutuk-
lanmıştır. Ancak uzun yıllar süren tutuksuz yargılanmanın ardından 2008 yılında 
suçlamalardan beraat etmiştir. 

Asıf Ali Zerdari, sürgünden dönen eşi Benazir Butto’nun 27 Aralık 2007’de uğradığı 
suikastte yaşamını yitirmesinden sonra, Pakistan Halk Partisi’nin başına oğlu Bila-
vel Zerdari Butto ile birlikte eşbaşkan olarak geçmiştir.6 Şubat 2008’de gerçekleşti-
rilen seçimlerden birinci sırada çıkan partisi, General Müşerref ’i cumhurbaşkanlı-
ğından devirebilmek amacıyla, en büyük rakibi ve seçimlerden ikinci çıkan PML-N 
ile koalisyona girmiş ve 2008 Ağustos’unda Müşerref ’i istifaya zorlamıştır.

Zerdari, kendisini aday gösteren PPP ve Birleşik Ulusal Hareket’in (MQM) parla-
mento ve eyalet meclislerindeki desteğiyle salt çoğunluğu sağlayarak 5 yıllık dö-
nem için 7 Eylül 2008’de devlet başkanlığına seçilmiştir.7

2.1.1.2 Bilavel Butto
 Benazir Butto’nun oğlu ve PPP Genel 

Başkanı

Bilavel Butto Zerdari, Pakistan eski başbaka-
nı Benazir Butto ve eşi Asıf Ali Zerdari’nin tek 
oğludur. 21 Eylül 1988 tarihinde Karaçi’de doğ-
muştur. Ilkokula Karaçi Grammar Okulunda 
başlamış, annesinin başbakan olmasının ardın-
dan Islamabad’da Froebel Uluslararası Okuluna 
devam etmiştir. 1999 yılında annesi ile birlikte 
Dubai’ye yerleşerek eğitimini Boys Rashid Okulunda sürdürmüştür. Burada öğ-
renci konseyi başkan yardımcısı seçilmiştir.8 2010’un Haziran ayında Oxford Üni-
versitesi’nde Modern Tarih bölümünü bitirerek diplomasını almıştır. 

Annesine suikast düzenlenen suikastin ardından Pakistan’a gelmiş ve 30 Aralık 
2007’de, babası Asıf Ali Zerdari ile birlikte Pakistan Halk Partisi’nin eşbaşkanlı-

6.  http://in.reuters.com/article/2007/12/30/idINIndia-31174520071230
7.  http://www.presidentofpakistan.gov.pk/index.php?lang=en&opc=2&sel=2
8.  http://sify.com/news/fullstory.php?id=14582900



P A K I S T A N  S I Y A S E T I N I  A N L A M A  K I L A V U Z U

26

ğına getirilmiştir.9 Ancak bu tarihte halen Oxford’da üniversite öğrencisi olduğu 
için, babası Asıf Ali geçici olarak parti yönetimini tek başına üstlenmiştir. 

2010 yılında Oxford Üniversitesinden mezun olmasının ardından ülkeye geri 
dönen Bilavel Butto, siyasetle daha çok ilgilenmeye başlamış ve ilk büyük siyasi 
miting konuşmasını da annesinin ölümünün beşinci yılı dolayısıyla yapılan 27 
Aralık 2012 mitinginde yapmıştır.10 Pakistan’a dönüşünün ardından eski cumhur-
başkanı Müşerref ’in annesine düzenlenen suikasttan ötürü Interpol tarafından 
kırmızı bültenle aranmasını talep eden Butto,11 Zerdari aşiretinin de başına geçe-
rek siyasetteki konumunu güçlendirmiştir.12

Bilavel’in genç ve tecrübesiz bir politikacı olmasına rağmen Butto soyadının duy-
gusal ağırlığından faydalanacağı açıktır. Bu sebeple henüz Oxford eğitimi devam 
ederken ismini Bilavel Zerdari’den Bilavel Butto Zerdari’ye çevirmiştir. Pakistan’da 
seçimlere katılmak için alt limit olan yirmi beş yaşını henüz tamamlamayan Bila-
vel Butto 2013 seçimlerinde yarışamayacaktır, ancak partisinin seçim kampanya-
larında aktif olarak yer alması beklenmektedir.

Hayatının büyük kısmını yurt dışında ve yabancı okullarında geçirdiği için Bila-
vel’in Ingilizcesi Urducasına göre çok daha iyidir.Son bir kaç yıl içinde Urducasını 
hızla ilerletmesine rağmen, Bilavel Urducayı hala ağır bir aksanla konuşmaktadır. 

2.1.1.3 Yusuf Rıza Gilani 
 Pakistan eski Başbakanı, PPP Başkan 

Yardımcısı

Yusuf Rıza Gilani, Pakistan Halk Partisi (PPP) 
Başkan Yardımcısı ve Pakistan’ın 16. Başbaka-
nıdır. Gilani, 9 Haziran 1952 tarihinde Karaçi’de 
doğmuştur. Gilani Pakistan’ın ünlü üniversitele-
rinden Forman Christian College Üniversitesi’ne 
gitmiştir.13 Daha sonra Government College’da 
gazetecilik eğitimi alan Gilani, Pencap Üniversi-

9. http://www.cbsnews.com/stories/2007/12/29/world/main3656040.shtml?tag=contentMain;contentBody
10. http://www.aljazeera.com/news/americas/2012/12/20121227145629622237.html
11. http://www.aljazeera.com/news/americas/2012/12/20121227145629622237.html
12.  http://asianetpakistan.com/official-news/3771
13.  http://www.infopak.gov.pk/primeminister.aspx
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tesi’nde aynı dalda yüksek lisans eğitimi almıştır. Gilani evlidir ve dört oğlu, bir 
kızı ve bir torunu vardır.14 En büyük oğlu Abdülkadir Gilani’yi, 2008 yılında Sind 
bölgesinin etkin siyasi ve dini liderlerinden olan Pir Pagara’nın torunu ile evlen-
dirmiştir. Multan bölgesinde siyasi hayatına başlayan Abdülkadir Gilani hakkında 
şimdiden çeşitli yolsuzluk suçlamaları vardır. 

Gilani’nin siyasi yolculuğu 1978 yılında General Ziya-ül Hak’ın sıkı yönetimi sıra-
sında Pakistan Müslüman Birliği (PML) Merkez Çalışma Komitesi’ne katılmasıyla 
başlamıştır. Nisan 1985 ile Ocak 1986 arasında Çalışma Bakanı olarak ve Ocak 
1986-Aralık 1986 arasında Demiryolları Bakanı olarak görev yapmıştır. Gilani, 
1988 yılında PPP’ye katılmış ve o tarihten bu yana PPP’nin en sadık ve önemli 
siyasetçilerinden biri olmuştur. Birinci Benazir Butto hükümetinde önce Turizm 
Bakanı daha sonra da Çalışma ve Konut Edindirme Bakanı olarak yer alan15 Gi-
lani, 1993 yılında Ulusal Meclis Başkanı olmuş ve 1997 yılına kadar bu görevde 
kalmıştır.16 Gilani 2001 yılında hakkındaki suçlamalar nedeniyle tutuklanarak 
cezaevine konulsa da 2002 yılında serbest bırakılmıştır.17 2002 genel seçimlerine 
katılmayan Gilani, 2008 genel seçimlerinde aynı seçim bölgesinden rakibi olan 
Pakistan Müslüman Birliği-Quaid (PML-Q) lideri Iskender Hayat Bosan’ı açık bir 
farkla geçerek yeniden meclise dönmüştür.

22 Mart 2008’de PPP’nin Başbakanlık için aday gösterdiği Gilani, 24 Mart 2008 
tarihinde koalisyon ortaklarının desteğiyle Meclis tarafından Başbakan olarak se-
çilmiştir. Gilani, 2009 yılında Forbes tarafından dünyanın en güçlü kişileri sırala-
masında 38. sırada yer almıştır.18 

2010 yılında Gilani’nin önderliğinde Pakistan’ın iki büyük partisi PPP ve PML-
N’in ortak çabaları ve yoğun kamuoyu baskısı sonucunda Pervez Müşerref cum-
hurbaşkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalmıştır. 2010 yılında gene Müşer-
ref ’in görevden almış olduğu yargıçlar arkalarındaki büyük kamuoyu desteğinin 
de yardımıyla yeni cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından görevlerine iade 
edilmişlerdir. Ancak görevlerine geri dönen Anayasa Mahkemesi üyelerinin 
Zerdari hakkındaki yolsuzluk dosyalarını yeniden gündeme alması ile Anayasa 
Mahkemesi ve yürütme karşı karşıya gelmiştir. Gilani iki yıl boyunca Zerdari’nin 
yargılanmasını engellemeye çalışınca 2012 yılında Anayasaya aykırı fiil işlediği 
gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından görevinden azledilmiştir.19

14.  http://hamaramultan.com/yousafrazagillani.asp
15.  http://lifestyle.iloveindia.com/lounge/syed-yousaf-raza-gillani-1504.html
16.  http://lifestyle.iloveindia.com/lounge/syed-yousaf-raza-gillani-1504.html
17.  http://archives.dawn.com/2002/12/21/top14.htm
18.  http://www.forbes.com/lists/2009/20/power-09_The-Worlds-Most-Powerful-People_Rank_2.html
19. http://www.ndtv.com/article/world/pakistan-supreme-court-disqualifies-yousuf-raza-gilani-says-vaca-
te-prime-minister-s-post-233481
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2.1.1.4 Raja Pervez Eşref
 Pakistan Başbakanı

1950 yılında Pakistan’ın Sind eyaletinde yer alan 
Sanghar bölgesinde doğmuştur. Ailesi aslen Pen-
cap eyaletinin Potohar bölgesinden olmasına 
karşın, Sind bölgesinde tarım arazilerine sahip-
tir. Eşref de Sind Üniversitesi’nden mezun ol-
muştur ve ayrıca Sind dilini bilmektedir. 22 Ha-
ziran 2012 yılında Pakistan Islam Cumhuriyeti 
başbakanı olmuştur.

Sadık bir PPP destekçisi olan Eşref 1990, 1994 ve 1997 yıllarında seçimlere katıl-
mış fakat parlamentoya girebilmesi için 2002 ve 2008 yıllarını beklemesi gerek-
miştir. Eşref 2008 yılında kurulan koalisyon hükümetinde Su ve Enerji Bakanı 
olarak görev yapmıştır. Görevi sırasında sık yaşanan elektrik kesintileri konusun-
da verdiği sözlerin çoğunu tutamayınca medyanın alaya varan sert eleştirilerine 
muhatap olmuştur. Bunun sonucunda 2011 yılında istifa etmiş, fakat bir kaç ay 
sonra kabineye bu sefer Bilim ve Teknoloji Bakanı olarak dönmüştür.20

26 Nisan 2012 yılında Yusuf Rıza Gilani’nin başbakanlığının Asıf Ali Zerdari dö-
neminin yolsuzluklarını sorgulama yönünde yetersiz kalması nedeniyle düşürül-
mesinin ardından 22 Haziran 2012 tarihinde başbakan olarak göreve başlamıştır.21

Eşref, göreve başlamasının ardından ekonominin düzeltilmesine ve enerji soru-
nun çözümüne öncelik verileceğini açıklamıştır.2223 Bakanlığı döneminde enerji 
sorununu çözmedeki başarısızlığı yüzünden istifa etmek zorunda kalan Eşref ’in 
başbakanlık performansının daha iyi olduğu söylenemez. Eşref bu politikalarının 
dışında gerek Karaçi, gerekse Belucistan bölgesinde devam eden şiddetin sonlan-
ması için çeşitli adımlar atmıştır. Karaçi’den ikinci büyük tehlike olarak bahseden 
Eşref,24 ayrıca Belucistan’daki kayıpların da ülke gündeminde olduğunun sinyal-
lerini vermiştir.

20. http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2012%5C06%5C23%5Cstory_23-6-2012_pg7_22
21. http://www.huffingtonpost.com/2012/06/22/raja-pervaiz-ashraf-pakistan-prime-minister_n_1618675.htm-
l?utm_hp_ref=world
22. http://www.huffingtonpost.com/2012/06/22/raja-pervaiz-ashraf-pakistan-prime-minister_n_1618675.htm-
l?utm_hp_ref=world
23.  http://tribune.com.pk/story/398102/first-task-prime-minister-ashraf-calls-conference-on-energy-crisis/
24.  http://www.pakistantoday.com.pk/2012/06/26/news/national/energy-karachi-security-major-challen-
ges-pm/
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27 Haziran 2012 tarihinde Pakistan Yüksek Mahkemesi, Eşref ’e Zerdari hakkında 
soruşturma açılması için Isviçre otoritelerine yetki verilip verilmeyeceğini sor-
muş, fakat Eşref konu hakkındaki tavrının selefi Gilani’ninkinden farklı olmadı-
ğını açıklamıştır.25 Fakat Eylül ayında bu tutumunu biraz değiştirerek yolsuzluk 
dosyalarının açılması kararını vermiştir.26

15 Ocak 2013’te ise Anayasa Mahkemesi, Başbakan Eşref ve aralarında bakanların 
da bulunduğu on altı çalışma arkadaşı için tutuklama kararı çıkarmıştır. Mahke-
me, Başbakan Eşref ’in Su ve Enerji Bakanı olduğu dönemde mobil enerji kiralama 
projelerinde yolsuzluk yaptığı ve ülkeyi büyük zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuk-
lama kararı aldığını açıklamıştır.27 Bu gelişmenin ünlü Islam âlimi Muhammed 
Tahir-ül Kadri’nin başlattığı yolsuzluklara karşı Büyük Yürüyüş ile aynı zamana 
denk gelmesi, bu olay üzerinde etkisinin olduğu yorumlarına yol açmaktadır. 

Mahkemenin bu kararına rağmen Eşref tutuklanmamış ve görev süresinin bitimi 
olan Mart 2013’e kadar görevinde kalmıştır. Pakistan seçim sistemine göre beş 
yıllık görev süresini tamamlayan hükümetin istifa etmesi ve yerine ülkeyi en geç 
iki ay içinde seçimlere taşıyacak bir seçim hükümeti kurulması gerekmektedir. Bu 
sistem uyarınca 24 Mart 2013’te Eşref ve kabinesi topluca istifa etmiş ve 25 Mart’ta 
Mir Hazar Han Khoso liderliğindeki geçici seçim hükümeti kurulmuştur.

2.1.2 Pakistan Muslim League-Nawaz/
Pakistan Müslüman Birliği-Navaz 
(PML-N)28

Pakistan Müslüman Birliği (PML) Muhammed 
Ali Cinnah’ın liderliğinde Pakistan’ı bağımsızlığa 
taşıyan partinin ismidir. Bu parti, 1958’deki aske-
ri darbeden sonra diğer siyasi partilerle birlikte kapatılmıştır. Sonraki yıllarda pek 
çok siyasi hareket PML ismine sahip çıkmış ve pek çok PML fraksiyonu kurul-
muştur. 1985 yılında Muhammed Han Junejo tarafından bir daha kurulan PML, 
1993’te Junejo’nun ölümünden sonra ikiye ayrılmış ve Navaz Şerif liderliğindeki 
parti, PML-N olarak adlandırılmıştır. Bu tarihten itibaren yapılan dört seçime de 
katılan parti, sahip olduğu kurumsallaşma düzeyi ve ülkenin her yerinde oy alma 

25. http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2012%5C06%5C27%5Cstory_27-6-2012_pg7_2
26.  http://www.aljazeera.com/news/asia/2012/09/20129181154102792.html
27.  http://www.haber7.com/ortadogu/haber/977507-pakistan-basbakani-tutuklandi
28.  http://www.pmln.org/
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potansiyelinden ötürü PPP’den sonra Pakistan’in ikinci ulusal partisidir. Çok par-
tili hayatın kesintisiz bir şekilde sürdüğü 1988-2002 arasında sadece bu iki parti 
düzenli bir şekilde ulusal düzeyde varlık gösterebilmiş ve Pakistan siyaseti kabaca 
bu iki parti arasındaki rekabetle şekillenmiştir. 

PPP’nin Butto ailesinin partisi olmasına benzer şekilde, PML-N de Şerif ailesinin 
egemenliğindedir. Partinin liderliği Navaz Şerif tarafından yürütülürken karde-
şi Şahbaz Şerif de partinin en önemli güç merkezi olan Pencap yapılanmasının 
başındadır. Butto ailesi Sind bölgesinde geniş toprakları olan bir aileyken, Şerif 
ailesinin merkezi Pencap’tır ve ülkenin en önemli sanayici ailelerinden biridir. 
Bu, kaçınılmaz olarak partinin siyasi çizgisini, dayandığı siyasal tabanı ve bölgeyi 
belirlemektedir. PPP geniş toprak sahipleri tarafından finanse edilen ve kırsal ke-
simlerde güçlü bir partiyken PML-N tüccar, sanayici ve iş adamlarının desteğini 
almakta ve şehirlerde daha güçlü varlık göstermektedir. PML-N’in oy tabanının 
çoğunu ise Pencap eyaleti oluşturmaktadır. 

Ekonomi politikalarında sahip olduğu iş dünyası desteğine uygun olarak serbest 
pazar ekonomisini ve özel sektör liderliğinde sanayileşmeyi benimseyen parti, 
kültürel konularda ise muhafazakâr bir çizgiyi benimsemektedir. Dış politikada 
ise son yıllarda dozajı artan bir şekilde Amerikan karşıtı bir çizgi benimsemek-
tedir. Bu sayede hem Pervez Müşerref yönetimini hem de şu anda iktidardaki 
PPP’yi sıkıştırmakta ve oy desteği sağlamaktadır. Tüm bunlar PML-N’i, Pakistan 
siyasetinde merkez sağ kabul edilebilecek bir çizgiye oturtmaktadır.

PML-N, 2013 seçimlerinin de en önemli adaylarından birisidir. Partinin Pencap 
eyaletinde sahip olduğu güç, onu Pakistan siyaset sahnesinde kalıcı bir aktör hali-
ne getirmektedir. Zaten askeri yönetim altında yapılan 2002 seçimleri hariç bütün 
seçimler ya PPP ya da PML’in galibiyeti ile neticelenmiştir. PML-N’in bir diğer 
avantajı da PPP’nin kazandığı seçimlerde bile Pencap eyaletinin yönetimini ko-
ruyabilmesidir. Bu sayede parti her zaman ülke siyasetinde etkin olabilmiştir. Pa-
kistan’da siyasetin rant dağıtımına dayalı yapısı göz önüne alındığında, Pencap’da 
elde edilen bu kalıcı güç merkezi, Şerif ailesinin ve PML-N’in ülkede her zaman 
etkin olabilmesini sağlamaktadır. 

Ayrıca Şerif ailesinin Butto ailesine göre daha dindar bir imaja sahip olması Pa-
kistan toplumunda PML-N için büyük avantaj oluşturmaktadır. Muhafazakârlıkla 
ekonomik büyüme PML-N’in iki ana vurgusunu oluştururken mevcut yönetime 
benzer eleştiriler getiren ve üstelik PML-N’den daha muhafazakâr bir görünümü 
olan Pakistan Adalet Hareketi’nin (PTI) ve Imran Han’ın yükselişi ise özellikle 
PML-N aleyhine işlemektedir. 2013 seçimlerinde PML-N’in önündeki en büyük 
sorun kendisiyle benzer oy tabanına hitap eden PTI’nın yükselişidir. 
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2.1.2.1 Navaz Şerif 
 Pakistan eski Başbakanı ve ana 

muhalefetteki PML-N’nin Başkanı

Ülkenin en önde gelen sanayici ailelerinden bi-
rinin oğlu olarak 1949 yılında Lahor’da dünya-
ya gelmiştir. Bugün Pakistan’ın en büyük ikinci 
holdingi olarak kabul edilen Ittifak Holding, Şe-
rif ailesine aittir. Navaz Şerif, Government Col-
lege of Lahore’dan lisans eğitimini almış ve yine 
Lahor’da bulunan Pencap Üniversitesi’nde hukuk 
alanında yüksek lisans yapmıştır. 1970’li yıllarda Zülfikar Ali Butto’nun sosya-
list politikaları çizgisinde yürüttüğü kamulaştırma politikaları sonucunda ailenin 
mal varlıklarına büyük oranda el konulmuştur. Bu yıllarda aile mal varlığını taşı-
yabildiği ölçüde Suudi Arabistan’a taşımış ve ticari faaliyetlerine buradan devam 
etmiştir. Şerif ailesi ile Suudi yönetimi arasındaki yakın ilişkiler de bu tarihlere 
dayanmaktadır. 1977’de Ziya-ül Hak’ın gerçekleştirdiği askeri darbe neticesinde 
işadamlarının daha önce el konulan malları iade edilmiş ve bu çerçevede de Şe-
rif ailesi Pakistan’a geri dönmüş ve el konulan holdinglerini devralmışlardır. Bu 
dönemde Navaz Şerif ve kardeşi Şahbaz Şerif ’in başarılı yönetimi ve askeri reji-
min sağladığı büyük olanaklarla hızla büyüyen Ittifak Holding, ülkenin en önemli 
sanayi şirketlerinden biri haline gelmiştir. Bugün Ittifak Holding’in ülkenin en 
büyük ikinci holdingi olduğu tahmin edilmektedir. 

Navaz Şerif ’in ülke genelinde önemli bir siyasi figür olarak öne çıkması da bu 
tarihlere rastlamaktadır. 1981 yılında Ziya-ül Hak rejimi esnasında Pencap Eyalet 
Kabinesinde Finans Bakanı olarak politik kariyerine başlayan Navaz Şerif, 1985 
yılında Ziya tarafından Pencap Eyalet Başbakanlığı görevine atanmıştır. Bu aynı 
zamanda Şerif ailesinin Pencap’ın siyasi kaderine hükmetmeye başladığı tarih ola-
rak kabul edilebilir. Ziya rejiminin en gözde isimlerinden biri olarak kabul edilen 
Şerif, Pencap Eyalet Başbakanlığı görevine 1990 seçimlerini kazanarak Başbakan 
oluncaya kadar devam etmiştir. Özellikle 1988 yılında demokrasiye geçiş sonrası 
oluşan ilk PPP hükümetine Pencap Başbakanı olarak sert bir muhalefet sergilemiş 
ve hükümetin ülkeyi yönetemez hale gelmesi ve iki yıl sonunda Cumhurbaşkanı 
tarafından görevden alınmasında etkili olmuştur. Bu tarihten sonra da Şerif ai-
lesi ve PML-N, federal mecliste muhalefette olduğunda bile Pencap üzerindeki 
kontrolü sayesinde ülke siyasetinin baş aktörlerinden biri olmaya devam etmiş ve 
Pencap’ı bir muhalefet üssüne çevirmeyi başarmıştır.

1990 seçimlerine diğer Islamcı partilerle bir koalisyon yaparak Islami Demokratik 
Ittifak (IJI) olarak giren Navaz Şerif, seçimlerde IJI bloğunun birinci parti çıkma-
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sıyla beraber Başbakanlık koltuğuna oturmuştur. 1993 yılına kadar bu görevi sür-
düren Şerif, 1993 yılında tıpkı selefi ve en önemli rakibi Benazir Butto gibi Cum-
hurbaşkanı tarafından görevinden alınmıştır. Akabinde yapılan 1993 seçimlerini 
kaybeden Şerif, 1997 seçimleriyle bu sefer çok daha güçlü bir şekilde iktidara geri 
gelmiştir. Bu dönemde anayasayı değiştirecek üçte ikilik çoğunluğa da sahip olan 
Şerif yönetimi, pek çok radikal ekonomik ve siyasi kararlar almıştır. 1988’den bu 
yana kademeli bir şekilde devam eden demokratik restorasyon sürecini tamamla-
yan Şerif, askeri darbe döneminde ilga edilen ve hazırlayıcısı Zülfikar Ali Butto’ya 
atfen Zülfikar Anayasası olarak da adlandırılan, 1973 anayasasını yeniden yürür-
lüğe koymuş, Cumhurbaşkanının yetkilerini sınırlayarak tam parlementer siste-
me geçişi tamamlamıştır. Daha sonra ülke içerisinde askeri vesayet sistemini kır-
maya çalışan Şerif, bu dönemde sıklıkla “otoriterleşmek, gücünü keyfi kullanmak, 
muhalefete alan bırakmamak” gibi suçlamalarla karşılaşmıştır. Ordu yönetimi ile 
giderek artan gerilim, en sonunda 12 Ekim 1999’da Navaz Şerif ’in kendi atadığı 
Genelkurmay Başkanı Pervez Müşerref ’in yaptığı askeri darbe ile sonuçlanmış; 
Şerif önce ev hapsine alınmış, daha sonra yargılanarak ömür boyu hapse mahkûm 
edilmiştir. 2000 yılında kendisine ve ailesine ülkeyi terk etme izni verilmiş ve aile 
efradı ile birlikte tıpkı babasının 70’li yıllarda yaptığı gibi Suudi Arabistan’a göç 
etmiş, daha sonra da Londra’da yaşamaya başlamıştır.

Artan iç ve dış baskılar sonucu Müşerref yönetiminin 2008 yılında genel seçim-
ler yapılacağını ilan etmesinin ardından, Navaz Şerif de tıpkı Benazir Butto gibi, 
ülkeye geri dönmek ve seçimlerde yarışmak üzere Müşerref rejimi ile anlaşmaya 
vararak 2007 yılında Pakistan’a geri dönmüştür. Seçimlerden hemen önce But-
to’nun uğradığı bombalı saldırının yarattığı psikolojik ortamın da etkisiyle PPP 
seçimlerden birinci parti çıkarken, PML-N ikinci parti olmuştur. Cumhurbaş-
kanlığı görevine devam eden Müşerref ’in devrilmesi için geçici olarak uzlaşan ve 
geniş tabanlı bir koalisyon hükümeti kuran bu iki partinin ittifakı uzun ömürlü 
olmamıştır. Müşerref ’in devrilmesinden sonra bu koalisyon da bozulmuş ve Şe-
rif yeniden muhalefete dönmüştür. 2013 yılında gerçekleştirilecek olan genel se-
çimlerde Navaz Şerif Imran Han ile birlikte en güçlü başbakan adaylarından biri 
olarak görülmektedir.

Ziya rejimi esnasında yıldızı parlayan bir sanayici ve politikacı olarak Navaz Şerif, 
uzun yıllar ordunun ve Pakistan’daki vesayet düzeninin desteklediği bir figür ol-
makla suçlanmıştır. Ancak ikinci iktidar döneminden başlayarak ordu ile yaşadığı 
sürtüşmeler ve en sonunda bir askeri darbenin mağduru olması ile bu suçlama-
lar geçerliliğini büyük oranda yitirmiştir. Siyasi kariyerinin başında Pakistan’daki 
müesses nizama yakın duran Şerif, süreç içerisinde giderek müesses nizam karşıtı 
bir çizgiye evrilmiştir. Bunun sonucunda da artık askeriyeden bir destek aldığını 
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söylemek zordur. Üstelik Wikilieaks belgelerine göre Kayani ve diğer üst düzey 
komutanlar Zerdari’den çok Navaz Şerif ’ten rahatsızlık duymaktadırlar.29

Benzer şekilde kariyerinin özellikle ilk yıllarında Amerika’ya yakın politikalar ta-
kip eden Şerif, bugün Amerika ile ittifak neticesinde Teröre Karşı Mücadele kon-
septi içinde gerçekleştirilen operasyonlara sert bir şekilde muhalefet etmektedir. 
Bu söyleminin Pakistan nezdinde geniş bir halk desteği bulduğu söylenebilir. 
Siyasi kariyerinin genel evrimi göz önüne alındığında Navaz Şerif için pragma-
tist demek yerinde olacaktır. Keskin siyasi yaklaşımlardan kaçınan Şerif ’in siyasal 
çizgisini muhafazakarlık ve ekonomik büyüme eksenli bir pragmatizm olarak ta-
nımalamak mümkündür. Bu durum göz önüne alındığında, Şerif ’in iktidara gel-
mesi halinde bugün muhalefette dillendirdiği Amerikan karşıtı politikaları hayata 
geçirip geçirmeyeceği konusunda temkinli olmakta fayda vardır.

2.1.2.2 Şahbaz Şerif 
 Pencap Eyalet Başbakanı

Navaz Şerif ’in küçük kardeşi olan Şahbaz Şerif 
sıklıkla “Zeki Şerif ” olarak da adlandırılmak-
tadır. 1950 yılında Lahor’da dünyaya gelmiştir. 
80’li yıllarda Ittifak Holding’in hızlı büyüme-
sinde ağabeyi Navaz Şerif ile birlikte önemli rol 
oynamıştır. Şahbaz Şerif, Navaz Şerif ’in büyük 
bir çoğunlukla iktidara geldiği 1997 seçimlerinin 
akabinde, Pencap Eyalet Valiliği görevine ilk kez 
seçilmiştir. 1999 yılında gerçekleştirilen askeri darbe sonrasında abisiyle birlikte 
Suudi Arabistan’a sürgün edilmiş ve Müşerref yönetimi ile 2007 yılında yapılan 
anlaşmadan sonra 2008 seçimlerine katılabilmek için Pakistan’a geri dönebilmiş-
tir. 2008 seçimlerinde PML-N ülke genelinde ikinci gelse de güç merkezi olan 
Pencap eyaletinde seçimleri kazanmış ve Şahbaz Şerif ikinci kez Pencap Eyalet 
Valiliği görevine getirilmiştir. 

Abisinin hep bir adım gerisinden gelen Şahbaz Şerif, genelde abisinden daha ba-
şarılı bir idareci olarak kabul edilmektedir ve en az onun kadar geniş bir popülari-
teye sahiptir. Özellikle 2008 yılında Pakistan’ı vuran sel felaketi sonrasında Şahbaz 
Şerif yönetimindeki Pencap eyaletinin afetin yaralarını sarmada hem diğer eya-
letlerden hem de merkezi yönetimden çok daha başarılı olması, Şerif ’in başarı-

29.  http://www.guardian.co.uk/world/2010/nov/30/wikileaks-cables-pakistani-leadership-wrangle



P A K I S T A N  S I Y A S E T I N I  A N L A M A  K I L A V U Z U

34

lı idareci imajını pekiştirmiştir. Afet sonrası çalışmalara bizzat katılan ve süreci 
medyada da iyi yöneten Şerif ’in popülaritesi bu tarihten sonra daha da artmıştır. 
2013 seçimleri öncesinde artık ulusal alanda siyaset yapıp yapmayacağı merak 
edilen Şahbaz Şerif, son tahlilde yine eyalet düzleminde kalmayı sürdürmüş ve 
ulusal siyasette en azından bir dönem daha abisinin arkasında kalmaya devam 
etme kararı almıştır. 

Şahbaz Şerif Türkiye ile yakın ilişkiler kurmaya özen göstermektedir. Özellikle 
Pencap Eyaletinin başkenti ve Pakistan’ın ikinci büyük kenti Lahor’un altyapı ve 
şehircilik çalışmaları için Istanbul Büyükşehir Belediyesi ile yakın çalışma içeri-
sindedir. Bu çalışmaların ilk somut meyvesi olarak Lahor’da ilk metrobüs hattı 
2013 Şubat ayı içerisinde çalışmaya başlamıştır. Metrobüs hattı inşaatında da Türk 
firmalar önemli rol üstlenmiştir.30

2.1.2.3 Nisar Ali Han 
 Meclis ana muhalefet grubu lideri

Ana muhalefet partisi PML-N meclis grubu lide-
ri olan Nisar Ali Han, 1954 yılında doğmuştur. 

31 Lahor’daki Aitchinson College mezunudur. Si-
yasi kariyerine 1980 yılında başlayan Han, 1988 
yılında kabinede Teknoloji Bakanı, 1990-1993 
ve 1997-1999 yılları arasında Petrol ve Doğal 
Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmıştır.32 2002 
seçimlerine bağımsız katılan Han, muhalefet 
partileriyle birlikte hareket etmiştir. 2008 yılında tekrar parlamentoya giren Han, 
Chaudry Pervez Elahi’nin istifasının ardından muhalefet lideri olmuştur.33

Amerikan karşıtı çizgisiyle tanınan Nisar Ali Han’ın popülaritesi Wikileaks bel-
geleriyle zedelenmiştir. Belgelere göre kendisi 2008 yılında Amerika’nın Pakistan 
büyükelçisi Patterson’a halkın karşısında kredibilitesini yitirmemek adına Ameri-
kan karşıtı gibi gözükmek zorunda olduğunu belirtmiştir.34

30.  http://yenisafak.com.tr/ekonomi-haber/lahor-metrobusle-tanisti-10.02.2013-484527?ref=manset-4
31.  http://www.pildat.org/MNA/rsDetail.asp?detid=53
32.  http://elections.com.pk/candidatedetails.php?id=393
33.  http://www.pakistanherald.com/Profile/Chaudhry-Nisar-Ali-Han-158
34.  http://tribune.com.pk/story/249802/wikileaks-chaudhry-nisar-did-not-want-to-be-seen-at-the-us-embas-
sy-in-islamabad/
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2.1.3 Pakistan Tehreek-e Insaf/
Pakistan Adalet Hareketi (PTI)35 

Pakistan Adalet Hareketi (PTI), 1996 yılında 
Pakistan kriket milli takımının eski kaptanı Im-
ran Han tarafından kurulmuştur. PTI sadece bir 
siyasal parti olarak değil, aynı zamanda bir sos-
yal sorumluluk hareketi olarak ortaya çıkmıştır. 
Kurulduğu ilk dönemde Pakistan’daki siyasal 
sistemin çürümüşlüğüne yönelik son derece sert 
eleştirileri ile dikkat çeken ve Imran Han’ın kişisel karizması ile özellikle gençler 
arasında büyük heyecan yaratan parti, büyük beklentilerle girdiği 1997 seçiminde 
hiç bir milletvekili çıkaramayarak hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu yönüyle kuru-
luş sürecinde yarattığı ilk heyecan ve ardından gelen siyasal başarısızlık açısın-
dan aynı yıllarda Türkiye’deki Yeni Demokrasi Hareketi’ni (YDH) andırmakta-
dır. Fakat YDH’nın aksine, bu ilk büyük seçim yenilgisinden sonra PTI siyaset 
sahnesinden çekilmemiş ve mücadeleye devam etmiştir. PTI’nın sadece siyasal 
bir parti değil, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk hareketi olması bu dönemde 
hareketin varlığını sürdürebilmesinde en temel mecralardan biri olmuştur. PTI 
özellikle yoksullara yönelik yardım kampanyaları ve sağlık hizmetleri ile dikkat 
çekmiş, Imran Han’ın kişisel servetinden yaptığı geniş ölçekli yardım faaliyetleri 
hem Imran Han’ın hem de PTI’nın ülke gündeminde kalmasını sağlamıştır. Özel-
likle Imran Han’ın annesi adına kurduğu Şevket Hanım Vakfı ve bu vakıf tara-
fından kurulan Pakistan’ın ilk kanserle mücadele hastanesi olan Şevket Hanım 
Kanserle Mücadele Hastanesi bu dönemde PTI hareketinin temel uğraş alanını 
oluşturmuştur. 

Bir sosyal sorumluluk hareketi olarak PTI’nın ve sistemi sert bir şekilde eleştiren 
güçlü bir hatip olarak Imran Han’ın ülke genelinde popülerliği devam etse de, bu 
popülerlik uzun yıllar siyasal bir karşılık bulamamıştır. 1997 yenilgisinden sonra 
girilen 2002 seçimlerinde de parti %1 den daha az oy almıştır. 2008 seçimlerini 
ise seçimlerin adil olmayacağını iddia ederek boykot eden partinin siyasal talihi, 
2010 yılından itibaren hızlı bir şekilde değişmeye başlamıştır. En son 2002 seçim-
lerine katılmış olan partinin 2013 seçimlerinde nasıl bir performans göstereceği 
herkesin merak ettiği bir konu olmakla beraber, PTI’nın iktidarın en önemli aday-
larından birisi olduğu tahmin edilmektedir. Son dönemde yapılan bazı anketlerde 
PTI birinci sıraya kadar yükselmiş görünmektedir. Yine de Pakistan’da anketlerde 

35.  http://www.insaf.pk/
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görülen büyük yanılma payları ve PTI’nın daha önce de büyük beklentilerle gir-
diği seçimlerde uğradığı yenilgiler göz önüne alındığında temkinli olmakta fayda 
vardır. 

PTI aynı zamanda Pakistan siyasal hayatının kronik sorunlarına ve işlevsizliği-
ne duyulan tepkilerin bir mecrası olarak görülmektedir. Pakistan’da ulusal par-
ti olarak kabul edilen PPP ve PML-N dâhil bütün partiler etnik bağlara, kabile 
ilişkilerine ve kan bağına dayalı siyaset yapmaktadır. Imran Han, sıklıkla PPP ve 
PML-N deki Butto ve Şerif ailelerinin egemenliğine gönderme yaparak PTI’nın 
Pakistan’daki aile partisi olmayan ilk parti olduğunu iddia etmektedir. Gerçekten 
de Pakistan’ın her iki egemen ulusal partisinin de temelde birer ailenin egemen-
liğinde olmasına duyulan tepki, PTI’ya destek olarak yansımaktadır. Bu yönüyle 
PTI’nın modern ulusal bir parti olmaya en yakın parti olduğunu söylemek müm-
kündür. Ayrıca hem Şerif ailesinin hem de Butto ailesinin ve özellikle Asıf Ali 
Zerdari’nin adının sürekli yolsuzlukla birlikte anılması, bunun karşısına Imran 
Han’ın hayırsever kimliğini yerleştiren PTI’nın en önemli kozlarından biridir. 
Bütün bu özellikleriyle PTI, Pakistan sistemini çıkar ilişkilerinden kurtarabilecek 
yegâne alternatif olarak özellikle eğitimli kesimden ve gençlerden büyük destek 
görmektedir. Yine de bu desteğin seçim sandığına ne kadar yansıyacağı şüphe-
lidir. PTI’nın rakiplerinin kan bağına dayalı siyaseti, o partilerin aynı zamanda 
en büyük kozunu oluşturmaktadır. PTI’nın, PPP’nin Sind kırsalında, PML-N’in 
Pencap’ta, özellikle de Pencap’ın şehirlerinde sahip olduğu türden geniş ve sarsıl-
maz oy depoları bulunmamaktadır. Bu da zaten PTI’nın daha önceki seçimlerdeki 
başarısızlığının en temel nedeni olarak görülmektedir.

Bu siyasal taban eksiğini gidermek için PTI son zamanlarda Cavid Haşimi ve 
Mahmud Kureyşi gibi Pakistan siyasetinin önde gelen bazı isimlerini transfer et-
miştir. Bu gibi etkin isimlerin oy tabanına ulaşmak isteyen PTI’nın bu hamlesi-
nin partiye ne kadar yarar sağlayacağı kuşkuludur. Bu isimler bir yandan kendi 
seçmen bölgelerinden partiye ekstra oy getirme potansiyeline sahiptir, ancak öte 
yandan PTI’nın sertlikle eleştirdiği mevcut sistemin önemli aktörleri olmaları ne-
deniyle, PTI’ya katılımları partinin popülaritesinin ana kaynağı olan eleştirel ve 
sistem karşıtı pozisyonunu zayıflatmaktadır.

PTI’nın eleştirilerini yoğunlaştırdığı bir diğer alan da dış politikadır. Imran Han, 
Amerika’nın Pakistan topraklarındaki operasyonları ve bu operasyonlara ordu-
nun ve iktidardaki PPP’nin verdiği desteği en sert şekilde eleştiren siyasetçidir. 
Bu milliyetçi ve Amerikan karşıtı söylemi, PTI’nın yükselişinde etkili olmuştur. 
Ancak bu söylem PTI ile Pakistan’daki vesayet sistemi ve istihbarat teşkilatı Bi-
rimler Arası Istihbarat (ISI) arasında gizli bir işbirliği olduğu yönünde şüphelerin 
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doğmasına yol açmıştır. Bölgedeki bütün Peştun örgütlerini uzun yıllardır perde 
arkasından destekleyen Pakistan Ordusu ve ISI’nın, bu desteği Imran Han yöneti-
mi altında sürdürmek istediği ve bu yüzden perde gerisinden PTI’yı desteklediği 
iddia edilmektedir. Özellike 2010 yılından itibaren PTI’nın hızlı ve ani yükselişi 
bu tarz bir ittifaka bağlanmaktadır. Bu ittifakın ne kadar gerçek olduğunu bilmek 
mümkün olmasa da, ISI içerisinde Taliban benzeri örgütleri desteklemeye devam 
etmek isteyen grupların PTI iktidarından memnun olacağı aşikârdır. 

2.1.3.1 İmran Han Niyazi
 PTI Lideri

25 Kasım 1952’de Lahor’da doğmuştur. Oxford 
Üniversitesi’nde politika ve ekonomi eğitimi alan 
Imran Han, Pakistan’ın kriket milli takımının 
kaptanı olarak ünlenmiştir. Kaptanlığını yaptı-
ğı 1982’den itibaren Paksitan milli takımı altın 
yıllarını yaşarken Imran Han’da uluslararası po-
püler bir figüre dönüşmüştür. Özellikle düzgün 
fiziği ve karizmatik görüntüsü kriketin bu yıllar-
da artan popülerliği ile birleşince Imran Han’ın şöhreti de Pakistan sınırlarının 
dışına taşmıştır. Imran Han tüm zamanların en önemli kriket yıldızlarından biri 
kabul edilmektedir. 1992 yılında kariyerinin zirve noktasında Pakistan Milli Takı-
mı onun kaptanlığında Dünya Kupası’nı kazanmıştır.

1995 yılında ünlü Goldsmith ailesinin üyelerinden Jemima Goldsmith ile evlene-
rek hayatının bir kısmını Londra’da geçirmeye başlamıştır. Bu evlilikten iki oğul-
ları olan çift 2004 senesinde boşanmıştır. Ancak Han’ın Londra sosyetesinin bir 
üyesi olarak geçirdiği yıllar ve Yahudi eşinin serveti, siyasi kariyerinin özellikle 
ilk yıllarında sıklıkla karşısına çıkmış ve Imran Han faaliyetlerinin Yahudilerce 
finanse edildiği suçlamasına maruz kalmıştır. 

1990’lı yıllarla beraber dine dönüş süreci yaşayan Imran Han, bir spor yıldızından 
sosyal ve daha sonra politik bir figüre dönüşmeye başlamıştır. Paksitan’daki yok-
sulluğa dikkat çeken ve bu yoksulluğun sorumlusu olarak gördüğü yolsuzlukları 
sert şekilde eleştiren Imran Han, bir yandan da annesinin ismiyle kurduğu Şevket 
Hanım Memorial Vakfı aracılığıyla sosyal hizmetler sunmaya başlamıştır. 

Giderek artan sosyal ve politik eleştirilerinin sonucunda 1996 yılında yolsuzlukla 
mücadele politikalarını temel alan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) isimli siyasi par-
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tiyi kurmuştur. Kamuoyunda büyük ses getiren parti, girdiği ilk seçimden büyük bir 
hayalkırıklığı ile ayrılmış ve hiç bir milletvekili çıkaramamıştır. Ancak Imran Han 
mücadelesine devam kararı alarak bir yandan Pakistan genelinde hayır faaliyetle-
rinde bulunurken bir yandan da sisteme yönelik sert eleştirilerini devam ettirmiştir.
 
General Pervez Müşşeref ’in gerçekleştirdiği askeri darbeyi destekleyen Imran 
Han, askeri darbeyi, yolsuzluklara son verecek ve politik mafyanın egemenliğini 
kıracak bir çözüm olarak savunmuştur.

2002 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerde Han’ın partisi PTI, beklenilenin çok 
aksine ciddi bir seçim mağlubiyeti yaşayarak oyların sadece %0.8 ini alabilmiştir. 
Bu ağır seçim mağlubiyeti Han’ın partisinden seçilen tek millietvekili olmasıyla 
sonuçlanmıştır.

Han, 2007 yılı Pakistan Başkanlık seçimlerinde Tüm Demoktratik Partiler Hare-
keti’ne katılmıştır. Tüm Demokratik Partiler Hareketi, Pervez Müşşeref ’in askeri 
görevinden istifa etmeden başkan adayı olmasını protesto etmek için 85 milletve-
kiliyle birlikte meclisten istifa etmiştir. 

3 Kasım 2007 tarihinde Pervez Müşerref ’in olağanüstü hal ilanından sadece üç 
saat sonra ev hapsine alınan Imran Han, Müşşeref ’in vatana ihanet suçu işlediği 
iddiasıyla idam kararıyla yargılanmasını istemiştir. Politik kariyeri 2010 yılında 
yükselişe geçmeye başlayan Imran Han, 2013 seçimlerinin favorilerinden biri ola-
rak görülmektedir.

2.1.3.2 Cavit Haşimi 
 PTI Başkanı 

1948 doğumlu muhafazakâr bir siyasetçi ve je-
ostratejist. 

Pencap Üniversitesi’nde siyaset bilimi okuyan 
ve aynı bölümde yüksek lisansını yapan Haşimi, 
öğrencilik yıllarında Cemaat-i Islami’nin öğrenci 
kanadında yer almıştır. 1985 yılında Navaz Şerif 
ile birlikte siyasete atılan Haşimi, birinci (1990-
1993) ve ikinci (1997-1999) Şerif kabinelerinde sırasıyla Gençlik ve Sağlık Bakan-
lıklarında bulunmuştur. Şerif hükümetinin askeri darbeyle devrilmesi ve Şerif ’in 
ülkeyi terk etmek zorunda kalmasının ardından, PML-N 2002’deki seçimlere 
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Haşimi’nin liderliğinde girmiştir. Olağanüstü şartlarda gerçekleşen bu seçimler 
PML-N’in ağır yenilgisiyle sonuçlanmıştır. 2003 yılında ordu aleyhtarı konuşma-
lar yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Haşimi, vatana ihanet suçlamasıyla 24 yıl hapis 
cezasına çarptırılmıştır. 2007 yılına kadar hapiste kalan Haşimi, bu dönemde Pa-
kistan Anayasa Mahkemesi’nin askeri rejimle girdiği güç mücadelesinin bir sonu-
cu olarak Yüksek Mahkeme’nin kararıyla 2007 yılında tahliye edilmiştir. 

2008 yılında yeniden parlamentoya dönen Haşimi, 2011 yılında meclisten ve 
PML-N’den istifa etmiştir. Partisini ve meclisi işlevsizlikle ve Pakistan’ın sorunla-
rına çözüm üretmemekle suçlayan Haşimi, yedi ay sonra ise parti başkanı olarak 
PTI’ya katılmıştır. 

Haşimi, Pakistan genelinde önemli ve güçlü bir siyasi figür olarak kabul edilmek-
tedir. Uzun yıllar hapis yatması, askeri rejimlere karşı yürüttüğü muhalefet ve 
muhafazakâr duruşu, onun siyasal etkinliğini arttıran faktörlerdendir. Televizyon 
tartışmalarında da sıklıkla boy gösteren bir figür olarak uzun yıllar PML-N’in 
görüşlerini medyada savunmuştu. Ancak Haşimi’nin PML-N den ayrılmasının 
ardında, Şerif ile yaşadığı sürtüşmelerin ve güç mücadelelerinin etkili olduğu da 
iddia edilmektedir.

2.1.3.3 Şah Mahmud Kureyşi 
 Eski Dışişleri Bakanı ve PTI Genel Başkan 

Yardımcısı

Dini ve siyasi açıdan etkin bir aileye mensup olan 
Kureyşi, 1956 yılında Multan’da doğmuştur. Aile-
si pir soyundan gelmekte ve Multan’ın en önemli 
türbelerinden olan Rükn-ü Âlem türbesinin tür-
bedarlığını yapmaktadır. Ailenin en büyük oğlu 
olarak Mahmud Kureyşi türbenin hâlihazırdaki 
türbedarıdır. Ayrıca Kureyşi’nin babası Mahmud 
Hüseyin 70’li yıllarda PPP saflarında etkin bir siyasetçi olarak çalışmıştır. Ancak 
PPP iktidarının Ziya-ül Hak tarafından devrilmesinden sonra Ziya rejimini des-
tekleyen Mahmud Hüseyin, 1985-1988 yılları arasında Pencap Eyalet Valiliği gö-
revinde bulunmuştur.

Forman Christian College’da tarih eğitimi alan Kureyşi, daha sonra Cambridge 
Üniversitesi’nde hukuk alanında yüksek lisans yapmıştır. Mahmud Kureyşi’nin 
siyasi kariyeri, 1985 yılında Pencap Eyalet Meclisi seçimlerini kazanmasıyla baş-
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lar. Daha sonra PML-N saflarında siyasete devam eden Kureyşi 1990-1993 yılları 
arasındaki ilk Navaz Şerif kabinesinde Finans Bakanı olarak görev almıştır. Daha 
sonra Şerif ile arası açılan Kureyşi 1993 yılında PML-N’in en büyük rakibi olan 
PPP’ye dâhil olmuş ve aynı yıl kurulan Butto kabinesinde Parlemento Işlerinden 
Sorumlu Bakan olarak yer almıştır. 2006 yılında PPP Pencap Başkanlığına getiril-
miş, 2008 yılında kurulan PPP önderliğindeki koalisyon hükümetinde ise Dışişle-
ri Bakanı olarak görev almıştır.

2011 yılında Raymond Davis olayı sırasında PPP Merkez Komitesi ile ters düşen 
Kureyşi, kendisini kabine dışında bulmuş ve bunun üzerine partisinden istifa et-
miştir. Raymond Davis adlı CIA ajanının 2011 yılında Pakistan’ın Lahor kentinde 
iki kişiyi öldürdükten sonra Pakistan polisi tarafından yakalanarak tutuklanması, 
iki ülke arasında büyük bir diplomatik krize yol açmıştı. ABD’nin Davis’in dip-
lomatik dokunulmazlığı olduğu gerekçesiyle iadesini istemesine karşılık, Kurey-
şi’nin Davis’in ellerindeki diplomat listesinde isminin geçmediğini söylemesi, iki 
ülke arasındaki krizi derinleştirmiş ve Kureyşi ile PPP yönetimini ters düşürmüş-
tü. Iki ülke arasında karşılıklı restleşmelerden sonra Suudi Arabistan’ın arabu-
luculuğu ile Pakistan geri adım atmış ve Raymond Davis yargılanmadan Ame-
rika’ya iade edilmişti. Bir süre sonra Kureyşi’nin Dışişleri Bakanlığı koltuğunu 
kaybetmesi, Raymond Davis krizine bağlanmaktadır.

Kriz sonrası PPP’den ayrılan Kureyşi, 27 Kasım 2011’de PTI’ya dâhil olmuş ve 
partinin genel başkan yardımcılığına getirilmiştir. Ülke çapında etkin bir siyasetçi 
olan Kureyşi, Imran Han’dan sonra Cavit Haşimi ile birlikte PTI’nın en güçlü iki 
siyasetçisinden biridir. 

2.1.4 Pakistan Muslim League-Quaid/
Pakistan Müslüman Birliği- 
Quaid (PML-Q)36

2002 yılında kurulan parti, dönemin askeri lideri 
Pervez Müşerref yönetimini desteklemek ama-
cıyla PML-N ve PPP’den kopan isimlerin bir ara-
ya gelmesiyle oluşturulmuştur. Partinin kurulu-
şunun arka planında Müşerref ’e siyasi meşruiyet 
sağlamak yatmakta ve bu yüzden parti zaman zaman “Majestelerinin Partisi” ola-
rak adlandırılmaktadır. Bu açıdan partinin keskin bir siyasi çizgisi bulunmamak-

36.  http://pml.org.pk/
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ta, merkezde bir parti olarak tanımlanmaktadır. Pakistan’daki en etkin iki siyasi 
partinin katılmasına izin verilmeyen ve Müşerref ’in görece popüler olduğu 2002 
yılında yapılan seçimlerden oyların yüzde 26’sını alarak birinci çıkmıştır. Ancak 
aldığı oylar tek başına iktidar olmasına yetmeyen parti, Birleşik Ulusal Hareket 
(MQM) ve Islami partilerin ittifakı olan Ortak Eylem Birliği (MMA) ile koalisyon 
hükümeti oluşturmuştur.

2008 seçimleri ile normal demokratik siyasete geri dönülürken, hem PPP hem de 
PML-N’in bu seçimlere katılmasıyla PML-Q üçüncü sıraya gerilemiştir. PML-Q 
2008 seçimlerinden sonra oluşan çeşitli PPP koalisyonlarında, koalisyonun küçük 
ortağı olarak yer almıştır. 
 
Şu an mecliste üçüncü sırada bulunmasına rağmen 2013 seçimlerinde PML-Q’ye 
şans tanınmamaktadır. Özel bir dönemde bir tür ara rejim partisi olarak ortaya 
çıkan parti, ülke siyasetinin normalleşmesiyle birlikte önemini yitirmektedir. De-
ğişik fraksiyonlardan etkin isimlerin bir araya toplanmasıyla oluşturulan partinin 
geleceğini karanlık gören üst düzey üyelerin bir kısmı şimdiden PML-N’e geri 
dönerken, daha düşük seviyedeki yöneticilerin de bir kısmı PTI’ya geçmektedir. 
En son 2013 seçimlerine PTI ile koalisyon yaparak girme teklifi PTI tarafından 
geri çevirilen PML-Q’nun gelecekte var olup olmayacağı 2013 seçimlerinde göste-
receği performansa bağlıdır.37

2.1.4.1 Çaudri Şecaat Hüseyin 
 PML-Q Genel Başkanı

Çaudri Şecaat Hüseyin (1946) Pakistan’ın tanın-
mış muhafazakâr eğilimli siyasetçisi ve işadamı-
dır. Orta halli ticaretle uğraşan bir aileye sahip 
olan Hüseyin, Pakistan ve Ingiltere’de aldığı eği-
timin ardından ticarete atılmıştır.38

2004 yılında kısa bir süreliğine Pakistan Başba-
kanlığını üstlenen Hüseyin, şu anda Pakistan 
Müslüman Partisi (Q) lideridir. Her ne kadar sağlık koşulları onu zorlasa da siya-
setin atmosferine bir şekilde ayak uydurmayı başarmıştır.39

37.  http://tribune.com.pk/story/508877/electoral-theatrics-pti-snubs-pml-qs-bid-to-seek-alliance/
38.  http://storyofpakistan.com/chaudhry-shujaat-hussain-becomes-prime-minister/
39.  http://elections.com.pk/candidatedetails.php?id=525
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1981 yılında ilk kez parlamentoya seçilen Hüseyin, 1985 yılında Sanayi Bakanı 
olmuş ve bu görevini 1988 yılına dek sürdürmüştür.40 1999 yılında Pervez Müşer-
ref ’in yaptığı darbenin ardından ara verdiği siyasete, 2001’de Pakistan Müslüman 
Partisi çatısı altında geri dönmüştür. 2004 yılında kısa bir süreliğine Başbakanlık 
yaptıktan sonra Şevket Aziz lehine görevinden ayrılmıştır.41 2008 seçimleri son-
rasında Hüseyin ve partisi, PPP önderliğindeki koalisyonun küçük ortağı olarak 
siyasi arenada yer almıştır.

2.1.4.2 Pervez Elahi
 Başbakan Yardımcısı

Pakistan’ın ilk ve hâlihazırdaki Başbakan Yar-
dımcısı olan Elahi, 1945 yılında doğmuştur. Aynı 
zamanda Pakistan Muslim League (Q) partisinin 
Pencap bölgesi başkanıdır.42 Ticaretle uğraşan bir 
aileden gelen Elahi’nin amcası Zahoor Elahi ise 
Pakistanlı siyasetçi ve on iki sene Pakistan Milli 
Bankası genel başkanlığını yürütmüş bir işada-
mıdır. 

2002-2007 yılları arasında Pencap bölgesi başkanlığını yürüttüğü sırada özellikle 
eğitim alanında yaptığı reformlarla dikkat çekmiş ve bu ona siyasette daha yüksek 
mertebelerin yolunu açmıştır.

2.1.5 Önemli Siyasi Figürler
2.1.5.1 İftihar Muhammed Çaudri 
 Pakistan Anayasa Mahkemesi Başkanı

12 Aralık 1948 tarihinde Belucistan eyaletinin 
başkenti olan Quetta’da doğmuştur. Ailesi Hin-
distan’da tarihsel olarak üst sınıfı temsil eden 
Rajput kabilesine mensuptur.

Jamshoro Sind Üniversitesi’nin hukuk bölümün-
den mezun olan Çaudri, 1974 yılında avukat ola-

40.  http://www.pakistanherald.com/Profile/Chaudhry-Shujaat-Hussain-240
41.  http://storyofpakistan.com/chaudhry-shujaat-hussain-becomes-prime-minister/
42.  http://tribune.com.pk/story/399907/pakistans-creation-pointless-if-it-fails-to-become-islamic-welfare-state/
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rak mesleğe başlamıştır. Eyalet mahkemelerinde çeşitli görevlerde yer alan Çaud-
ri, 2000 yılında Pakistan’ın en yüksek yargı merci olan Yüksek Mahkeme’ye üye 
seçilmiştir. 2005 yılında ise Yüksek Mahkeme’nin başkanlığına getirilen Çaudri, 
en genç mahkeme başkanı unvanına da sahiptir.

Çaudri, Yüksek Mahkeme’ye General Müşerref tarafından atanmıştır. Üstelik ata-
ması Pakistan’daki askeri darbeyi protesto eden yargıçların istifasından boşalan 
koltuklardan biri için yapılmıştır. Bu açılardan Çaudri’nin Müşerref tarafından, 
rejimine yasal dayanak sağlaması amacıyla göreve getirildiği düşünülebilir. Ancak 
Yüksek Mahkeme Başkanı olduktan sonra Çaudri, Müşerref ’in beklentilerinin 
aksine askeri rejimi meşrulaştıran bir rol oynamamış ve Müşerref ’in hem Cum-
hurbaşkanı hem de Genel Kurmay Başkanı görevlerine aynı anda devam etmesine 
müsaade etmemiştir. Bunun üzerine General ile arası açılan Çaudri’nin istifası 
istenmiştir. Çaudri’nin Müşerref ’in istifa taleplerine direnmesi, 2007 yılında Mü-
şerref tarafından görevinden alınmasıyla ve böylelikle Pakistan tarihinde ilk kez 
ülkenin en yüksek yargı organının başındaki kişinin, devlet başkanı tarafından 
görevinden alınmasıyla sonuçlanmıştır Kararın yasal bir dayanağı olmadığını sa-
vunan Çaudri’nin, bu karara karşı çıkması ve görevden alınmasının geçersiz oldu-
ğunu ilan etmesi ile birlikte Pakistan tarhinde ilk kez yüksek yargı ile askeri yö-
netim arasında bir mücadele başlamıştır. Bu mücadele aynı zamanda Pakistan’da 
demokrasiye geri dönüşün de temellerini hazırlamıştır. Yargı camiası özellikle 
Avukatlar Hareketi bütün gücüyle Çaudri’yi desteklerken avukatların öncülüğün-
de geniş halk kitleleri büyük protesto gösterileri ile Çaudri’ye sahip çıkmışlardır. 

Konunun Yüksek Mahkeme’ye intikal etmesiyle, 20 Temmuz 2007 yılında Halil 
Rahman başkanlığında toplanan Yüksek Mahkeme Heyeti, Iftihar Muhammed’in 
görevine iade edilmesine karar vermiştir. Buna karşılık 3 Kasım 2007’de ülkede 
olağanüstü hal ilan ettiren Müşerref, tüm üst düzey yargıçları görevinden alarak 
ev hapsine koydurmuştur. Bütün bu olaylar, Pakistan’daki askeri rejime yönelik 
rahatsızlıklarla birleşerek Müşerref iktidarının sonunu getirmeye başlamıştır. 
Süreç içerisinde Çaudri, demokrasi ve özgürlüğün sembolü haline gelirken onu 
desteklemek üzere oluşturulan Avukatlar Hareketi, Müşerref ’i 2008 yılında genel 
seçimlere gitmeye zorlamıştır. Seçimlerden sonra iktidara gelen PPP hükümeti 
yargıçları ev hapsinden çıkarırken görevlerine iade konusunda isteksiz davran-
mış, ancak yargıçlar, Avukatlar Hareketi’nin halk desteği ile yaptığı baskılar sonu-
cunda, 16 Mart 2009 tarihinde görevlerine iade edilmişlerdir. Bu süreç içerisinde 
Avukatlar Hareketi medyadan ve özellikle Geo Tv kanalından büyük destek gör-
müştür. Bu medya desteğinin hareketinin başarısında hayati rol oynadığı söylene-
bilir. Kamuoyunun yargıçların görevlerine iade edilmesi için organize olması ve 
büyük kampanyalar düzenlenmesi ülkede sivil toplum ve demokrasinin geleceği 
açısından da ümit verici işaretler olarak okunabilir.



P A K I S T A N  S I Y A S E T I N I  A N L A M A  K I L A V U Z U

44

Böylelikle Çaudri hem generaller hem de sivil yönetimlere rağmen görevine geri 
dönmeyi başarmış ve Pakistan için demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin 
ve yolsuzluğa karşı mücadelenin simgelerinden bir haline gelmiştir. Bu süreç içe-
risinde bir halk kahramanı seviyesine erişen Çaudri, pek çok ülkeden de prestijli 
ödüller almıştır. Harvard Hukuk Fakültesi tarafından en yüksek ödül olan Özgür-
lük Madalyası da bu ödüller arasındadır. Bu ödül şimdiye kadar sadece Nelson 
Mandela ve Amerikalı zenci hakları aktivisti Oliver Hill’e verilmişti.

Göreve gelişinden sonra Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari hakkındaki yolsuzluk 
dosyalarını soruşturmaya açması ile birlikte seçilmiş hükümetle de ters düşmeye 
başlayan Çaudri ve başkanlığını yürüttüğü Yüksek Mahkeme, 2012 yılında Başba-
kan Yusuf Rıza Gilani’yi, mahkemenin talebine rağmen Isviçre bankalarına Cum-
hurbaşkanı’nın hesapları için inceleme talebinde bulunmayarak soruşturmayı en-
gellemeye çalıştığı gerekçesiyle görevinden almıştır. 

Çaudri halen ülke genelinde son derece popüler bir figür olup yolsuzluk ve dik-
tatörlükle mücadelede sembol isimlerden birisidir. Ancak son zamanlarda ülke 
yönetimine doğrudan müdahale etmeye başladığı şeklinde eleştirilere muhatap 
olmaktadır. Çaudri’nin yolsuzluklarla mücadele söylemi altında, yürütme erkinin 
üzerinde yargı baskısı oluşturduğu iddia edilmektedir. Bu yönüyle sadece hukuki 
değil aynı zamanda siyasal bir figür haline gelen Çaudri, şu an Pakistan’ın en etkin 
isimlerinden birisidir. Time dergisi Çaudri’yi 2012 yılında dünyadaki en güçlü 
yüz kişi listesine dâhil etmiştir.

2.1.5.2 Pervez Müşerref
 Pakistan’ın son darbeci generali ve 10. 

Cumhurbaşkanı

Pervez Müşerref bugün Hindistan sınırları içeri-
sinde kalan Yeni Delhi şehrinde 1943 yılında doğ-
muştur. Ailesi aslen Hindistan sınırları içerisinde 
kalan Allahabad şehrindendir ve Pakistan’ın ba-
ğımsızlığından sonra Pakistan’a göç etmişlerdir. 
Yani Müşerref Muhacirdir. Babası Seyyid Müşer-
ref, Ingiliz yönetimi esnasında görevli bir memur-
ken yeni kurulan Pakistan devletinde de Dış Işleri Bakanlığı bünyesinde diplomat 
olarak çalışmıştır. Babasının Ankara’daki Pakistan Büyükelçiliğine atanması üzeri-
ne, 1949 yılında henüz altı yaşındayken Türkiye’ye gelen Pervez Müşerref, yaklaşık 
yedi yıl boyunca Türkiye’de yaşamıştır. Bu dönemde Türkçe de öğrenen Müşerref 
halen Türkçe konuşabilmekte ve koyu bir Beşiktaş taraftarı olarak bilinmektedir.
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1961 yılında askeri okula kayıt olan Müşerref, 1998 yılında terfi sıralamasında 
üçüncü sırada olmasına rağmen dönemin Başbakanı Navaz Şerif tarafından Ordu 
Komutanlığına ve bir yıl sonra gene terfi sıralamasında ikinci sırada olmasına 
rağmen Genelkurmay Başkanlığı’na atanmştır. Müşerref ’in Genelkurmay Baş-
kanlığı döneminde Pakistan ordusu, Hindistan kontrolündeki Kargil bölgesine 
başarısız bir sızma hareketi gerçekleştirmiştir. Iki ülkeyi sıcak savaşın eşiğine geti-
ren bu hamleden sonra gerek uluslararası baskılar, gerekse Hindistan ordusunun 
Pakistan birliklerini başarılı bir şekilde kuşatması sonucu Başbakan Navaz Şerif 
ordu birliklerine ele geçirdikleri bölgeden çekilmelerini emretmiştir. Müşerref, 
Kargil operasyonun planlayıcısı ve yürütücüsü olarak kabul edilmektedir. Kargil 
operasyonunun başarısızlıkla bitmesinden sonra Pervez Müşerref ile Navaz Şerif 
kamuoyu önünde karşılıklı olarak birbirlerini suçlamışlardır. Şerif, Müşerref ’in 
operasyonu kendi başına planlayıp yürürlüğe soktuğunu ve yenilginin sorumlusu 
olduğunu iddia ederken, Müşerref geri çekilme emrini veren Şerif ’i yenilginin 
sorumlusu olarak ilan etmiştir. Bu gelişmeler sonucunda 1999 Ağustos’unda Baş-
bakan Şerif, Müşerref ’i görevden almaya çalışmış, ancak ordu birliklerinin Ge-
nelkurmay Başkanı’na sadık kalması sonucunda Müşerref, Pakistan yönetime el 
koymuş ve olağanüstü hal ilan ederek kendini de Olağanüstü Hal sorumlusu ilan 
etmiştir. Navaz Şerif önce ev hapsine, sonra da anlaşmalı şekilde Suudi Arabistan’a 
sürgüne gönderilmiştir. Cumhurbaşkanı Refik Tarar ise görevine devam etmiş-
tir. Tarar’ın 2001 yılında görevinden istifa etmesi sonucu Cumhurbaşkanlığına da 
Pervez Müşerref getirilmiştir.

Müşerref bu dönemde “aydınlanmış despot” rolüne bürünerek politikacıların Pa-
kistan’ı kendi kişisel çıkarları uğruna kötü yönettiklerini ve kendisinin ülke men-
faatleri uğrunda siyasal ve sosyal sistemi yeniden dizayn edeceğini iddia etmiştir. 
Bu çizgiye uygun olarak da Yüksek Mahkeme’nin 2001 yılında verdiği karara uya-
rak, 2002 yılında ülke genelinde seçimlere gidilmesini sağlamıştır. Bu seçimler 
öncesinde PML’den koparılan milletvekilleri ve önemli politikacıların bir araya 
getirilmesi ile Müşerref iktidarını destekleyen PML-Q fraksiyonu oluşturulmuş 
ve Benazir Butto ve Navaz Şerif ’in yarışmasına izin verilmeyen 2002 seçimlerin-
den açık ara birinci parti olarak çıkmıştır. Ancak gene de tek başına iktidar olma 
imkânını elde edemeyen PML-Q, Muhacirlerin partisi MQM ve Islamcı partile-
rin koalisyonu olarak seçimlere giren MMA ile birlikte bir koalisyon hükümeti 
kurmayı başarmıştır. Bu dönemde Washington’dan getirilen Şevket Aziz’e önce 
Finans Bakanlığı sonra da Başbakanlık görevleri verilmiştir. Aziz, neoliberal po-
litikalar çizgisinde Pakistan ekonomisini dönüştürme misyonunu yüklenerek dö-
nemin en önemli siyasi figürlerinden biri haline gelmiştir. Gerek göreve getiriliş 
biçimi, gerekse yüklendiği misyon açısından Şevket Aziz için Pakistan’ın Kemal 
Derviş’i demek mümkündür. Bu sert ekonomik politikalar Müşerref yönetiminin 
popülaritesini sarssa da, Müşerref iktidarı için esas sorun 11 Eylül sonrası süreçte 
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Amerika’nın Teröre Karşı Savaş adı altında önce Afganistan’a sonra da doğrudan 
Pakistan’ın Peştun bölgelerine askeri operasyonlar düzenlemesiyle başlamıştır. Bu 
süreçte Amerika’nın yanında yer alan Müşerref, halk arasında son derece nefretle 
karşılanan bu operasyonları desteklemesinin bedeli olarak popülaritesini hızla yi-
tirmiştir. Başlangıçta kendisini destekleyen ve iktidar bloğunun önemli bir kısmı-
nı oluşturan Islamcı partiler ve hareketler, zaman içerisinde Müşerref karşıtı bir 
çizgiye kaymışlardır. Amerikan operasyonlarına verdiği destek sonucu ülke için-
deki popülaritesini yitiren Müşerref, Amerikalıları da süreç içerisinde memnun 
edememiştir. Müşerref ’in ve Pakistan’ın Terörle Savaş’a verdiği desteği yetersiz 
bulan Amerikalılar da bir süre sonra Müşerref yönetiminden desteklerini çek-
mişlerdir. Artan ulusal ve uluslararası baskılar sonucunda Müşerref 2008 yılında 
seçimleri ilan etmek zorunda bırakılmıştır. Sürgünde bulunan Navaz Şerif ve Be-
nazir Butto bu seçimlere katılabilmek için Pakistan’a geri döndülerse de seçimlere 
bir aydan az bir zaman kala Butto uğradığı bombalı saldırı sonucunda hayatı-
nı kaybetmiştir. Bir ay gecikmeyle gerçekleştirilen seçimlerden Butto’nun partisi 
PPP birinci çıkarken Şerif kardeşlerin partisi PML-N ikinci ve Müşerref rejiminin 
destekçisi konumundaki PML-Q üçüncü sırada çıkmıştır. Bu sonuçlardan son-
ra Cumhurbaşkanlığı koltuğunu da kaybeden Müşerref, Ingiltere’ye yarı-gönüllü 
sürgüne gitmiştir. Ingiltere’ye gidişinin ardından yokluğunda yargılanan Müşer-
ref, iktidarı döneminde gerçekleşen Beluşi lider Navab Akbar Bugti’nin ve Benazir 
Butto’nun ölümlerinden suçlu bulunarak mahkûm edilmiştir. 

2010 yılında Londra’dan kendi siyasal partisi Bütün Pakistan Müslüman Ligi’ni 
(APML) kuran Müşerref bir sonraki seçimlerde yarışmak üzere ülkesine dönece-
ğini ilan etmiştir. Bu iddiasına sadık kalan Müşerref, 24 Mart 2013 tarihinde Pa-
kistan’a dönmüş ve 2013 seçimlerine katılmak için gerekli izinleri almıştır. Ancak, 
daha sonra hakkındaki suçlamalardan ötürü yargı süreci başlatılmış ve Müşerref 
ömür boyu siyasetten men edilmiştir. Halen ev hapsinde tutulan Müşerref, Tali-
ban tarafından ölümle tehdit edilmektedir. 
 

2.1.5.3 İjaz-ül Hak
 Pakistan Müslüman Birliği-Ziya-ül Hak 

Şehid (PML-Z) lideri, sağcı politikacı

Pakistan’ı 1977-1988 yılları arasında yöneten askeri 
lider Ziya-ül Hak’ın oğludur. Sağcı ve muhafazakâr 
görüşleriyle bilinmektedir. PML’den kopan çeşitli 
fraksiyonlardan olan PML-Z’nin başkanıdır.43

43.  http://www.pmlZiya.com/
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1952 yılında KP eyaletinin Nuşira (Nuwshera) kentinde doğmuştur. Pencap Üni-
versitesi’nde Işletme okuduktan sonra Amerika’da Illinois Üniversitesi’nde MBA 
yapmıştır. Bahreyn’de bankacılık sektöründe çalışan Ijaz-ül Hak, babasının şüp-
heli bir uçak kazasında yaşamını yitirdiği 1988 yılına kadar Bahreyn’de yaşamıştır. 
Babasının vefatını müteakip Pakistan’a dönerek babasının himayesinde gelişen 
PML’den siyasete atılmıştır. 

1990 seçimlerine PML’in büyük ortağı olduğu IJI koalisyonu listesinden giren 
Hak, aynı yıl kurulan kabinede de Çalışma Hayatı ve Yurt Dışı Pakistanlılardan 
Sorumlu Bakan olarak görev almıştır. PML’in ikinci iktidar dönemine kadar PML 
içinde siyaset yapan Hak, ikinci dönemde Navaz Şerif ’le ayrılığa düşerek partiden 
ayrılmıştır. 

Sonraki yıllarda PML’in bir fraksiyonu olan PML-Ziya yı kurmuştur. Müşerref 
darbesinden sonra PML-Ziya, Müşerref ’i destekleyen PML-Q’ye katılmıştır. Bu 
dönemde Müşerref ’e bağlı Şevket Aziz kabinesinde çeşitli bakanlıklarda yer alan 
Hak, aynı dönemde Amerikan karşıtı söylemleri ile Müşerref yönetimi ile ters 
düşmeye başlamıştır. 2008 yılında siyasete girdiğinden beri ilk kez meclis dışı ka-
lan Hak, 2010 yılında PML-Q’dan ayrılarak PML-Ziya’yı yeniden canlandırmıştır. 
Kamuoyunda uzun süredir Ijaz-ül Hak’ın 2013 seçimlerine PML-N listelerinden 
gireceği konuşulmakta ancak henüz iki tarafında deklare ettiği bir ittifak gerçek-
leşmemiştir.44

2.1.5.4 Şeyh Raşid Ahmed
 Siyasetçi ve Yazar, Awami Muslim League 

Partisi lideri45

1950 yılında Rawalpindi’de doğmuştur. Aynı 
şehirdeki Gordon College’da eğitim görmüş ve 
daha sonra Lahor Üniversitesi’nde hukuk eğitimi 
almıştır. Üniversite yıllarında öğrenci hareketle-
ri içerisinde aktif olarak yer almış ve birkaç kez 
tutuklanmıştır.

Aktif siyasi hayatına 1985 yılında Rawalpindi’den bağımsız milletvekili seçilerek 
başlayan Ahmed, sonraki altı seçim boyunca aynı seçim bölgesinden seçilmeyi 

44.  http://www.aaj.tv/2012/10/ijaz-ul-haq-decides-to-join-Navaz-sharif-led-pml/
45.  http://www.aml.org.pk/
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başarmıştır. Bu sürede çeşitli kereler bakanlık görevinde yer alan Ahmed, en son 
PML-Q liderliğindeki kabinede Demiryollarından Sorumlu Devlet Bakanı olarak 
görev almıştır. 2008 seçimlerinde meclis dışı kalan ve PML-Q’dan ayrılarak kendi 
partisi Awami Mulism League’i kuran Ahmed, sadece siyasetçi değil aynı zaman-
da televizyonlardaki tartışma programlarının popüler katılımcılarından birisidir. 
Aynı zamanda yazarlık da yapan Ahmed’in kitabı Farzand-e-Pakistan (Pakistan’ın 
Evladı) ülke genelinde çok satan popüler kitaplardan birisidir.

Raşid Ahmed’in ailesi aslen Keşmirlidir ve 1947’de sınırların ayrılmasından sonra 
Rawalpindi’ye yerleşmiştir. Ahmed aynı zamanda Keşmir meselesinin önde gelen 
savunucularındandır. Keşmir’in bağımsızlığını savunan örgütlere silahlı ve maddi 
yardımda bulunduğu da iddia edilmektedir.46 Benzer suçlamalardan ötürü 27 Ha-
ziran 2012’de ABD’de Houston Havaalanında gözaltına alınmış ve Pakistan Büyü-
kelçiliği’nin resmi protestosu sonucunda serbest bırakılmıştır. 47

2.1.5.5 Aftab Ahmed Han Şerpao
 Peştun siyasetçi, İçişleri eski Bakanı ve 

Kavm-i Vatan Partisi lideri

1944 yılında Peşaver’de doğan Aftab Ahmed 
Han, Pakistan tarihinin etkin siyasi ailelerinden 
biri olan Şerpao ailesine mensuptur. Aile Mu-
hammedzai aşiretine mensuptur ve geleneksel 
olarak aile bireyleri, aşiretin ve Peştun toplumu-
nun ileri gelenlerindendir. Ahmed Han’ın ağabe-
yi Hayat Muhammed Han Şerpao, PPP’nin kuru-
cuları arasındadır. Ahmed Han ise Abbotabad’daki askeri okulda eğitim aldıktan 
sonra 1965 yılında Pakistan ordusuna dâhil olmuştur. Erkek kardeşlerden birini 
siyasete bir diğerini de askeriyeye yerleştirmek Pakistan’daki etkin aileler arasında 
çok sık başvurulan bir denge yöntemidir. Böylelikle aileler bir yandan siyasi nü-
fuzlarını koruyarak rant sağlamakta, diğer yandan ülkenin gerçek muktedirleri 
olan askeriyede konumlanarak ailenin çıkarlarını korumaya çalışmaktadır. Or-
duda 12 yıl boyunca görev alan ve bu süre zarfında Hindistan ile yapılan 1965 ve 
1971 savaşlarında da yer alan Şerpao, binbaşı rütbesine kadar yükselmiştir. 1975 
yılında ağabeyinin bombalı bir saldırıda öldürülmesi üzerine ordudan ayrılarak 
ağabeyinin yerine PPP saflarından siyasete atılmıştır. 

46.  http://outlookindia.com/article.aspx?227765
47.  http://www.rediff.com/news/special/pakistans-ex-minister-detained-in-us-airport-used-to-train-jk-jiha-
dis-special/20120629.htm
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PPP içerisinde Zülfikar Butto’ya yakın siyasetçilerden biri olan Ahmed Han, Zül-
fikar’ın idamından sonra yerine geçen kızı Benazir’in de önemli destekçilerinden 
biri olmuş ve PPP iktidarları süresince KP Eyalet Valiliği, PPP Başkan Yardımcı-
lığı ve parti meclis grubu liderliği gibi kritik görevlerde bulunmuştur. 90’ların so-
nundan itibaren Benazir ile arası açılmaya başlayan Şerpao, 1999 yılında PPP’den 
ihraç edilince kendi PPP fraksiyonunu kurmuş ve 2002 seçimlerine PPP-Şerpao 
partisiyle girerek ulusal meclise iki milletvekili sokmayı başarmıştır. Müşerref dö-
neminde ise önce Enerji Bakanlığı daha sonra da Içişleri Bakanlığı’na getirilmiştir. 

2012 Ekim’inde PPP-Şerpao, Kavmi-Vatan partisi olarak ismini değiştirmiştir. Bu 
isim değişikliği aynı zamanda bir siyasi çizgi değişikliğini de içermektedir. Şerpao 
her zaman Peştun bölgesinde etkin bir siyasetçi idi ve kendi partisini kurduktan 
sonra da partisi sadece KP’de etkili olabilmişti. Bu etkinliğini nispeten Peştun mil-
liyetçisi sayılabilecek görüşlerine de borçluydu. Ancak bu Peştun etkisi PPP’nin 
ulusal vizyonu ile dengelenmekte idi. 2012 yılında yapılan bu isim değişikliği ile 
Şerpao, Pakistan genelindeki vizyonu terk etmekte ve ulusal bir siyasetçiden bir 
Peştun siyasetçisi konumuna geçmektedir. Bu geçişin Şerpao’nun siyasi geleceğini 
nasıl etkileyeceği ve ileride yeniden ulusal çizgide mi yoksa yerel düzlemde mi 
siyaset yapacağı büyük oranda 2013 seçimlerinde alacağı oylarla belirlenecektir.

Şerpao, Pakistan’da Taliban karşıtı pozisyonu ile bilinmektedir. Içişleri Bakanlığı 
döneminde Taliban ile mücadeleye önem veren Şerpao son beş yılda dört suikast 
girişimine maruz kalmıştır.

2.1.5.6 Müşahid Hüseyin Seyyid
 Gazeteci ve siyasetçi, PML-Q sekreteri ve 

senator

1953 doğumlu olan Müşahid Seyyid, Lahor’daki 
Forman Christian Collge’dan mezun olmuştur. 
Daha sonra Goergetown Üniversitesi School of 
Foreign Service’da yüksek lisans yapan Seyyid, 
Pakistan’a dönüşünde Pencap Üniversitesi’nde 
Uluslararası Ilişkiler bölümünde ders vermeye ve 
ulusal basında yazılar yazmaya başlamıştır. 80’li 
yıllarda o dönemin etkin gazetesi The Muslim’in editörü olarak ün kazanan Sey-
yid, 1990 yılında Navaz Şerif kabinesinde Telekomünikasyon Bakanlığı yapmıştır. 
Onu uluslararası bir figür haline getiren ise, 1997’de yine Navaz Şerif kabinesin-
deki Enformasyon Bakanlığı olmuştur. Bu dönemde Pakistan’ın nükleer testleri 
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ile ilgili konularda dünya basının karşısına hükümet sözcüsü ve tek yetkili olarak 
çıkmıştır. Her ne kadar Müşerref darbesinde tutuklansa da 2000 yılında salıveril-
miş ve Müşerrefi desteklemek üzere PML-N’den koparılan isimlerle oluşturulan 
PML-Q’ya katılarak 2003 seçimlerinde PML-Q listesinden senatör olmuştur. 2008 
yılında PML-Q’nun cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği Seyyid, seçimleri Zerda-
ri’ye kaybetmiştir. Şu an PML-Q’nun parti sözcüsüdür. 

Seyyid ülke genelinde ana akımın ve merkez siyasetin önemli temsilcilerinden 
biri kabul edilmektedir. Gazeteci, düşünce kuruluşu yöneticisi ve stratejist gibi 
şapkaları en az siyasetçi kimliği kadar önemli olan Seyyid, merkez siyaseti temsil 
ettiği nispette partiler üstü bir figür olarak kabul edilebilir.

2.2 BÖLGESEL PARTİ VE AKTÖRLER

Pakistan’daki ulusal ve dini partilerin hemen hepsi belirli bir bölgeyi kendi oy 
deposu olarak değerlendirmekle birlikte (PPP=Sind, PML-N=Pencap, JI=Pencap 
ve Karaçi, JUI=Hayber Paktunva ve Belucistan) ülkenin bütününden oy alma gay-
retinde bulunmuş ve söylemlerinde belli bir bölgeyi öne çıkarmamıştır. Bununla 
birlikte kendini belli bir bölgenin ve etnisitenin partisi olarak tanımlayan, siya-
setinin merkezine o etnik grupların hakkının savunulmasını ya da o bölgelerin 
bağımsızlık veya siyasal otonomi kazanmasını yerleştiren partiler de vardır. Bu 
partileri bölgesel veya etnik partiler olarak tanımlamak mümkündür. Pakistan’da 
bölgesel ve etnik partilerin sayısı bir hayli fazla olmakla birlikte bunlardan sa-
dece ikisi geleneksel olarak seçimlerde başarı göstermiş ve ulusal mecliste etkin 
bir temsil kabiliyetine ulaşabilmiştir. Bu siyasi partilerin haricinde silahlı veya si-
lahsız çeşitli örgütler de etnik grupların taleplerini savunmuş ve bölgesel ölçekte 
faaliyet göstermiştir. 

2.2.1 Etnik Kompozisyon

Pakistan’ın etnik çoğulculuğu ve etnik grupların her birinin bir eyalette toplanmış 
olması Pakistan’ı etnik temelli siyasal şiddet ve ayrılıkçılık tehlikesiyle baş başa 
bırakmaktadır. Zaten 1971’de o zamanlar nüfusun yarıdan fazlasını oluşturan, an-
cak ekonomik bakımdan en geri kalmış ve siyaseten etkisiz olan Bengal bölgesi (o 
zamanki adıyla Doğu Pakistan) kanlı bir iç savaş ve Hindistan’ın askeri müdaha-
lesi neticesinde bağımsızlığını almış ve bugünkü Bangladeş devleti kurulmuştur. 
Bu açıdan Pakistan sömürge sonrası devletler arasında ilk bölünen ülke olmuştur. 
Bengal’in ayrılması ile en azından coğrafi açıdan daha homojen ve istikrarlı bir 
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yapıya bürünen Pakistan’da, etnik problemler ise o günden sonra da devam etmiş-
tir. Bugün Pakistan, her biri bir eyaletle temsil edilen dört etnik grubu ve çoğun-
luğu Karaçi’de yaşayan ve anadilleri Urduca olan Muhacirleri bir arada tutmaya 
çalışmaktadır. Ancak Pencap dışındaki her eyalette dönem dönem artan oranda 
ayrılıkçı siyasetler baskın gelebilmektedir. 

Bununla birlikte ne kadar güçlü olursa olsun, etnik aidiyetler, çoğu zaman milli-
yetçi bir siyasete dönüşmemektedir. Özellikle Peştunlar ve Beluşiler arasında sü-
lale ve kabile bağları çoğu kez Beluşi ve Peştun kimliğinin önüne geçmekte, bu 
da Pakistan müesses nizamının bu etnik ayrılıkçılık tehdidi karşısında en büyük 
kozunu oluşturmaktadır. Zaman zaman artan etnik hareketlere karşı Pakistan’da 
sistem genellikle kabileleri bir birine vurdurma, bir dönem belli bir kabileyi başka 
bir dönem onun rakibi kabileyi desteklemek, ya da kabile liderlerini çeşitli siyasal 
ve ekonomik rüşvetlerle susturmak yahut ayrılıkçılara karşı Pakistan sisteminin 
yanına çekmek gibi stratejileri başarı ile uygulamaktadır. Zaten pek çok etnik 
grubun liderinin de milliyetçi-ayrılıkçı bir ideolojiye bağlılıktan ziyade, etnik ta-
banlarını Pakistan’daki müesses nizam ile bir pazarlık unsuru olarak kullandığı 
söylenebilir. 

Kabile bağlarının etnik bağlardan üstün ve belirgin olması, etnik kimliği muğ-
laklaştıran bir etki de yapmaktadır. Örneğin Pencap eyaletinin kuzey batısında 
yaşayan pek çok kabile- Imran Han’ın kabilesi Niazi’ler gibi- etnik köken olarak 
Peştun olsalar da, bugün artık Pencabi konuşurken; Sind’de yaşayan pek çok Belu-
şi kökenli kabile de- Zerdari’nin kabilesi gibi- bugün artık Sindce konuşmaktadır. 

Bugün etnik hareketlerin ve örgütlerin büyük kısmı artık ayrılıkçılığı savunma-
maktadır. Talepler daha ziyade daha fazla bölgesel otonomi ekseninde odaklan-
maktadır. Ancak Pakistan tarihinde hemen her eyalette belli dönemlerde ayrılık-
çılık tehdidinin yükseldiğini de unutmamak gerekir. 

Pakistan’daki dört eyaletin üçünde etnik temelli siyaset yaygındır. Ancak Pencap 
eyaleti ülkenin çoğunluğunu oluşturmakta ve Pakistan’ın kalbi olarak nitelendi-
rilmektedir ve bu yüzden burada bir Pencabi etnik hareketi oluşmamıştır. Zaten 
diğer eyaletlerde yaşayan etnik grupların en temel şikâyetleri, Pakistan’ın Pencap 
tarafından kontrol edilip yönetildiği ve kaynakların Pencap’a aktarıldığıdır. Pen-
cap bölgesinde yaşayan ve Seraiki dilini konuşan topluluklar ise bugüne kadar 
ciddi bir etnik hareket geliştirmemiştir. Seraikiler, Pencap içinde bir dil topluluğu 
olarak kabul görmekle beraber, genelde Pencabi nüfusun bir parçası olarak de-
ğerlendirilirler. Diğer üç bölgede ise dönem dönem artan oranlarda etnik siya-
setler etkili olmuştur. Ancak günümüzde Pakistan sistemini en çok tehdit eden 
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etnik hareketler Belucistan bölgesinden gelmektedirler. Bu, diğer bölgelerde etnik 
bilincin zayıf olmasından değil, başka sorunların etnik sorunları gölgelemesin-
den kaynaklanmaktadır. Sind Eyaleti’nde, hem Muhacir hem de Sindi etnik gru-
bu temsil edilmektedir. Pakistan devleti bu iki etnik grubu birbirine düşürmek 
suretiyle Sind’deki dengeyi korumayı başarmaktadır. Bugün hem Muhacir hem 
de Sindiler için ayrılıkçılık gerçekçi bir şık olarak görünmemektedir. Ancak bu 
etnik aidiyetler yine de siyaseten etkili olmaya devam etmektedirler. Çok güçlü ve 
tarihsel kökleri olan Peştun bölgesindeki etnik hareket ise bugün artık Pakistan 
sistemi için tek başına tehdit oluşturmamaktadır. Bu bölgedeki asıl problem ar-
tık Taliban ve benzeri örgütlerden gelmektedir. Artan Taliban etkinliği karşısında 
Peştun milliyetçiliği şimdilerde ikincil öneme gerilemiştir. Bir diğer çok güçlü et-
nik hareket ise özerk statüyle yönetilen Keşmir bölgesine aittir. Ancak Keşmir’deki 
etnik hareketleri Pakistan genelinden ayıran temel bir farklılık vardır. Diğer etnik 
gruplar Pakistan sistemine karşı hareket edip Pakistan devletinden bağımsızlık ya 
da daha fazla otonomi talep ederken, Keşmir etnik aidiyetinin hedefinde, Hin-
distan devleti ve Hindistan kontrolündeki Keşmir bölgesinin bağımsızlığı vardır. 
Bu açıdan diğer etnik hareketler Pakistan devleti tarafından bastırılmaya veya ha-
vuç-sopa karışımı yöntemlerle sisteme entegre edilmeye çalışılırken, Keşmir’deki 
etnik hareketler, bizzat Pakistan tarafından desteklenmektedir. Keşmir mücadele-
si sadece etnik temelli bir hareket olmayıp, Hindistan yönetimindeki Müslüman 
bir bölgenin bağımsızlığını hedeflediği için aynı zamanda çok güçlü dini temelleri 
de olan bir mücadeledir. Keşmir sorununa odaklanan dini örgütler, dini yapı al-
tında ele alınmıştır. Bu başlıkta ise Keşmir sorununu daha etnik temelli ele alan 
Cemmu ve Keşmir Özgürlük Cephesi (JKLF) örgütü ele alınmaktadır. 

BÖLGESEL NÜFUS DAĞILIMI 

İdari Birim Nüfus

1951 1961 1972 1981 1998

Pakistan 33,740,167 42,880,378 65,309,340 84,253,644 132,352,279

K P 4,556,545 5,730,991 8,388,551 11,061,328 17,743,645

F A T A 1,332,005 1,847,195 2,491,230 2,198,547 3,176,331

Pencap 20,540,762 25,463,974 37,607,423 47,292,441 73,621,290

Sind 6,047,748 8,367,065 14,155,909 19,028,666 30,439,893

Belucistan 1,167,167 1,353,484 2,428,678 4,332,376 6,565,885

Islamabad 95,940 117,669 237,549 340,286 805,235
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ANA DILLERE GÖRE NÜFUS DAĞILIMI

(Yüzdeler)

İdari Birim Urdu Pencabi Sindi Paşto Beluci Seraiki Diğer

Pakistan 7.57 44.15 14.1 15.42 3.57 10.53 4.66

K P 0.78 0.97 0.04 73.9 0.01 3.86 20.43

F A T A 0.18 0.23 0.01 99.1 0.04 - 0.45

Pencap 4.51 75.23 0.13 1.16 0.66 17.36 0.95

Sind 21.05 6.99 59.73 4.19 2.11 1.00 4.93

Belucistan 0.97 2.52 5.58 29.64 54.76 2.42 4.11

Islamabad 10.11 71.66 0.56 9.52 0.06 1.11 6.98

1998 Nüfus sayımına göre
Kaynak: http://www.census.gov.pk/

2.2.2 Muttahida Qaumi Movement/
Birleşik Ulusal Hareket (MQM)48

Birleşik Ulusal Hareket (MQM), 1984 yılında 
Altaf Hüseyin tarafından Pakistan’daki muhacir-
lerin haklarını korumak amacıyla kurulmuştur. 
1978 yılında yine Altaf Hüseyin ve arkadaşları 
tarafından kurulan bir öğrenci hareketi olan Pakistan Muhacir Öğrenciler Bir-
liği’nden (APMSO) evrilmiştir. Partinin oy tabanını ve temsil ettiği misyonu an-
lamak açısından muhacir kavramını tanımlamak gerekir. Pakistan 1947’de Hint 
kıtasındaki Müslümanları temsil adına Müslüman çoğunluğa sahip eyaletlerin 
birleştirilmesiyle (veya Büyük Hindistan’dan ayrılmasıyla) oluşturulduğu zaman, 
Hindistan sınırlarında kalan Müslümanların bir kısmı Pakistan’a göç etmiştir. Bu 
göçler kabaca üç kısım altında değerlendirilebilir: 1- Hindistan’ın doğusundan 
özellikle de Bengal Eyaletinin Hindistan sınırlarında kalan kısmından o dönem-
ki Doğu Pakistan’a (günümüzdeki) Bangladeş’e göç edenler 2- Pencap Eyaleti-
nin Hindistan kısmında kalan bölgelerinden Pakistan Pencap’ına göç edenler 3- 
Hindistan’ın özellikle Bombay (Mumbai), Delhi gibi büyük şehirlerinden ve UP 
Eyaletinden Pakistan’a özellikle de Sind Eyaletine göç edenler. Bugün Pakistan’da 
Muhacir olarak kabul edilenler bu üçüncü gruptan oluşmaktadır. Bu azınlık eya-
letlerindeki Müslümanların sosyo-ekonomik durumu Hint kıtası ortalamasının 
çok üzerindeydi. Zaten Cinnah’ın kendisi dâhil, Pakistan hareketinin önde gelen 

48.  http://www.mqm.org
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liderlerinin büyük çoğunluğu Muhacirlerden oluşmaktaydı. Yetişmiş eleman ek-
sikliğinin yarattığı sıkıntı sonucunda, Pakistan’ın ilk yıllarında devlet memurlukları 
başta olmak üzere önemli görevlerin büyük kısmı Muhacirlerin elindeydi. Fakat sü-
reç içerisinde Muhacirlerin devlet yönetimindeki ağırlığı azalmaya başladı. MQM, 
Pakistan için en büyük fedakârlığı kendilerinin yaptığına, bu ülke uğruna toprakla-
rını terk ettiklerine ancak daha sonra ülke içerisinde önemli pozisyonlardan tasfiye 
edildiklerine inanan Muhacirlerin mağduriyet duygusuna hitap etmektedir.

Muhacirler ağırlıklı olarak Karaçi ve Haydarabad’a yerleşmişler ve bu büyük göç 
dalgası sonucunda önceleri küçük bir sahil kasabası olan Karaçi, bir iki yıl içinde 
Pakistan’ın en kalabalık şehri haline gelmiştir. Bu süreçte bir ticaret ve sanayi mer-
kezine dönüşen Karaçi sonraki yıllarda Pakistan içinden ve özellikle Peştun bölge-
lerinden de göç alsa da, şehir ağırlıklı olarak Muhacirlerden oluşmaktadır. Bu göç 
dalgaları sonucunda öncelikle Sind eyaletinin nüfus kompozisyonu büyük oranda 
değişmiştir. Kendi eyaletlerinde azınlık konumuna düşmeye başladıklarını hisse-
den Sindilerin duyduğu rahatsızlık ve Muhacirlerin mağduriyet duygusu birleşin-
ce Sind eyaletindeki oy dağılımı yerel Sindiler’in PPP’ye Muhacirlerin MQM’a oy 
vermesi şeklinde keskinleşmiştir. Özellikle 80’li yıllardan sonra Karaçi’ye artan 
oranda Peştun göçünün başlaması sonucunda 80’lerin sonu ve 90’ların başlarında 
şehirde Muhacirler ve Peştunlar arasında çok kanlı, neredeyse iç savaş düzeyinde 
çatışmalar yaşanmış, bu şiddet dalgası MQM’in Muhacirler üzerindeki gücünü 
pekiştirmesine yol açmıştır.

MQM’in Muhacir oyları üzerinde oluşturduğu monopol onu Pakistan siyaseti-
nin en önemli aktörlerinden biri haline getirmiştir. Parti, geleneksel olarak Pa-
kistan’ın iki büyük ve ulusal partisi kabul edilen PPP ve PML den sonra üçüncü 
parti konumuna gelmiş ve bu sayede iktidarlarda küçük ortak olarak kendine sık 
sık yer bulabilmiştir. Ayrıca Sind Eyalet Hükümetinde de sıklıkla PPP’nin küçük 
ortağı olmuştur.

Bu süreçte parti bölgesel bir parti olmaktan çıkarak ulusal bir nitelik kazanma-
ya çalışmış ve bu amaçla ismindeki Muhacir kelimesini Birleşik (Muhacir yerine 
Muttahid) olarak değiştirmiştir. Ancak bu tarihten sonra da, daha önce olduğu 
gibi sadece Muhacirlerden oy alabilmiş, isim değişikliğine rağmen bölgesel bir 
parti olmaktan kurtulamamıştır. 

Parti, batılı kaynaklarda sıklıkla liberal siyasi görüşlere sahip olarak tanımlan-
maktadır. Buradaki liberal tanımı partinin dini değerler konusunda muhafazakâr 
olmaması anlamına gelmektedir. Yoksa parti etnik bir siyaseti üstelik şiddet ile 
arasına hiç bir mesafe koymadan takip etmektedir. MQM, Karaçi içerisinde özel-
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likle Peştunlara yönelik şiddet olaylarını açıktan organize eden, kendine yönelen 
her türlü muhalefeti şiddet kullanarak bastırmaktan çekinmeyen bir siyasi parti-
dir. Parti lideri Altaf Hüseyin, pek çok kişinin ölüm emrini verdiği gerekçesiyle 
hüküm giymiş ve Londra’da sürgün hayatı yaşamaktadır. Partinin şiddet geleneği, 
bir yandan Muhacir oyları üzerine monopoli kurmasını sağlamakta öte yandan 
da Muhacirler dışındaki grupların nefretini üzerine çekerek partinin ulusallaşma 
çabalarını engellemektedir. Bugün itibariyle MQM’in ciddi anlamda bir ulusal-
laşma hedefinin kaldığından bahsedilemez. Bu bağlamda parti sadece Karaçi ve 
Haydarabad şehirlerinde örgütlenmekte ve sadece bu şehirlerden oy alabilmekte, 
fakat bu iki büyük şehrin oylarının çok büyük bir bölümünü almak suretiyle de 
Pakistan’da her daim meclise 13-18 arası üye sokmayı garantilemektedir.

MQM’in Karaçi ve Hayadarabad’daki oylara koyduğu ipotek sadece partinin Mu-
hacir kökenleriyle ve her türlü muhalefeti çekinmeden şiddet yoluyla bastırmasıyla 
açıklanamaz. MQM her iki şehirde ve özellikle Karaçi’de belediyecilik anlamında 
çok başarılı işler yapmaktadır. Denebilir ki Karaçi, 20 milyonluk nüfusu ve kozmo-
polit yapısı ve sürekli aldığı göç sebebiyle yönetilmesi en zor şehir olmasına rağmen, 
Pakistan’ın açık ara en iyi yönetilen şehridir. Bu yönetim becerisi partiyi diğer rakip-
lerinden ayırmakta ve partinin en büyük çekim gücünü oluşturmaktadır.49

Pakistan’da bütün partiler bir şekilde lider partisi özelliği göstermesine rağmen, 
MQM’deki lidere bağlılık Pakistan standartlarında bile sıra dışı sayılmalıdır. Parti-
nin lideri Altaf Hüseyin, parti içerisinde sınırsız bir otoriteye sahip olup kendisine 
neredeyse ruhani bir figür gibi itaat edilmektedir. Bu sayededir ki, Hüseyin, Pakistan 
mahkemelerinde hüküm giymiş ve yirmi yılı aşkın süredir Londra’da yaşıyor olması-
na rağmen, partisini Londra’dan hiç bir muhalefetle karşılaşmadan yönetebilmekte-
dir. Bu lider kültü de, MQM’i liberal bir parti olarak tanımlamayı zorlaştırmaktadır.

2.2.2.1 Altaf Hüseyin
 MQM Kurucusu ve Genel Başkanı

Eylül 1953 tarihinde Karaçi’de doğmuştur. Ailesi 
aslen Agra şehrinden olup 1947’de Pakistan’a göç 
etmiş olan Muhacirlerdendir. 1979 yılında Ka-
raçi Üniversitesi eczacılık bölümünden mezun 
olmuştur. 

49.  Anatol Lieven, Pakistan: A Hard Country, (New York : PublicAffairs, 2011), 317-327
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Üniversite yıllarında, Karaçi Üniversitesi’nin yurtlarında kurduğu Pakistan Mu-
hacir Öğrenciler Birliği (APMSO) ile siyasi hayata erken yaşta atılmıştır. AMPSO 
üniversite kampüsünün kontrolünü o yıllarda üniversitede etkili olan Cemaat-i 
Islami’nin öğrenci hareketi Islami Talebe Cemaati’nin (IJT) elinden almayı başar-
mıştır. Bu süreçte APMSO, şiddete başvurmaktan kaçınmamış ve kampüste farklı 
öğrenci grupları arasında sıklıkla silahlı çatışmalar yaşanmıştır. Hüseyin çeşitli 
kereler tutuklandı ise de, Ziya-ül Hak liderliğindeki askeri rejimin bu dönemde 
APMSO’yu ülkedeki demokratik muhalefeti sindirmek için kullandığı ve himaye 
ettiği iddia edilmektedir.

Üniversiteyi bitirdikten sonra kısa bir süreliğine ABD’ye giden Hüseyin, Chica-
go’da taksi şoförlüğü yaparak geçimini kazanmıştır. Daha sonra Pakistan’a tekrar 
dönen Hüseyin APMSO’yu bir siyasi parti olan MQM’e dönüştürmüştür. 

80’li yıllar boyunca Karaçi, Muhacirler, Sindiler ve Peştunlar arasında kanlı çatışma-
lara sahne olmuştur. 90’lı yılların başında çatışmaların şiddetinin iç savaş boyutuna 
ulaşması ve şehirde hayatın tamamen felç olması üzerine, Pakistan ordusu Karaçi’ye 
girmiş ve MQM hücrelerini dağıtmıştır. Operasyondan bir ay sonra düzenlenen bir 
suikasttan kıl payı kurtulan Hüseyin, Ingiltere’den siyasi sığınma talep ederek Lond-
ra’ya yerleşmiştir. O tarihten bu yana partisini Londra’dan yönetmektedir.

Şiddet olaylarında doğrudan dahli olduğu için Pakistan mahkemelerince hakkın-
da arama kararı verilen Hüseyin’e yönelik şiddet ve yolsuzluk suçlamalarıyla açıl-
mış 3576 dava vardır. 2007 yılında Müşerref ’in yayınladığı genel af ile hakkındaki 
suçlamalar düşse de Anayasa Mahkemesi, 2009 yılında verdiği bir karar ile genel 
affı geçersiz ilan etmiştir. Her halükarda Hüseyin’in Pakistan’a dönmesi ve yargı-
lanması gerçekçi bir senaryo değildir. Parti içinde de kendisine karşı her hangi bir 
muhalefet oluşmayan Hüseyin, partisini Londra’dan yönetmeye devam etmekte 
ve Londra’yı ziyaret eden Pakistanlı politikacılar ve devlet adamları tarafından 
düzenli olarak ziyaret edilmektedir.

2.2.3 Awami National Party/Ulusal 
Halk Partisi (ANP)50

Ulusal Halk Partisi (ANP), Pakistan’daki et-
nik-bölgesel partiler bakımından MQM’den son-
raki en güçlü ikinci partidir. MQM Muhacirleri 

50.  http://awaminationalparty.org
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temsil eden bir partiyken, ANP Peştunların temsilcisi konumundadır. Parti resmi 
olarak 1986 yılında kurulmuş olsa da partiye temel teşkil eden Peştun siyasal hare-
keti çok daha eskiye, Pakistan’ın kuruluşundan öncesine dayanmaktadır. Kurulu-
şundan bu yana hareket, Pakistan’ın önemli siyasal hanedanlarından biri olan Veli 
Han’lar tarafından yönetilmektedir. Veli Han’lar Peşaver Vadisinde büyük toprak 
sahibi ailelerden biridir.

19. yüzyılda Ingiliz ve Rus Imparatorlukları “Büyük Oyun” olarak adlandırılan 
bir Asya egemenliği mücadelesine giriştiler. Orta Asya’dan başlayarak güneye, 
Hint kıtasına doğru devam eden Rus ilerleyişine karşı Ingilizler kuzeye ilerleyerek 
Afganistan’ı ele geçirmeye çalıştılar. Ancak Afganistan üzerinde kontrol kurmayı 
başaramayan Ingilizler, Durand Line olarak adlandırılan bir çizgi çekerek kendi 
egemenlik alanları ile bağımsız Afganistan devletini ayırdılar. Bu çizgiyle birlikte 
Peştun nüfusu da iki ayrı devlete bölünmüş oldu. Ingilizler kendi egemenlikleri 
altında kalan Peştun bölgesini de NWFP (North West Frontier Province - Kuzey 
Batı Sınır Eyaleti) adı altında askeri bir tampon bölge olarak kurumsallaştırdılar. 
Bu dönemde NWFP içersindeki Peştunların liderliğini ise “Sınır Gandisi” olarak 
adlandırılan Abdülgaffar Han ve onun 1921 yılında kurduğu Hüda-yi Hizmetkâr 
(Allah’ın Hizmetkârları) adlı organizasyon yüklendi. O dönemde bu hareketin te-
mel ilkelerini Peştun milliyetçiliği, Peştun bölgesinde sosyo-ekonomik reform ve 
şiddetin reddedilmesi oluşturuyordu. Özellikle eğitim yoluyla Peştun bölgesinde 
sosyo-ekonomik değişimi hedefleyen hareket, kısa sürede yaygın bir taban des-
teğine ulaştı. Hareket, gönüllülerinin bir üniforma olarak kıpkırmızı gömlekler 
giymesinden ötürü sıklıkla “Kırmızı Gömlekliler” olarak da adlandırılır. Hareket 
o yıllarda Pakistan fikrini savunan Müslüman Birliği’ne karşı bütün Hindistan’ın 
birlikteliğini savunan Kongre Partisi ile ortak hareket etti. Ancak, 1947 yılında 
Kongre Partisinin Ingilizlerden bağımsızlığın bedeli olarak Hindistan’ın Müslü-
man ve Hint çoğunluklu eyaletler olarak ikiye bölünmesi fikrini kabul etmesi ile 
yalnız kaldılar. A. Gaffar Han, Pakistan’ın ayrı bir devlet olarak kurulması için 
yapılan 1947 referandumunu ise sadece Pakistan ve Hindistan seçenekleri olduğu 
ve bağımsız Peştunistan seçeneğini içermediği gerekçesiyle boykot etti. 

Referandum sonucunda NWFP eyaleti Pakistan’a dâhil olmuş ve Durand Line 
Afganistan ile Pakistan arasındaki sınır olarak kalmıştır. Peştunlar bugün Pakis-
tan nüfusunun yüzde 11’ini oluşturmaktadır. Durand Line’ın kuzeyinde, yani bu-
günkü Afganistan sınırları içerisinde kalan Afgan-Peştunları ile aynı etnik gruba 
mensup olmaları cihetiyle, Afganistan’da yaşanan gelişmelerden Pakistan ve Peş-
tun bölgesi de doğrudan etkilenmektedir. 

Peştun milliyeçiliği ile sosyalist fikirlerin karışımı bir siyasi politika takip eden 
Abdülgaffar Han ve onun örgütü Hüda-yı Hizmetkâr, o tarihten beri Pakistan 
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siyasetinde Peştun nüfusu nezdinde etkili hareketlerden biridir. Kuruluş döne-
minden kalan bu siyasal mirastan ötürü gerek A.Gaffar Han’ın kendisi, gerekse 
yönettiği siyasi hareket, daha en başından Pakistan yönetimi ile ters düşmüş ve 
Pakistan’daki müesses nizam hareketin Pakistan’a olan sadakatinden her zaman 
şüphe duymuştur. Siyasal mücadelesi sırasında sık sık Pakistan’daki merkezi yöne-
timle ters düşen A.Gaffar Han defalarca kez tutuklanmış, aynı siyasi çizgi üzerine 
kurduğu pek çok parti de birbiri ardına kapatılmıştır. 70’li yıllarda, oğlu Veli Han 
hareketin başına geçmiştir. Veli Han tarafından 1986’da kurulan ANP bu siyasal 
çizginin son temsilcisidir. Parti şu anda Veli Han’ın oğlu Isfendiyar Han tarafın-
dan yönetilmektedir. Peştun milliyetçisi bir parti olarak Hayber Paktunva’da etkili 
olan parti, son yıllarda Belucistan Eyaletine ve Karaçi şehrine artan Peştun göçleri 
neticesinde bu bölgelerde de varlık göstermeye başlamıştır. Her ne kadar solcu bir 
siyasal söyleme sahip olsa da, Pakistan’daki pek çok diğer parti gibi ANP de büyük 
toprak sahibi aileler tarafından yönetilmektedir.

Özellikle soğuk savaşın devam ettiği 70’li yıllarda sosyalist kimliğini net bir şekilde 
savunan ve bunu Peştun milliyetçiliği ile birleştiren parti, bu dönemde Sovyetler 
Birliği’nden de yoğun siyasi destek almıştır. 1979 yılında Sovyetler’in Afganistan 
işgalini destekleyen parti, böylelikle Afganistan’ın bağımsızlığı için oluşturulan 
Mücahid Koalisyonu’nu da karşısına almış oldu. O dönemden beri Peştun nüfusu 
arasında Islamcı partilerin giderek artan etkinliği, ANP’nin önündeki en önemli 
problemi oluşturmaktadır. 

KP bölgesi sadece ANP ve Islamcı partiler arasında bölünmüş değildir. Ülkenin 
geleneksel iki ulusal partisi olan PPP ve PML de bölgede etkin bir varlığa sahiptir. 
Önümüzdeki seçimden itibaren bir Peştun olan Imran Han’ın liderliğinde yöne-
tilen ve Amerikan operasyonlarına karşı sert tutumuyla dikkat çeken PTI’nın da, 
KP’deki siyasal yarışta etkin bir aktör olarak öne çıkması beklenmektedir.
 
Bu sebeplerden ötürü ANP hiç bir zaman bölgesel yönetimi tek başına ele geçi-
rememiş, ancak hemen her seçim sonucunda ya bölgesel iktidar koalisyonunun 
bir parçası olmuş ya da bölge meclisinde anamuhalefeti oluşturmuştur. Ancak 
partinin laik ve sol kimliğinin muhafazakâr Peştun halkı nezdindeki etkinliğini 
sınırlandırdığı da söylenebilir. 11 Eylül olayları ve Amerika’nın Afganistan işgali 
sonrası ortamda gerçekleşen 2002 seçimlerinde ise parti, ilk kez tamamen mec-
lis dışında kalmış ve Islamcı Partiler’in koalisyonu olan MMA seçimleri açık bir 
farkla kazanmıştır. Ancak son derece başarısız bir MMA yönetiminden sonra 
gerçekleşen 2008 seçimlerinde ANP, KP bölgesinde tekrar birinci parti çıkarak 
bölgesel koalisyon hükümetinin büyük ortağı olmayı başarmıştır.
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Fakat son yıllarda KP bölgesinde siyaset yapan tüm partileri -Islamcı partiler de 
dâhil- tehdit eden esas unsur bölgede giderek artan Taliban etkinliğidir. Geleneksel 
olarak Pakistan’da ordu ve sistem karşıtı, dış politikada ise Amerikan karşıtı bir çizgi 
izleyen ANP, 2008 yılındaki seçim zaferinden sonra bu iki temel politikasında da bü-
yük değişikliklere gitmek zorunda kalmıştır. Artan Taliban tehditine karşı ANP böl-
gede Pakistan ordusunun himayesine girmek zorunda kalmış ve hâlihazırda devam 
eden Amerikan merkezli askeri operasyonları destekleyen bir konuma düşmüştür. 
Bu durumun partinin popülaritesine ağır bir darbe vurması sürpriz olmamalıdır.

2.2.3.1 İsfendiyar Veli Han
 Awami National Party/Ulusal Halk Partisi 

Başkanı

19 Şubat 1949 tarihinde Peşaver yakınlarındaki 
Çirsadda köyünde doğmuştur. Mensubu olduğu 
Veli Han Ailesi, Peştunların 20. yüzyıldaki en 
önemli siyasi hanedanıdır. Önce dedesi A.Gaffar 
Han, daha sonra babası Veli Han, KP bölgesinde-
ki Peştunların siyasi liderliğini üstlenmiştir. 

Lise eğitimini Lahor’daki Aitchinson Koleji’nde tamamlayan Isfendiyar Han, üni-
versite eğitimini Peşaver Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 

Siyasi mücadeleye öğrencilik yıllarında Eyüp Han liderliğindeki askeri rejime kar-
şı gerçekleşen gösterilere katılarak başlayan Isfendiyar Han, 1975 yılında Zülfikar 
Ali Butto yönetimi tarafından tututklanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. 
1978 yılında ise tahliye edilmiş ve bu tarihten babasının siyaseti bıraktığı 1990 
yılına kadar aktif siyasi hayattan uzak durmuştur.

1990 yılında KP (o zamanki adı ile NWFP) eyalet meclisine seçilen Isfendiyar 
Han, 1993 ve 1997 yıllarında milletvekili seçilmiştir. 1999 yılında babasının kuru-
cusu olduğu ANP’ye Genel Başkan seçilmiştir. 2002 seçimlerini kaybetmesinden 
dolayı parti başkanlığından ayrılmasına rağmen, bir sonraki parti başkanlığı se-
çimlerinde tek aday olarak tekrar görevine dönmüştür. 2003 ve 2008 seçimlerinde 
milletvekili seçilmiş ve dış politika daimi komisyonu başkanı olmuştur.

2008 yılı Ramazan Bayramı sırasında uğradığı bombalı saldırıdan kurtulmuştur, 
ancak saldırıda korumalarından birisi hayatını kaybetmiştir. Saldırıdan sonra 
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korumasının cenaze törenini beklemeden hükümetin kendisine gönderdiği bir 
helikoptere binerek saldırı bölgesinden uzaklaşması tartışma konusu olmuştur. 
Kişisel kahramanlık gösterilerini fazlasıyla önemseyen Peştun kültürü içinde bu 
hareketin korkaklık olarak algılandığı ve Isfendiyar Han’ın kişisel karizmasına bir 
darbe vurduğu söylenmektedir.

2.2.4 Diğer Etnik Parti ve Örgütler
2.2.4.1 Belucistan Sorunu

Belucistan sorunu, bölgenin benzersiz dokusundan kaynaklanan karmaşık eko-
nomik ve sosyo-kültürel faktörlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Gerek 
bölgenin gerekse dünyanın birçok probleminin kesişim noktasında, kilit bir ko-
numda bulunan probleme gereken ilgi gösterilememiştir. Pakistan’ın kuruluşun-
dan itibaren ortaya çıkan sorunlar, dalga dalga gelişen isyanlarla günümüze kadar 
gelmiş ve son yıllarda ortaya çıkan şiddet eğilimli örgütler ve terör eylemleri ile 
kendini göstermiştir. 

Bugün itibariyle Pakistan’ın varlığını en keskin şekilde tehdit eden etnik hareket 
Beluci hareketidir. Diğer etnik hareketler bağımsızlık taleplerini bir yana bırakmış 
ve sisteme entegre olmuşlardır. MQM ve ANP gibi partilerin talepleri genelde 
yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesi ve eyaletlerin otonomilerinin arttı-
rılması gibi taleplerle sınırlıdır. Daha radikal etnik hareketler de sistemi sarsacak 
güce sahip değildir. Ancak Beluci hareketi, özellikle 2000’li yılların ortalarından 
itibaren Pakistan için en büyük sorunlardan biri haline gelmiştir. Beluci isyanı 
hem taleplerinin bağımsızlığa kadar uzanması, hem de silahlı ayaklanmanın şid-
deti ve etkinliği ile Pakistan’da siyasal istikrarı en çok tehdit eden harekettir. 

Belucistan, Pakistan’ın güneybatısında yer alan ve ülkenin %44’ünü kaplayan bölge-
sidir.51 Coğrafi açıdan Pakistan’ın en büyük eyaleti olan bölge, nüfus açısından ise 
Pakistan’ın en küçük bölgesidir. Eyaletin nüfusu, Pakistan’ın nüfusunun sadece yüz-
de 7’sini oluşturmaktadır. Bu eyalet de tamamen Belucilerden oluşmamakta, özel-
likle kuzey kısımlarında ve eyaletin başkenti Quetta’da Peştunlar çoğunluğu oluştur-
maktadırlar. Etnik Beluci halkı ise Pakistan’ın yalnızca %4’ünü oluşturmaktadır.52 

51.  http://www.balochistan.gov.pk/top-menu-explore-balochistan/top-menu-about-balochistan.html
52.  Alok Bansal, “Factors leading to insurgency in Balochistan,” Small Wars & Insurgencies, 19:2, (2008): 186. 
Diğer eyaletlerde yaşayan Beluci kökenli bazı kabilelerin yaşadıkları eyaletin hakim etnik dokusuna asimile ol-
dukları için bu rakama dahil değildirler.
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Belucistan ve Beluci halkı tarih boyunca farklı medeniyetlerin etkisi altına girmiş 
olsa dahi hemen her zaman otonom bir yönetime sahip olmuştur.53 Hindistan’ın 
Ingiliz kolonisi olduğu dönemde de Beluci bölgesi büyük oranda otonom bir ya-
pıya sahipti. Tıpkı Ingilizlerin Afganistan sınırının Peştun halkını ikiye bölmesi 
gibi, Iran sınırı da Beluci halkını ikiye bölmüştür. Belucilerin bir kısmı önce Ingi-
liz Hindistanı’nda daha sonra da Pakistan’da yaşarken, bir kısmı da Iran toprak-
larında yaşamaktadır. 1947’de Müslüman çoğunluklu eyaletlerin Pakistan altında 
birleştirilmesi sürecinde Mir Ahmed Yar Han önderliğinde bir grup Pakistan’a 
katılmayı reddetmiş ancak bu hareket tabanda geniş bir katılım sağlamamıştır. 
1948 yılında kurulan Baloch National Liberation Commitee (Beluci Ulusal Kur-
tuşuş Komitesi) ile başlayan mücadele, ilk planda çok taraftar toplayamasa da bir 
anlamda problemin ilk dalgası olmuştur.54

Esas etkin isyan dalgası ise 1955 yılında Pakistan merkezi yönetiminin One Unit 
Plan adı altında Batı Pakistan’ı tek bir yönetim altında birleştirme girişimiyle ge-
lişmiştir. Her ne kadar bu planın amacı o dönemde Doğu Pakistan olan Bangla-
deş’e karşı bir güç dengesi oluşturmak olsa da, asıl etkiyi Belucistan bölgesinde 
yapmıştır.55 Nevruz Han önderliğinde gerçekleşen ayaklanmaya bu kez katılım ve 
destek ilkinden çok daha geniş olmuştur. 

Aynı dönemde, Belucistan bölgesinde etkili olan Mengal, Bugti ve Marri kabilele-
ri, gerilla orduları oluşturmaya ve tansiyonu yükseltmeye başlamıştır. Bu dönem-
de özellikle Parrari örgütü ve National Awami Party/Ulusal Halk Partisi (NAP) 
etkili olmuştur.56 1969 yılında Belucistan’ın otonomisi artırılarak tansiyonun düş-
mesi sağlansa da, söz konusu gerilla orduları yeraltında faaliyet göstermeye de-
vam etmiştir. 

1972 yılında Butto’nun NAP’nin faaliyetlerine son vermesi, yeni bir isyan dal-
gasına yol açmış57 ve Belucistan Halk Kurtuluş Cephesi (BPLF), Marri kabilesi 
tarafından kurularak bölgede faaliyet göstermeye başlamıştır.58 Olayların Bangla-
deş’in bağımsızlığını kazanması ile aynı zamana denk gelmesi tansiyonu daha da 
yükseltmiştir. 70’li yıllar neredeyse iç savaş boyutunda çatışmalara sahne olurken, 

53.  Douglas E. Streusand, Islamic Gunpowder Empires: Ottomans, Safavids, and Mughals (Boulder, CO: West-
view Press, 2011), 221
54.  Insurgency in Balochistan by Jason Heeg The Foreign Military Studies Office (FMSO) Fort Leavenworth, 
Kansas State University
55.  http://storyofpakistan.com/west-pakistan-established-as-one-unit/
56.  Rashiduzzaman, The National Awami Party of Pakistan: Leftist Politics in Crisis
57.  Rashiduzzaman, The National Awami Party of Pakistan: Leftist Politics in Crisis
58.  http://www.globalsecurity.org/military/world/war/balochistan-1973.htm
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Belucistan sorunu Pakistan’ın toprak bütünlüğünü doğrudan tehdit eder bir hal 
almıştır. Pakistan ordusu bölgede kontrolü sağlayabilmek için seksenbin askeri 
bölgeye yığmak zorunda kalmıştır. 1977 yılında gerçekleşen darbenin ardından 
başa geçen Ziya-ül Hak, 6000 kadar Beluci tutukluyu salmış ve genel af ilan etmiş-
tir. Bu adım kısa vadede olayların yatışmasını sağlasa da mevcut sorunlara kalıcı 
bir cevap vermemesi sebebiyle uzun vadede çözüm sağlamamıştır. Ziya ül-Hak 
ayrıca Belucilerin kendi partilerini kurarak seçime girmesine izin vererek 80 ve 
90’lı yılların önceye nazaran daha sakin geçmesini sağlamıştır. 59

Günümüzdeki sorunların temel sebebi ise Belucistan bölgesinde bulunan yüksek 
miktardaki petrol ve gaz rezervi, Pakistan tarafından inşa edilen barajların Belu-
cistan bölgesindeki tarımı olumsuz yönde etkilemesi ve Gwadar limanının inşası-
dır. Belucistan, geniş doğal gaz yataklarına sahip bir bölgedir ve Paksitan’ın enerji 
ihtiyacının üçte biri Belucistan doğal gazından sağlanmaktadır. Beluci liderler bu 
doğal gazın Belucistan’a ait olması, ya da buradan kazanılan paradan Belucistan’a 
daha büyük kaynak aktarılması gerektiğini savunmaktadır. En önemli doğal gaz 
yatağı olan Sui bölgesinin Bugti kabilesinin topraklarında olduğu düşünüldüğün-
de, Bugti kabilesinin 2000’li yıllardaki isyanlarda başı çekmesi daha anlaşılır ol-
maktadır. Bu, aynı zamanda gerilla savaşı yürüten Beluciler’e bir saldırı imkânı 
da sunmaktadır. Doğal gaz boru hatlarının havaya uçurulması en yaygın saldırı 
biçimlerinden birini oluşturmaktadır.

Gwadar liman şehri projesi de tansiyonu yükselten bir diğer konudur. Pakistan 
yönetimi Belucistan’ın güney bölgesinde yer alan Gwadar’a bir liman şehri inşa 
etmeyi ve burayı serbest ticaret bölgesi haline getirmeyi planlamaktadır. Böylelik-
le bölgenin Ortadoğu, Güney Asya ve Çin arasında önemli bir ticaret merkezine 
dönüşmesi umulmaktadır. Beluciler ise bu projenin hayata geçmesi ile bölgeye 
Pakistan’ın geri kalanından, özellikle de Pencap’dan ciddi bir göç dalgası olacağını 
ve zaten nüfusu az olan Belucilerin kendi eyaletlerinde azınlık konumuna düşe-
ceğini öngörmektedirler. Bu sebeple liman inşaatı ve işletmesinin Beluci’lere bıra-
kılmasını ve bu işten elde edilecek gelirin büyük kısmının Belucistan’da kalmasını 
ön şart olarak koymaktadırlar.

Bu problemler artarak 2000’li yılların başında yeni bir isyan ve çatışma dalga-
sına yol açmıştır. 2006 yılında Beluci lider Akbar Bugti’nin ordu tarafından öl-
dürülmesi ise çatışmalarda bir dönüm noktası olmuştur. Bugti’nin öldürülmesi 
ile birlikte bölgede şiddet kontrolden çıkmış ve Belucistan tamamen bir çatışma 

59.  Shuja Navaz, Crossed Swords: Pakistan, Its Army, and the Wars Within (Oxford, UK: Oxford University 
Press, 2008), 363.
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bölgesine dönüşmüştür. Günümüzde bir öncekilere nazaran çok daha geniş kap-
samlı şiddet, ayaklanma ve karşı ayaklanma hareketlerini bünyesinde barındıran 
Belucistan’ın krizden çıkışı mevcut politikalarla zor gözükmektedir.

Belucistan kabile yapısına dayalı bir toplumdur. Kabile bağları diğer pek çok ba-
ğın önüne geçtiği gibi kabile liderleri de neredeyse sınırsız bir otoriteye sahiptir. 
Kabile liderliği hemen her zaman babadan en büyük oğula geçmektedir. Bütün bu 
kabile yapısı Belucistan hareketinin hem gücünü hem de zayıflığını oluşturmakta-
dır. Belucistan toplumunda en yaygın ve etkili üç kabile; Bugti, Maarri ve Mengal 
kabileleri, Beluci siyasal hareketinin de liderliğini yapmaktadırlar. Serdar Ataul-
lah Mengal, Navab Akbar Bugti (2006 yılında öldürüldü) ve Hayr Bahş Mengal, 
geleneksel kabile yapısını ve hiyerarşisini yansıtan ve kabileleri üzerinde mutlak 
otoriteye sahip son kuşak olarak nitelendirilebilir. Bu kuşağın siyasi etkinliğinin 
artık sonuna gelindiği göz önüne alındığında, Belucistan sorununun ne yöne ev-
rileceği gündeme gelmektedir. Bugti’nin Pakistan ordusu tarafından öldürülmesi 
her ne kadar Belucistan’da şiddet sarmalını tetiklemiş olsa da, diğer iki kabile li-
deri de seksen yaşının üzerindedir. Bu eski kuşak liderlerin yerlerine geçen yeni 
kuşağın ise kabile bağlarına değil daha modern bir ideoloji olarak milliyetçiliğe 
bağlı olmaları ihtimal dâhilindedir. Bunun en somut örneğini Akbar Bugti’nin 
yerine geçen torunu Brahamadagh Bugti göstermektedir. Akbar Bugti tam bir 
pragmatist iken torunu daha ideolojik bir kimliğe sahiptir. Dede Bugti kabilesinin 
gücünü Pakistan devleti ile müzakerede bir pazarlık kozu olarak kullanıp devlet-
ten maksimum rantı elde etme peşinde olan geleneksel bir figür iken, torun Bugti 
ideolojik bir formasyonla kendini Beluci milletinin lideri olarak gören modern 
bir figürdür. Bu da geleneksel kabile yapılarının çözülmesi ile daha modern milli-
yetçi bir ideolojinin ortaya çıkarak, Pakistan devletini daha keskin şekilde tehdit 
etmesine yol açabilecektir. Akbar Bugti sadece kendi kabilesi tarafından destek-
lenirken, Brahamdagh Bugti diğer Beluciler tarafından da desteklenebilmektedir. 
Ancak bu yeni kuşak milliyetçi liderlerin eski kuşağın sahip olduğu geleneksel 
otoriteye sahip olmadıkları da unutulmamalıdır.

Kabileler kitlesel mobilizasyonu sağlayarak etnik hareketlere bir güç sağlamakta an-
cak kabile bağlarının gücü, kabileler üstü bir milliyetçilik anlayışının gelişimini de 
sınırlamaktadır. Kabile bağlarının çözülmesi bir yandan etnik hareketin mobilizas-
yon gücünü zayıflatacak ancak öte yandan kabilelerüstü bir milliyetçiliğin gelişme-
sini mümkün kılacaktır. Bu açıdan halen yavaş ilerleyen modernleşme süreci Belu-
cistan milliyetçiliğini hem güçlendiren hem de zayıflatan farklı dinamiklere gebedir.

Belucistan’ın bu kırılgan yapısı, gerek bölgedeki gerekse küresel ölçekteki güçlerin 
de ilgisini çekmektedir. Pakistan, başından beri Hindistan’ın silahlı Beluci grupla-
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ra destek verdiğini öne sürmektedir.60 Ayrıca bölgenin Orta Asya ile Iran petrol ve 
gazının, gerek kara gerekse denizden Avrupa ve diğer bölgelere çıkış yolu olması, 
özellikle ABD ve Çin’in bu bölge üzerinde çıkarlarının olması ve bu bağlamda 
bu gruplarla da ilişki içinde bulunuyor olması kimi çevrelerce altı çizilmektedir.61

2.2.4.1.1 Beluci Örgütler ve Partiler
2.2.4.1.1.a Parrari

Parrari örgütü 1962 yılında Şah Muhammed Marri tarafından kurulmuştur. Par-
rari örgütünün faaliyetleri de ilk kez Belucistan bölgesinde Marri kabilesinin ya-
şadığı bölgelerde görülmüştür. Şah Muhammed Marri, Pakistan’a karşı kurduğu 
bu organizasyon ile 1960’lı yıllarda ilk gerilla faaliyetlerini yürütmesi ile tanın-
mıştır. Parrari gerillaları 1969 yılına kadar savaşmayı sürdürmüşlerdir. Bu tarihte 
grubun dağılmasının ardından kopan militanlar Belucistan Halk Kurtuluş Cep-
hesi’ni (BPLF) kurmuştur.62

2.2.4. 1.1.b Balochistan People’s Liberation Front/Belucistan 
Halk Kurtuluş Cephesi (BPLF)

1973 yılında Irak Büyükelçiliğinde bulunan si-
lahlar, Pakistan içerisinde tartışmalara neden 
olmuştur. Yapılan operasyon sonucunda elde 
edilen silahlar ve paranın Irak tarafından hem 
Iran hem de Pakistan bölgesinde bulunan Beluci 
kabilelerini ayaklandırarak, bu iki ülkede karışıklık çıkarma amaçlı kullanılacağı 
iddia edilmiştir.

Bu olaylar üzerine Pakistan yönetimi 1973 yılında Belucistan bölgesinde bulunan 
federal yönetimi feshederek bölgeyi merkezi vali aracılığıyla yönetme ve kendi 
partisine karşı kurulan Ulusal Halk Partisi’ni (NAP) feshetme kararı almıştır.63 

Bunun üzerine özellikle Mengal ve Marri kabileleri çıkan ayaklanmalara destek 
vermiştir. Her iki kabileden birçok gerilla, Hayr Bahş Marri tarafından kurulan 

60.  David Wright-Neville (11 May 2010).  Dictionary of Terrorism  (1st ed.). Polity. pp.  48–49.  ISBN  978-
0745643021. Retrieved 3 June 2012.
61.  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MMor-IDTmmE
62.  http://www.citizendia.org/Parrari
63.  http://www.shahid-saeed.com/2011/03/discovery-of-arm-in-the-iraq-embassy-islamabad-1973/
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Belucistan Halk Kurtuluş Cephesi (BPLF) adlı örgüte katılmıştır. 1973’de başlayan 
çatışmalar dört yıl sürmüş ve bu süre içerisinde her iki taraftan da binlerce kişi 
hayatını kaybetmiştir.

Örgütün ortaya çıkışında, 1973 yılında alınan kararlar kadar hammadde zengini 
Belucistan bölgesi topraklarının Pencap bölgesinden gelen elitler tarafından işle-
nip çalıştırılmasının da etkili olduğu sanılmaktadır.64

Pakistan ordusunun baskılarının etkisiyle Afganistan içlerine çekilen örgütün 
2006’dan bu yana herhangi bir operasyonda adı geçmemiştir. Buna rağmen yapı-
nın bir şekilde korunduğu sanılmaktadır.65

2.2.4.1.1.c  Jamhoori Wattan Party/Cumhuriyetçi Vatan Partisi 
(JWP)

Cumhuriyetçi Vatan Partisi (JWP), Belucistan 
bölgesinde faaliyet gösteren siyasi partidir. Par-
ti, suikaste kurban giden Bugti kabilesinin lideri 
Akbar Bugti tarafından kurulmuş, fakat suikastı-
nın ardından ikiye bölünmüştür.

Partinin bir kolu Bugti kabilesinin yeni lideri Brahamdagh Bugti’nin liderliğini yap-
tığı Baloch Republican Party/Beluci Cumhuriyet Partisi’dir (BRP). Belucistan böl-
gesinin en büyük siyasi partisi olarak öne çıkan BRP bağımsızlık talebini ön planda 
tutarken, şiddet yanlısı bir politika izlemediğini iddia etmektedir.66 Partinin bir di-
ğer kolu ise Navabzade Talal Akbar Bugti tarafından yönlendirilmektedir.67

Silahlı Kanat: Balochistan Liberation Army/Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA)
Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), JWP’nin askeri kanadı olarak ortaya çıkmış-
tır. Örgüt, 2003 yılında gerçekleştirdikleri terörist saldırılarla ilk defa adını du-
yurmuştur. Örgütün bağımsızlık fikrinin temsilcisi olarak belirmesinin ardından 
Pakistan bu grubu 2006 yılında terörist örgüt ilan etmiştir.68

64.  http://www.globalsecurity.org/military/world/war/balochistan-1973.htm
65.  http://www.muhammadtahir.com/Articles/080509pak.html
66. http://www.nytimes.com/2011/08/24/world/asia/24baluch.html?pagewanted=2&_r=2&hp&
67.  http://www.pakistanileaders.com.pk/profile/Nawabzada_Talal_Akbar_Bugti
68.  http://vkb.isvg.org/Wiki/Groups/Balochistan_Liberation_Army
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JWP’nin siyasi liderliğinin yanı sıra, Belucistan Kurtuluş Ordusu’nun silahlı ey-
lemlerinin liderliği de Navab Akbar Bugti tarafından yürütülmekteydi. Bugti’nin 
2006 yılında Pakistan ordusu tarafından öldürülmesinden sonra, BLA 2007 yılına 
kadar Mir Balaach Marri tarafından yönetilmiştir. Bugti’nin ardından Marri’nin 
de 2007 yılında öldürülmesi, örgüt yapısını ciddi şekilde sarsıntıya uğratmıştır.69 
Bu olayların ardından BLA’nın liderliği açıkça yürütülmese de, yapının halen ka-
bilelere -özellikle Bugti ve Marri kabileleri- dayalı bir şekilde ve büyük bir ihti-
malle Bragamdagh Bugti liderliğinde devam ettiği tahmin edilmektedir.70 

Örgütün 500 kadar militanı ve Afganistan bölgesinde son yüzyılın ikinci yarısın-
da yapılan savaşlardan kalma silahlarının olduğu sanılmaktadır.71

2.2.4.1.1.d  Baloch Republican Army/ Beluci Cumhuriyet 
Ordusu (BRA)

2000’li yıllarda kurulduğu sanılan Beluci Cum-
huriyet Ordusu (BRA), Pakistan askerlerine ve 
devlete ait diğer belli başlı hedeflere yaptığı sal-
dırılarla adını duyurmuştur.

Örgütün şimdilerde liderliğini Brahamdagh Bugti’nin yürüttüğü Beluci Cumhu-
riyet Partisi’nin (BRP) militan kanadı olduğu, Bugti tarafından hiç bir zaman ka-
bullenilmese de, bilinmektedir. BRP ise 2007 yılında Bugti’nin dedesi Akbar Bugti 
tarafından kurulan JWP’den ayrılarak kurulmuştur.72 

Akbar Bugti, Bugti kabilesinin yıllarca liderliğini yaptıktan ve Belucistan bölge-
sinin bağımsızlığı için sergilediği mücadelenin ardından 2006 yılında Pakistan 
güçleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucunda öldürülmüştür.73

Brahandagh Bugti örgütün askeri kanadının sorumluluğunu üstlenmezken, kendi 
kurduğu siyasi oluşumun Belucistan’ın bağımsızlığını hedefleyen bir siyasi olu-
şum olduğunu ileri sürmektedir.74 Bugti 2011 yılında Isviçre’ye sığınmıştır.75

69.  http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7106270.stm
70. http://articles.janes.com/articles/Janes-World-Insurgency-and-Terrorism/Balochi-Liberation-Ar-
my-BLA-Pakistan.html
71.  http://vkb.isvg.org/Wiki/Groups/Balochistan_Liberation_Army
72.  http://www.elections.com.pk/articledetails.php?id=29
73.  http://news.bbc.co.uk/2/hi/5304594.stm
74.  http://tribune.com.pk/story/417809/govt-outlaws-eight-more-groups-based-in-balochistan/
75. http://www.nation.com.pk/pakistan-news-newspaper-daily-english-online/international/10-Dec-2011/Bra-
humdagh-flipflops-to-seek-Swiss-asylum
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Örgüt gerçekleştirdiği saldırıları gün be gün internet sitesinden duyurmaktadır. 
Kendine özgü jargona sahip olan örgüt, Belucistan bölgesini Pakistan tarafın-
dan işgal edilmiş kabul ederken tüm Pakistan askerlerini de işgalci kuvvetler 
saymaktadır.76

Örgütün hedefleri arasında Pakistanlı askerler,77 petrol boru hatları78 ve petrol 
boru hatlarında çalışan mühendis ve personeller79 vardır. Bu eylemlerden yola 
çıkarak, örgütün Belucistan topraklarının ve zenginliklerinin Belucistan halkına 
ait olduğu ve mevcut durumda bu toprakların Pakistan tarafından sömürüldüğü 
inancına sahip olduğu çıkarımı yapılabilir.

2.2.4.1.1.e  Cundullah (İran)

Belucistan bölgesinin Iran sınırları içerisinde 
faaliyet gösteren Cundullah, Iran Sünnilerinin 
haklarını savunduğunu iddia eden,8081 2000’li 
yıllarda belirmeye başlayan ve 2010 yılında lider-
lerinin Iran tarafından idam edilmesine kadar 
faaliyetlerini sürdüren terörist gruptur. 

Örgütün hedefi her ne kadar kimi medya kuruluşlarınca ayrılıkçı olarak gösteril-
se82 de, örgüt bunu her zaman reddetmiştir ve örgütün Sünni Beluci Müslüman-
ların Iran toprakları içerisinde demokratik bir yaşam hakkına sahip olmalarının 
dışında bir amaç gütmediği vurgulanmıştır.8384

Hem Iran hem de ABD85 tarafından terörist ilan edilen örgüt, 2000’li yıllarda bir-
çok ses getiren terör eylemini gerçekleştirmiştir. Bu eylemler arasında Iran Cum-

76.  http://balochrepublicanarmy.com/
77.  http://balochrepublicanarmy.com/2013-01-23.html
78.  http://balochrepublicanarmy.com/2013-01-14.html
79.  http://balochrepublicanarmy.com/Archive/Archive%20March%202011.html
80.  http://news.bbc.co.uk/2/hi/8537567.stm
81.  http://news.bbc.co.uk/2/hi/8314431.stm
82.  http://www.alarabiya.net/articles/2010/05/24/109493.html
83.  http://news.bbc.co.uk/2/hi/8537567.stm
84. http://www.rferl.org/content/Iran_Offers_ShortTerm_Solutions_To_LongTerm_Pr oblems_Of_Baluch_Mi-
nority/1858243.html
85. http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11686571
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hurbaşkanı Ahmedinejad’a suikast girişimi,86 sivillere yönelik operasyonlar87 ve 
Iran Devrim Muhafızlarına yapılan suikast88 yer almaktadır.

Örgüt lideri Abdulmalik Rigi, Iran güvenlik güçleri tarafından 2010 yılında  
yakalanmıştır.89

2.2.4.1.1.f  Cundullah (Pakistan)

Cundullah, Pakistan sınırları içerisinde faaliyet gösteren El-Kaide ve Taliban bağ-
lantılı olduğuna inanılan terörist organizasyondur.90 Belucistan bölgesinde faali-
yet göstermekte olup Iran Cundullah’ından ayırt edilmesi gerekmektedir.

Iran’da faaliyet gösteren Cundullah daha çok Sünni-Şii ayrışması zemininde faa-
liyet gösterirken, Pakistan Cundullah’ı, Pakistan yönetiminin Beluci halkını yok 
saydığı inancı üzerine kuruludur.

Grup, adını 2004 yılında gerçekleştirdiği operasyonla duyurmuştur. Gerçekleşti-
rilen saldırıda 11 Pakistan askeri hayatını kaybetmiştir.91 Grubun bu saldırısının 
yanı sıra ABD Konsolosluğu’na da saldırı planladığı öne sürülmüştür.92

Örgüt dikkatleri asıl 2012 yılında Şii Müslümanları taşıyan bir otobüse yaptığı sal-
dırı sonucu üzerine çekmiştir.93 Bu saldırı örgüt tarafından gerçekleştirilen mez-
hepsel nitelikteki ilk saldırıdır. Saldırıda 16 kişi hayatını kaybetmiştir.94

86. http://www.nytimes.com/2007/02/15/world/middleeast/15tehran.html?_r=2&oref=slogin
87.  http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2006/07/060713_mf_tassouki.shtml
88. http://www.scotsman.com/news/international/al-qaeda-gains-palestine-foothold-1-1390324
89.  http://www.guardian.co.uk/world/2010/feb/23/iran-abdolmalek-rigi-arrest
90. http://www.nation.com.pk/pakistan-news-newspaper-daily-english-online/editorials/16-Jan-2012/mos-
sad-and-jundallah
91.  http://archives.dawn.com/2004/06/11/top1.htm
92. http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2004-07-20/pakistan/27157217_1_fire-indiscriminately-mili-
tants-jundullah
93.  http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-17188118
94.  http://tribune.com.pk/story/343253/kohistan-massacre-16-executed-in-sectarian-bus-ambush/
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2.2.4.1.1.g  Balochistan National Party/Belucistan Ulusal 
Partisi (BNP)

Belucistan Ulusal Partisi’nin (BNP) kökleri en az 
kurucusu Ataullah Mengal’in siyasi hayatı kadar 
eskidir. 1970 genel seçimlerinde Belucistan böl-
gesinde iktidara gelmeyi başaran NAP’nin önde 
gelenlerinden olan Mengal, partinin Butto tarafından kapatılmasının ardından 
Veli Han ile anlaşmazlığa düşmüştür. 1977 yılında Ziya-ül Hak’ın gerçekleştirdiği 
darbenin ardından yurtdışına kaçan Mengal, 1995 yılında yurda geri dönmüştür.95

Geri dönüşünün hemen ardınan BNP’yi kuran Mengal, siyasi çalışmalarına yeni-
den başlamıştır. 1997 yılında partinin başkanı ve Ataullah Mengal’in oğlu Akhtar 
Mengal Belucistan Eyaletinin başkanı olmuştur. 

2006 yılında Akbar Bugti’nin öldürülmesinin ardından partinin yerel ve genel 
meclisteki 4 üyesi istifa etmiştir.96 Ayrıca partinin başkanı Akhtar Mengal tutuk-
lanmış ve 2008 yılına kadar cezaevinde kalmıştır. Akhtar Mengal halen partinin 
başkanlığını yürütmektedir.

Daha ziyade Mengal kabilesinin liderliğini yaptığı parti, diğer Beluci örgütlerine 
göre daha ılımlı görünmekte ve en azından siyasal meşruiyet sınırları içerisinde 
hareket etmekte, bağımsızlık konusunda da muğlâk kalmaktadır. Günümüzde-
ki isyan ise daha ziyade Bugti ve Maarri kabileleri tarafından yürütülmektedir. 
Ancak bunun her zaman böyle olmadığı, Pakistan devletinin kabileleri birbirine 
düşürme konusunda son derece başarılı olduğu unutulmamalıdır. 70’li yıllarda 
Mengal kabilesi silahlı mücadelenin liderliğini yaparken Bugti’lerin federal yöne-
tim ile işbirliğine girdikleri hatırlanırsa, şiddet kullanma veya siyasi zeminde ha-
reket etme, ayrılıkçı bir ajandayı takip etme veya merkezi sisteme eklemlenme ko-
nularında kabileler arasında kalıcı ve keskin bir farklılığın olmadığı anlaşılabilir.

95.  Ian Talbot, Pakistan: A Modern History, (London : Hurst & Company, 1998)
96.  http://www.dawn.com/2006/09/04/top2.htm
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2.2.4.1.2  Beluci Kabile Liderleri
2.2.4.1.2.a  Ataullah Mengal

1929 yılında Pakistan’ın Belucistan bölgesin-
deki Wahd kentinde doğan Pakistanlı siyasetçi 
Ataullah Mengal, Mengal kabilesine mensuptur. 
Siyasi yaşamında ayrılıkçı ve Beluci milliyetçi-
si söylemleri ile tanınmaktadır. 1953 yılında 
Mengal kabilesinin lideri konumuna yükselen 
Ataullah Mengal, böylelikle siyasi kariyerine de 
başlamıştır.

1960 yılında parlamentoya seçilen Mengal, dönemin devlet başkanı Eyüp Han’a 
muhalefetinden ötürü cezaevine gönderilmiştir. Eyüp Han’ın Batı Pakistan’da-
ki 4 yönetim bölgesini birleştirmeyi amaçlayan ‘one-unit’ politikasının, diğer 
bölgelerin eğitimli insanlarıyla rekabette güçlük çekecek bir yapıya sahip olan 
Belucistan’ın yararına olmadığını savunan Mengal, bu politikaya şiddetle karşı 
çıkmıştır.97

1971 yılında Hayr Bahş Marri ile beraber ayrılıkçı harekete yönelik silahlı mücade-
leye destek vermiştir. Bu desteğin altında yatan siyasi amaç Iran ve Pakistan sınır-
larının bir kısmını içine alan bölgede bağımsız bir Belucistan kurmak olmuştur.98 

Mengal 1972 yılında kısa bir süreliğine Belucistan bölgesinin başkanlığını yürütse 
de, göreve başlayalı bir sene dahi olmamışken hapse girmiştir. Hapse girmesi hak-
kında çeşitli spekülasyonlar ve iddialar olsa da hâkim görüş, Iran Şahı’nın doğu 
sınırında bir sosyal demokrat solcu hükümetle komşu olmak istemediği ve Pakis-
tan hükümetini bu yönde eyleme kışkırttığı yönündedir. Bu konudaki bir diğer 
düşünce ise, Irak Büyükelçiliğinde bulunan (SSCB tarafından getirilen) silahların 
Belucistan eyalet yönetimine ait olduğu iddiasıdır.99

1973 yılında Mengal’in hapse girmesinin ardından Belucistan bölgesinde çıkan 
olaylar daha da büyümüştür. Olayların Afganistan – SSCB savaşı ile aynı zamana 
denk gelirken Mengal’in bu savaşta KGB’ye destek verdiği bilinmektedir. Şiddet, 
1977 yılında Ziya ül-Hak’ın bir darbeyle yönetimi ele geçirip, Mengal ile barış 
görüşmelerine başlamasına kadar sürmüştür. 

97.  http://storyofpakistan.com/attaullah-mengal/
98.  http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/EA25Df01.html
99.  http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/EA25Df01.html
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1977 barış görüşmelerinin ardından serbest bırakılan Mengal kısa bir süre sonra 
Ingiltere’ye gitmiş ve orada yaşamaya başlamıştır.100 1990 yılında Pakistan’a geri 
dönen Mengal, milliyetçi söylemlerini sertleştirmiş ve Belucistan Ulusal Partisini 
kurmuştur. 

Ataullah Mengal’in ismi şimdilerde Asıf Ali Zerdari’nin ardından Pakistan cum-
hurbaşkanlığı için geçmektedir. Bu çok mümkün olmasa da uzun yıllar Pakistan 
devleti ile mücadele etmiş bir liderin cumhurbaşkanlığı için isminin geçebilmesi 
hem Pakistan devletinin hem de ona karşı mücadele eden yerel liderlerin ne kadar 
esnek olabildiğini göstermesi bakımından anlamlıdır.

2.2.4.1.2.b  Akhtar Mengal

Ataullah Mengal’in oğlu olan Serdar Akhtar 
Mengal, Belucistan bölgesinin başkanlığını 1997 
yılında devralmıştır.101 Akhtar Mengal, babası-
nın başkanlığını yaptığı ve Belucistan bölgesine 
daha yüksek düzeyde bir otonomi verilmesini 
öngören Belucistan Ulusal Partisi’nin şu anki 
başkanlığını da yapmaktadır.102

Akhtar Mengal 2006 yılında Müşerref yönetimi-
ne karşı başkaldırı, düzeni bozma ve terör suçlamalarıyla tutuklanmıştır. 2008 yı-
lında PPP’nin iktidara gelmesiyle suçlamaları düşen Mengal serbest bırakılmıştır.

2008 yılında gerçekleşen kongrede yeniden partisinin genel başkanlığına  
seçilmiştir.

100.  Independent Baluchistan? Ataullah Mengal’s ‘Declaration of Independence’Author(s): Lawrence Lifschultz-
Source: Economic and Political Weekly, Vol. 18, No. 19/21, Annual Number (May, 1983), pp.735-752 Published 
by: Economic and Political Weekly
101.  http://elections.com.pk/partydetails.php?id=6
102.  http://www.pabalochistan.gov.pk/index.php/members/byparty/en/26/23
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2.2.4.1.2.c  Navab Hayr Bahş Marri

1928 yılında Belucistan’ın Kohlu bölgesinde 
doğan Hayr Bahş Marri’nin babası en kalaba-
lık Beluci kabilesi olan Marri kabilesinin lideri 
Mehar Ullah Han Marri’dir. Hayr Bahş henüz 
altı yaşındayken hem annesini hem de babasını 
kaybetmiştir. Babasının vefatı üzerine bu küçük 
yaşta Marri kabilesinin liderliğine getirildiyse de, 
henüz çocuk yaşta olduğu için Ingiliz hükümeti 
kabile işlerini geçici olarak amcasına devretmiş 
ve Hayr Bahş Marri Pencap’a getirilerek Chiefs College’da eğitim görmüştür.

Bugti ve Mengal’e nazaran siyasal faaliyetlere daha geç bir yaşta katılan Marri, 
1960’ların sonundan itibaren o dönem Beluci hareketini de temsil eden NAP’yi 
desteklerken, bir yandan da bölgedeki silahlı gruplara destek vermeye başlamıştır.

1973 yılında Ataullah Mengal ile birlikte tutuklanmış ve Ziya-ül Hak’ın askeri 
darbesine kadar hapiste kalmıştır. Ziya-ül Hak, Beluci liderlerini Pakistan’ı terk 
etmeleri karşılığında tahliye etmiştir ve Marri binlerce taraftarı ile birlikte Afga-
nistan’a gitmiştir. 

Bu dönemde başlayan Afgan Cihatı esnasında Marri, Sovyetler Birliğini destek-
lemiş ve hem mücahitleri hem de Pakistan ordusunu karşısına almıştır. 1989’da 
Sovyetlerin geri çekilmesi ve 1990’lı yılların başında Sovyet yanlısı Necibullah 
hükümetinin kontrolü kaybetmesiyle birlikte Marri için Afganistan’da yaşamak 
son derece tehlikeli bir hal almaya başlamıştır. Bu dönemde Mücahit örgütleri 
tarafından çeşitli suikast girişimlerine maruz kalan Marri, 1992 yılında binlerce 
taraftarı ile birlikte Pakistan’a geri dönmüş ve Quetta yakınlarındaki New Kahan 
bölgesine yerleşmiştir.

Belucistan bölgesinin en etkin üç Serdar’ından biri olmasına rağmen, Hayr Bahş 
Marri hiç bir zaman bir siyasal parti kurmamış, ancak değişik dönemlerde hem 
Beluci milliyetçisi siyasal partileri, hem de silahlı grupları aynı zamanda destek-
lemiştir. Yerine geçmesi beklenen oğlu Balach Marri Akbar, Bugti’nin liderliğini 
yaptığı BLA’ya katılmış, Bugti’nin ölümünün ardından örgütün liderliğini üstlen-
miş ancak 2007 yılında öldürülmüştür. Şu an Marri kabilesinin silahlı eylemlerini 
diğer oğlu Hyrbyair Marri yürütmektedir.
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2.2.4.1.2.d Brahamdagh Han Bugti

Navab Akbar Bugti’nin torunu olan Brahamdagh 
Bugti, 1982 yılında Dera Bugti’de dünyaya gelmiş-
tir. 2006 yılında dedesinin ölümünden sonra Bugti 
kabilesinin liderliğini devralan Brahamdagh, Be-
luci isyanının en önemli liderlerinden biridir.

Akbar Bugti’nin ölümü üzerine hem kabile lider-
liği, hem de Bugti’nin kurmuş olduğu Cumhuri-
yetçi Vatan Partisi’nin (JWP) liderliği için amcası 
Tala Akbar Bugti ile mücadeleye girişmiştir. Şu 
an her ikisi de hem kabilenin hem de partinin lideri olduklarını iddia etmekle 
beraber esas gücün Brahamdagh Bugti’de olduğu söylenebilir.

Kendi JWP fraksiyonunun adını, daha sonra Beluci Cumhuriyet Partisi (BRP) 
olarak da değiştirmiştir. Bugti şiddete bulaştıklarını reddetse de, Beluci Cumhuri-
yet Ordusu’nun (BRA), da söz konusu siyasi partinin silahlı kanadı olarak kendisi 
tarafından yönetildiği yaygın olarak kabul görmektedir. 

Dedesinin ölümünden sonra Pakistan’ı terk eden Bugti önce Afganistan’a gitmiş 
daha sonra da Isviçre’den siyasi sığınma talep ederek Cenevre’ye yerleşmiştir. Pa-
kistan’a dönmesi durumunda Pakistan istihbaratı tarafından öldürüleceğini söy-
leyen Bugti, kendi partisinin silahlı mücadele yürütmediğini, ancak silahlı müca-
dele yürüten grupları manen desteklediğini iddia etmektedir. Eski kuşak kabile 
liderlerinin aksine Brahamdagh Bugti, direk olarak bağımsızlık talep etmekte, 
otonomi ile yetinmemektedir.

2.2.4.2  Diğer Etnik Örgütler ve Partiler
2.2.4.2.1  Jammu Kashmir Liberation Front/ 

Cemmu Keşmir Özgürlük Cephesi

1977 yılında Ingiltere’de kurulan Cemmu Keş-
mir Kurtuluş Cephesi (JKLF), Cemmu ve Keşmir 
bölgesinin hem Hindistan hem de Pakistan’dan 
ayrılıp bağımsız bir bölge olması için çalışan ör-
güttür. Grup, kendisini Islamcı olarak değil mil-
liyetçi olarak nitelendirmektedir. Örgüt, kuruluşundan 1994 yılına değin, aktif 
operasyonlarla adından söz ettirmiştir. 103 

103.  http://www.unhcr.org/refworld/docid/485ba87419.html 
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1995 yılında örgütün Hindistan yönetimi altındaki Keşmir bölgesinde faaliyet 
gösteren kanadı şiddete başvurmaktan vazgeçeceklerini açıklayınca örgüt, Pakis-
tan ve Hindistan kanatlarına ayrılmıştır.104

2002 yılında örgütün Hindistan kanadı, Birleşmiş Milletlerin self-determinasyon 
ilkesi ışığında bir bağımsızlık talep eden ve Keşmir bölgesindeki siyasi partilerin 
katılımıyla oluşan All Parties Hurriyat Conference’a katılmıştır.105

Örgüt 2005 yılında Hindistan ve Pakistan liderlerinin buluşmasının ardından ye-
niden birleşme kararı alsa da, Hindistan bölgesindeki Yasin Malik’in başını çektiği 
grupta kopmalar yaşanmıştır.106 Böylece örgüt üçe bölünmüştür. Pakistan ve Hin-
distan kanadının başında Yasin Malik yer alırken, Hindistan kanadından kopan 
bir ekip, Faruk Papa liderliğinde hareket etmektedir.

2007 yılında Yasin Malik, barışçıl yollarla bir Keşmir kurulmasını öngören Safari 
Azad kampanyasını başlatmıştır. Yasin Malik, 2010 yılında ise yurtlarını terk eden 
Keşmir Hindularının geri dönmesini istemiştir.107

2.2.4.2.2  Awami Tahreek/Halk Hareketi108

1970 yılında Sind bölgesinde Resul Bahş Palico 
liderliğinde kurulan solcu Maoist-Leninist siyasi 
partidir. 

Parti kurucusu Resul Bahş Palico, 1930 yılında 
Sind bölgesinde doğmuştur. Büyük bir kısmı 
1980’li yıllarda olmak üzere toplam 11 sene cezaevinde kalmış, Sind dilinde bir-
çok kitap yazmış ve on yıllarca partinin liderliğini üstlenmiştir.

Resul Bahş Palico döneminde parti, genel olarak insan hakları, demokrasi ve öz-
gürlüğün Pakistan’da egemen olmasını şiar edinmiştir. Parti kuruluşundan itiba-
ren Sind halkının dilinin ve kültürünün korunması parti politikalarının merke-
zinde yer almıştır.

104.  Samii, Cyrus. Seizing the Moment in Kashmir.SAIS Review vol 26, no. 1.
105.  http://www.kashmirherald.com/profiles/hurriyat.html
106.  http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4077122.stm
107.  http://www.factusa.org/totalexhibit/board14.htm
108.  http://atSind.blogspot.com/
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Partinin şu an genel başkanlığını Resul Bahş Palico’nun oğlu Ayaz Latif Palico 
yapmaktadır.109 Oğul Palico aynı zamanda önde gelen bir insan hakları savunucu-
su ve avukattır. Ayrıca, birçok protesto gösterileri ve kampanyalar düzenleyerek 
Sind halkının isteklerini gündemde tutmayı başarmıştır.110

2.2.4.2.3  Jeay Sind Qaumi Mahaz/Yaşasın Sind 
Milli Cephesi

Jeay Sind hareketi, Bangladeş’in bağımsızlığı-
nı kazanmasının ardından 1972 yılında Gulam 
Murtaza Seyyid tarafından kurulan ve Sind top-
lumunun Pakistan’dan ayrılmasını öngören bir 
siyasi harekettir. Örgüt, ideolojik olarak sol ağırlıklı olarak nitelendirilebilecek bir 
görüşe sahiptir. Örgüt Sind bölgesinde yaşayan ve Sind kültürünü temsil eden hal-
kın Pencap ağırlıklı bir yönetim tarafından emperyalistçe sömürüldüğünü iddia 
etmektedir. 111 

Örgütün kurucusu G. M. Seyyid, 1905 yılında doğmuştur ve Sind milliyetçiliğinin 
öncüsü olarak bilinmektedir. 1930 yılında Sind Hari Komitesini kurarak bu dü-
şünceyi yaşama geçirme çabasına giren Seyyid tarafından kurulan bu örgüt, 1957 
yılında National Awami Party’nin de kurulmasına zemin hazırlamıştır.112 

Ortaya çıkan bu hareketin dinamizminin en büyük kaynağı Indus nehrinin suyu-
nun kullanımı konusunda Pakistan yönetimiyle yaşanan anlaşmazlıklardır. Ha-
reket, nehir üzerine kurulan barajların Sind bölgesinde yapılan tarımı olumsuz 
yönde etkilediğini ve halkı fakirleştirdiğini dile getirmektedir.113

2.3 DİNİ PARTİ VE AKTÖRLER

Islam dininin Pakistan siyasal ve sosyal hayatında sahip olduğu merkezi öneme 
ve Pakistan halkının genel dindarlığına rağmen, Islami partiler geleneksel olarak 
seçimlerde başarısız olmuşlardır. Hiç bir seçimde gerek ülke merkezinde gerekse 

109.  https://twitter.com/AyazLatifPalijo
110.  http://tribune.com.pk/story/432820/ayaz-palijos-love-Sind-train-steams-towards-islamabad/
111.  http://jsqm.webs.com/aimsobjectjsqminfo.htm
112. http://books.google.com.pk/books?id=Mw6rMHMTe5QC&lpg=PP31&pg=PA31#v=onepage&q&f=false
113.  http://jsqm.webs.com
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eyaletlerden birinde seçimlerden Islamcı bir parti zaferle ayrılmamıştır. Bu duru-
mun tek istisnası, dini partilerin Ortak Eylem Birliği (MMA) adı altında ittifak 
halinde girdikleri 2002 seçimlerinde ülke genelinde üçüncü, KP ve Belucistan 
Eyaletlerinde ise birinci parti olmasıdır. Dini partilerin düşük seçim performansı, 
Pakistan halkının Islami bir rejim istemediği şeklinde yorumlanmaktadır. Ancak 
Pakistan’da sol partilerin bile taleplerini Islami bir söylem içinden savundukları 
göz önüne alındığında, Pakistan’daki dini partilerin kendilerini diğer partilerden 
ayrıştıracak bir özelliğe sahip olmadığı için başarısız olduğu da söylenebilir. Tüm 
partilerin Islam’a saygı noktasında buluştuğu ve merkez sağ PML-N’in gayet mu-
hafazakâr ve Islami bir dünya görüşünü savunduğu ülkede, dini partiler seçmene 
ekstra bir şey vaad edemediği için sandıkta başarısız olmaktadır. Ancak seçim 
başarısızlıklarına rağmen bu partiler, özellikle de Cemaat-i Islami, kamuoyu oluş-
turma bakımından son derece etkilidirler. 

Bugün Pakistan siyasal sisteminde belli bir ağırlığı olan ve seçimlerde milletvekili 
çıkarma şansına sahip iki dini siyasi parti vardır; Islam Uleması Cemiyeti-Faz-
lurrahman (JUI-F) ve Cemaat-i Islami (JI). Bu iki siyasal hareketin dışında pek 
çok dini örgüt ve cemaat Pakistan genelinde son derece etkin bir şekilde faaliyet 
göstermektedir. Bu başlık altında sadece JUI-F ve JI incelenecek, diğer Islami ya-
pılanmalar bir sonraki bölüm olan Dini Harita başlığında ele alınacaktır.

2.3.1  Jamat UIama e Islam-Fazlurrahman/ İslam Uleması Cemiyeti-
Fazlurrahman (JUI-F)114

Islam Uleması Cemiyeti’nin (JUI) kökleri Pakistan’ın kuruluşundan daha eskiye 
gitmektedir. Partinin geçmişi, Ingiliz koloni yönetimi esnasında ulemanın siyasi 
görüşlerini temsil edecek bir parti olarak kurulan Hind Ulema Cemiyeti’ne da-
yanmaktadır. Hind Ulema Cemiyeti’nin Hindistan’ın bütünlüğünü savunması ve 
Pakistan fikrine karşı çıkması üzerine, Pakistan fikrini destekleyen bir grup bu 
partiden ayrılarak JUI’yı kurmuştur.

Siyasi çizgi olarak Deobendi115 geleneğine mensup olan JUI, Pakistan’ın en büyük 
ve etkili ulema organizasyonudur. JUI-F, sık sık bölünmeler yaşayan JUI’nin gü-
nümüzdeki en etkili koludur.

Ülkenin diğer etkin Islami partisi Cemaat-i Islami’nin aksine, JUI’nin ne bir ide-
olojik derinliği, ne de modern bir parti örgütü ve liderliği vardır. JUI daha ziyade 

114.  http://www.nrdf.org.pk/jui/ 
115. Deobendilik hakkında ayrıntılı bilgi için bu metnin 84-88 sayfalarına bakılabilir.
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karizmatik bir dini lider ve onunla ittifak ilişkisi içinde olan etkin kişilerin bir ara-
ya gelmesinden oluşan bir partidir. Başlangıçta bütün Pakistan’a hitap eden parti, 
zaman içinde ağırlıklı olarak bir Peştun partisine dönüşmüştür. Bunda özellikle 
80’li yıllarda Afgan cihatı esnasında partinin bölgeye aktarılan büyük ranttan pay 
alması ve bu payı halka dağıtmak suretiyle de Peştun halkı nezdinde etkinliğini 
arttırması önemli rol oynamıştır. Bu açıdan bütün Pakistan geneline yayılmış bir 
ideoloji partisi olan JI’dan ziyade, kişisel ilişkiler ve rant dağıtımı esasına göre ha-
reket eden Pakistan’ın diğer partilerine özellikle de bir Peştun partisi olan ANP’ye 
benzemektedir. ANP, Veli Han hanedanı etrafında birleşen Peştun ileri gelenleri-
nin bir koalisyonu iken, JUI, Peştun bölgesindeki dini liderlerin bir koalisyonu-
dur. Ne JI gibi modern bir parti aygıtı olduğu, ne de ANP gibi siyasal bir hanedan 
tarafından bir arada tutulduğu için de, parti sıklıkla fraksiyonlara ayrılmaktadır. 
Hâlihazırda partinin Mevlana Fazlurrahman ve Mevlana Sami-ül Hak tarafından 
yönetilen iki ayrı fraksiyonu vardır. Seçim sonuçları göz önüne alındığında, Faz-
lurrahman kanadının çok daha etkin olduğu söylenebilir.116

2002 seçimlerine altı Islamcı partinin ortaklaşa koalisyonu (MMA) şeklinde giren 
Islamcı partiler, ülke genelinde üçüncü ve KP ve Belucistan Eyaletlerinde birinci 
gelerek büyük bir sürprize imza atmışlardı. Altı partili bir koalisyon olan MMA’in 
en önemli iki partisi Deobendi geleneğine mensup JUI ve JI idi. Ancak hareketin 
birleştirici yönünü de vurgulamak üzere, bir Şii partisi olan TJP ve Deobendi-
lerin en büyük rakibi olan Barelvi geleneğine sahip JUP’un yanı sıra, irili ufaklı 
bazı partiler ve bağımsız kişilikler de bu koalisyonun parçası olmuşlardır. MMA 
uzun süreli bir yapı olamamıştır. JI ve JUI arasındaki görüş ayrılıkları yüzünden 
daha 2005 yılında çatırdayan koalisyon, 2008 seçimlerini JI’nin boykot etmesi ve 
JUI’nin katılması ile tamamen dağılmıştır. 2012 yılında JUI’nin koalisyonu tekrar 
oluşturma talebi, JI tarafından kabul edilmemiştir. 

2002 seçimlerinde yaşanan sürpriz başarı da uzun ömürlü olmamıştır. KP Eyaletinde 
tek başına iktidar olan koalisyon, buradaki icraatları ile seçmenini tatmin edememiş-
tir. 2002 seçim başarısının bir sebebi de, Müşerref rejiminin PPP ve PML-N’in önünü 
kesmek için dini partilere sağladığı destek idi. Özellikle Müşerref yönetimine verilen 
destek, Ziya-ül Hak rejiminden bu yana Islamcı partilere yöneltilen temel suçlama 
olan askeri vesayet sistemi ile işbirliği içinde olma suçlamasını canlandırmıştır.

2002 seçim başarısının arkasında yatan temel faktör ise Amerika’nın Afganistan işga-
line duyulan tepki idi. Peştunlar arasında daha da yaygın olan bu tepki, Islamcı parti-
lerin Peştun bölgelerinde iktidara gelmesini sağlamıştır. Ancak Müşerref yönetimine 

116.  Anatol Lieven, 395-401
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verilen zımni destek devam ettikçe ve Müşerref ’in Amerika operasyonlarına verdiği 
destek arttıkça bu Islamcı partilerin oy tabanlarını kaybetmelerine yol açmıştır. 

2008 seçimlerine koalisyon ortakları olmadan tek başına giren parti, yüzde 2.2 
oy alarak meclise yedi milletvekili sokabilmiştir. Dahası, en önemli güç merkezi 
olan KP Eyaletinde üçüncü sırada ve ANP’nin açık ara gerisinde kalarak eyalet 
hükümetine girmeyi başaramamıştır. Federal hükümette ise JUI, PPP liderliğin-
deki koalisyona dâhil olmuştur. Bu durumda parti, bir yandan Amerikan operas-
yonlarına en sert eleştirileri getirirken, bu operasyonları yürüten ve destekleyen 
hükümet koalisyonunun da bir parçası olmaya devam etmiştir. Bu koalisyon or-
taklığı partinin popülaritesini daha da sarsmıştır. Iktidar ortağı olmanın sağladığı 
rantın, bu ortaklıktan doğan popülarite kaybına değmemeye başladığını gören 
parti liderliği, 2010 Aralık ayında koalisyondan çekilmiştir ve o tarihten bu yana 
eski hükümet ortaklarını ve özellikle onların terörle mücadele politikasını çok 
sert bir şekilde eleştirmektedir.

Bu durumdan da anlaşılacağı üzere JUI, siyasal söylem olarak keskin bir Islam-
cılığa sahip olsa ve Islami bir yönetim talebini sürekli dillendirse de, pratikte son 
derece pragmatik bir partidir. Üstelik JI gibi bir entelektüel derinliği de olmayan 
partinin siyasal tutarlılık gibi bir derdi olduğu da söylenemez. 

2002’de elde ettiği Peştun oylarını, 2008 seçimlerinde ANP’ye kaptıran partinin 
bu oyları yeniden toplaması kolay olmayacaktır. Ancak ANP’nin de Amerikan 
ve Pakistan ordusu ile açık işbirliği halinde olması belirgin bir tepki oyunu açı-
ğa çıkaracaktır. Amerikan operasyonlarını ve Pakistan ordusunun işbirliğini en 
sert şekilde eleştiren Peştun lider Imran Han’ın yönetimindeki PTI ve PML-N, bu 
oyları almaya en yakın partiler olarak görülmektedir. Her ne kadar geçmiş per-
formansı ümit vermese de, JUI’nin de bölgede etkin kişilerle girdiği koalisyonlar 
sayesinde bu oyları kapmak için bir şansı olduğu söylenebilir.

2.3.1.1  Mevlana Fazlurrahman
 İslam Uleması Cemiyeti Başkanı

Pakistan’ın KP bölgesindeki Abdül Khel kentin-
de 1953 yılında doğan Mevlana Fazlurrahman, 
Pakistan siyasetinde önemli bir isim olan Mevla-
na Müftü Mahmud’un oğludur.117

117.  http://www.khyber.org/people/a/Mevlana_Fazl_ur_Rahman.shtml
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1980 yılında henüz 27 yaşındayken babasının ölümü üzerine JUI saflarından siya-
sete atılan Mevlana Fazlurrahman, 1988 yılında ilk kez parlamentoya seçilmiştir. 

118 Bu dönemde Fazlurrahman, Dış Ilişkiler Komitesindeki görevini kullanarak 
Ortadoğu ülkeleriyle ilişkiler geliştirmiştir. 

Sovyetler Birliğine karşı olan savaşta Afgan mücahitlere destek veren Fazlurrah-
man’ın Taliban ile mevcut bağları halen güçlüdür.119

1993 yılında PPP ile ittifak yapan Fazlurrahman, 2001 yılında Amerikan güçleri-
nin Afganistan işgaline şiddetle karşı çıkması sonucu Başkan Müşerref tarafından 
hapse gönderilmiştir.120

2002 yılında ülkenin genelindeki Islamcı partileri tek bir çatı altında toplamayı 
başararak partisini Pakistan’ın üçüncü büyük partisi haline getirmiştir.121 Fakat 
Islamcı partilerle kurulan bu beraberlik 2005 yılında son bulmuştur.

Fazlurrahman halen parlementoda muhalefet saflarında yer almaktadır.

2.3.2  Jamat e Islami/ Cemaat-i İslami 
(JI)122

Cemaat-i Islami’nin (JI) de kökeni Pakistan’ın 
kuruluşundan daha eskiye dayanmaktadır. Par-
ti, Ebul Ala Mevdudi tarafından 1941 yılında 
Lahor’da kurulmuştur. Hindistan’ın ikiye ayrıl-
masından sonra JI da ikiye ayrılmış ve Hindistan 
ve Pakistan taraflarında ayrı iki parti olarak yola devam etmiştir. 1971 yılında Pa-
kistan’ın da ikiye ayrılmasıyla birlikte Bangladeş’te ayrı bir Cemaat-i Islami orga-
nizasyonu oluşmuştur. Bu üç organizasyonda aynı ideolojik kökene dayanmakla 
beraber aralarında organizasyonel bir ilişki yoktur.

JI sadece bir siyasi parti değildir. Mevdudi’nin yazılarıyla şekillenen bir dünya 
görüşünü siyasal alana taşıyan JI, hem bir entelektüel hareket, hem bir cemaat-ör-
güt, hem de siyasal bir partidir. Partinin entelektüel rolünün siyasal parti olarak 

118.  http://www.nrdf.org.pk/jui/achievements/movements/solidarity-with-afghans
119.  http://www.nrdf.org.pk/jui/achievements/movements/solidarity-with-afghans
120.  http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/2411683.stm
121.  http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/2411683.stm
122.  http://jamaat.org/
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oynadığı rolün çok ilerisinde olduğu söylenebilir. Bir siyasal parti olarak hiç bir 
seçimde belirleyici bir pozisyon alamasa da, bir entelektüel hareket olarak dünya 
genelindeki pek çok Islami hareketi derinden etkilemiştir. Benzer şekilde Pakis-
tan’ın gündelik siyasetine de hem ülkedeki entelektüel tartışmalara yön veren bir 
entelektüel hareket olarak, hem de sokağı mobilize etme gücü olan bir cemaat-ör-
güt olarak yön verebilmektedir. 

JI’ya bu etkinliği organizasyon yapısı sağlamaktadır. Pakistan’da sosyal ve siyasal 
yaşamın Islamileşmesi için ülkenin kaderine yön verecek, iyi yetişmiş disiplinli 
ve fedakâr bir çekirdek grubun gerekliliğine inanan Mevdudi’nin çizdiği vizyona 
göre JI’nin amacı yığınların desteğini almak değil; bu yığınlara yön verebilecek 
lider kadrolarını yetiştirmektir. Bu açıdan hareketin son derece elitist bir yapısı 
olduğu söylenebilir. Parti, üniversitelerde ve meslek gruplarında kurduğu hücre 
yapıları etrafında örgütlenmekte, partiye ve partinin bu tarz alt kollarına üyelik 
katı bir şekilde denetlenmekte ve her isteyen üye olamamaktadır. Bunun sonu-
cunda da parti üyelerinin çok büyük bir kesimi üniversite mezunu, eğitimli ve 
şehirli kitlelerden oluşmaktadır. 

JI sadece diğer Islami partilere kıyasla değil, bütün siyasal fraksiyonlar göz önüne 
alındığında dahi Pakistan’ın tartışmasız en entelektüel partisidir. Ancak bu şehirli 
entelektüel tabanın, partinin geniş oy depolarına ulaşmasında engel teşkil ettiği ve 
seçim sonuçlarına olumsuz yansıdığı sıklıkla ifade edilmektedir.

JI, MQM ile birlikte organizasyonel anlamda da Pakistan’ın en modern partisidir. 
Partinin son derece güçlü ve aktif öğrenci kolları (JTP) ve kadın kolları yapılan-
ması vardır. Parti gönüllüleri sayıca az olmalarına rağmen partiye bağlılıkları ve 
disiplinleri ile güçlü bir parti yapılanması oluşturmaktadırlar.

Pakistan’daki diğer bütün partiler bir kişi kültü etrafında kümelenirken, JI bir 
ideoloji partisidir. Bu anlamda Pakistan’ın ideolojik tutarlılığı en fazla önemse-
yen partisi olduğu söylenebilir. Bir siyasal hanedana ya da karizmatik bir siyasi 
lidere dayanmıyor oluşu, partinin organizasyonel yönünü de geliştirmesine im-
kân sağlamıştır. Parti, komünist partilerde sıklıkla rastlanan bir tür “demokratik 
merkeziyetçilik” ile yönetilmektedir. Parti içi demokrasi kanalları açıktır ve hem 
yukarıdan aşağıya, hem de aşağıdan yukarıya doğru işlemektedir. Pakistan içinde 
parti içi demokrasiyi uygulayan tek parti de yine JI’dir. Partinin lideri olan “emir” 
dâhil bütün kadroları seçimle iş başına gelmektedir. Parti güçlü bir siyasal mer-
keze sahiptir. Parti merkezinin aldığı kararlarsa parti üyeleri tarafından harfiyen 
benimsenmekte ve savunulmaktadır.123

123.  Anatol Lieven, 148-160
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Parti, Mevdudi’nin teo-demokrasi olarak tanımladığı bir fikri savunmaktadır. 
Mevdudi bu şekilde Islam ile demokrasiyi barıştırmaya, daha doğrusu Islami usul-
lere uygun bir demokrasi anlayışı getirmeye çalışmaktadır. Burada her ne kadar 
normal demokratik prosedürler işlese de, son tahlilde bu prosedürlerden Islam’a 
aykırı bir sonuç çıkmamalıdır. Bunun garantisi olarak da JI ve onun etrafında ye-
tişen küçük ama disiplinli ve etkin grubun kritik rol oynayacağı varsayılmaktadır. 

Bütün bu açılardan bakıldığında görülecektir ki parti demokratik siyasal müca-
deleyi meşru addetmekte ve buna düzenli olarak katılmaktadır. Parti örgütleri 
zaman zaman sokak mücadelelerine katılmış olsa da, JI silahlı bir mücadeleye ya 
da şiddet kullanarak gerçekleşecek bir devrime karşıdır. Parti aynı zamanda mez-
hepçi bir yaklaşıma da karşı çıkmaktadır. Bu açıdan Pakistan’da özellikle 2000’li 
yıllardan itibaren Vahhabi grupların etkinliğinin artmasına paralel olarak Şii’lere 
karşı artan şiddet olaylarına da karşı çıkmaktadır. 

Ancak JI’nın şiddet ile imtihanı açısından kritik konu, partinin Taliban ile olan 
ilişkisidir. JI her ne kadar kendisi şiddete bulaşmasa ve şiddeti teşvik etmese ve 
dahası mezhepler arası şiddet olaylarına açıkça karşı çıksa da, Taliban karşısında 
keskin bir tutum almamıştır. Amerika’nın ve Pakistan ordusunun operasyonları-
na karşı çıkan JI, Taliban aleyhinde demeçler vermektense kaçınmaktadır. Bunda 
giderek radikalleşen genç kitleleri tamamen Taliban’a kaptırma korkusu rol oy-
namaktadır. Ancak Taliban şiddeti Pakistan içinde hissedilir oldukça JI’nın bu 
muğlâk tutumu da giderek eleştiri konusu olmaktadır. Bu kadar güçlü entelektüel 
kökleri olan ve Pakistan’a yön vermeyi hedefleyen partinin bu kadar kritik bir 
konuda kesin tutum takınamaması, JI’ya sempati duyan kesimler tarafından bile 
eleştirilmektedir. 

JI özellikle 90’lardan itibaren sosyal hizmetlere de ağırlık vermeye başlamıştır. 
Mevdudi JI’yi, iktidarı devralacak disiplinli bir siyasi kadro olarak dizayn etmiş 
ve bu yönünü muhafaza edebilmek adına geniş ölçekli sosyal programlardan uzak 
durmayı tercih etmişti. Bugün ise JI’ya yakın Hizmet Vakfı, Pakistan’ın en bü-
yük sosyal yardım ağlarından birini sağlamaktadır. Fakirlere yardım, yetimhane, 
kurban dağıtımı, aşı kampanyaları, yeni okullar ve afetzedelere yardım gibi dev-
letin sınıfta kaldığı pek çok alanda Hizmet Vakfı üzerinden JI’nın etkinliği his-
sedilmektedir. 124 Bu eğilimin devamı halinde, JI’nın küçük bir örgüt partisinden 
kitlesel bir parti olmaya doğru evrilmesi beklenebilir. Ancak sosyal programlara 
bakışta yaşanan dönüşüm, henüz partinin genel stratejisine ve organizasyon şe-
malarına yansımamıştır. 

124.  Humeira Kadir, “Secularism Beyond the State: the ‘State’ and the ‘Market’ in Islamist Imagination” Modern 
Asian Studies, Volume 45, Issue 03, May 2011, ss. 535-564
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Milliyetçiliği Islam’a aykırı bir ideoloji olarak gören Cemaat, etnik ayrılıkçı hare-
ketlerin hepsine karşıdır ve bu tarz hareketleri Müslümanların bölünmesi olarak 
görmektedir. Bu nedenle, bütün ayrılıkçı hareketlere karşı Pakistan’ın birliğini 
savunmaktadır. Pakistan’ın birliğine yönelik bu keskin destek de, Cemaat ile Pa-
kistan’ın müesses nizamı arasındaki iyi ilişkilerin gerekçelerinden biridir. 1971’de 
Doğu Pakistan’ın ayrılarak Bangladeş olmasıyla sonuçlanan olaylar sırasında Ce-
maat-i Islami keskin bir şekilde bağımsızlık karşıtı bir pozisyon almış ve iç savaş 
boyunca Pakistan ordusu ile birlikte hareket etmiştir. O dönem Bangladeş yanlı-
ları ile JI arasında yaşanan çatışmalar, bugün JI’nın Bangladeş kolu ile Bangladeş 
hükümeti arasındaki sorunlara da kaynaklık etmekte ve JI’nın Bangladeş lideri, 
dünya basınında büyük ses getirecek şekilde idam istemiyle yargılanmaktadır. JI, 
benzer şekilde Sind, Belucistan veya KP bölgelerindeki her türlü etnik ayrılıkçı 
hareketin kesin şekilde karşısında yer almış ve bu bölgelerde de en azından manen 
ve ideolojik olarak Pakistan devletini ve dolayısıyla ordusunu desteklemiştir. Öte 
yandan etnik temelli siyasetlere karşı duruşu partinin oylarını etnik kimlikli par-
tilere kaptırmasına da yol açmaktadır. Özellikle 90’lı yıllar boyunca Muhacir orta 
sınıfları arasındaki desteğinin büyük bölümünü MQM’e kaptırmıştır.125 

2.3.2.1  Seyyid Münevver Hasan
 Cemaat-i İslami Emiri

1941 yılında Delhi’de doğan Hasan, doğumundan 
kısa bir süre sonra 6 yaşında iken Pakistan’ın ku-
rulmasıyla ailesiyle beraber Karaçi’ye yerleşmiştir.

Öğrenim hayatı boyunca öğrenci hareketleri içe-
risinde yer alan Hasan, 1950’lerde solcu öğrenci 
hareketinde yer almış, 1959 yılında sol eğilimli 
Milli Öğrenci Birliği’nin başkanlığını üstlenmiş-
tir.126 Fakat onu asıl etkileyen Cemaat-i Islami’nin öğrenci örgütü olan Islami Ta-
lebe Cemaati (JTP) ile tanışması olmuştur. JTP vasıtasıyla fikir dünyasında Mev-
dudi’ye yer vermeye başlayan Hasan, kısa zamanda bu cemaatin aktif üyelerinden 
biri olmuştur. Karaçi Üniversitesi, Karaçi şehri ve ardından 1964 yılında tüm Pa-
kistan nezdinde bu derneğin başkanlığını yürütmüştür.127 

125.  Stephen Cohen, The Idea of Pakistan, (Washington D.C: Brroking Institution Press, 2004), s. 177
126.  Iqtidar, 542
127.  http://www.munawarhasan.com/en/profile.php
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1963 yılında Sosyoloji dalında yüksek lisans yapmış ve 1966 yılında Islam Çalış-
maları alanında Karaçi Üniversitesinden doktorasını almıştır.128

1967 yılında Cemaat-i Islami’ye üye olan Hasan, burada da aktif görevler almış 
ve kısa zamanda partinin Karaçi il başkanlığına getirilmiştir.129 1977 yılında aynı 
partiden meclise girmeyi başaran Hasan, 1992 yılında partinin genel sekreterliği 
görevini üstlenmiştir.

2009 yılında bu partinin genel başkanlığı görevini üstlenen Hasan halen aynı gö-
revi sürdürmektedir.

2.3.2.2 Liyakat Baloç130

 Cemaat-i İslami Genel Sekreteri

Pencap’lı politikacı Baloç, 1952 yılında Multan 
kentinde dünyaya gelmiştir. Öğrencilik yılların-
dan itibaren politikaya ilgi duyan Baloç, 1977 yı-
lında Cemaat-i Islami’nin öğrenci örgütü Islami 
Talebe Cemaati’nin başkanlığına seçilmiştir.

Islam’ın farklı mezhepleri arasında birliği savu-
nan Baloç, 2009 yılında Cemaat-i Islami Parti-
si’nin genel sekreterliğine seçilmiştir.

128.  http://www.munawarhasan.com/en/profile.php
129.  http://www.munawarhasan.com/en/profile.php
130.  http://www.liaqatbaloch.com/
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3. DİNİ HARİTA

3.1 DİNİ YAPI VE AKTÖRLER

Pakistan nüfusunun yüzde 95-97’si Müslümandır. Müslümanlar içerisinde de 
Sünniler çoğunluğu oluşturmaktadır. Tahminlere göre nüfusun yüzde 80-85 arası 
Sünni Müslüman iken, nüfusun yüzde 10-15 kadarı da Şii Müslümandır. Şiilerin 
oldukça büyük çoğunluğu Oniki Imam Şiiliğine mensuptur. Toplam nüfusun yüz-
de 2’sini oluştursalar da etkin bir Ismaili azınlık da mevcuttur. Ülkenin en önemli 
sivil toplum organizasyonu ve sosyal yardım kuruluşu olarak kabul edilebilecek 
olan Ağa Han Vakfı, Ismaililere aittir. Bununla birlikte, vakfın hizmetleri bütün 
Pakistanlıları kapsamaktadır. 1979 yılına kadar Pakistan’da şiddetli bir Sünni-Şii 
geriliminin yaşanmadığı söylenebilir. Zaten Şii azınlığa mensup olan Zülfikar 
Butto’nun 70’ler boyunca ülkenin en önemli politik figürü olabilmesi de bu saye-
de mümkün olabilmiştir. Ayrıca Pakistan’ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah’ın 
da Şii olduğu göz önüne alındığında, bu ayrımın yakın zamana kadar siyaseten 
belirleyici olmadığı daha iyi anlaşılabilir. Dahası Pakistan Islam yaşantısının en 
temel özelliği olan Sufizm ve özellikle kırsal kesimlerde daha yaygın olan Barel-
vi geleneği sayesinde pratikte Sünnilik ile Şiilik arasındaki farklar daha az his-
sedilir olmaktadır. Ancak 1979 yılında yaşanan iki değişim, Pakistan’ın o tarihe 
kadar sakin olan mezhepsel kompozisyonunu büyük bir iç savaşın ekseni haline 
getirmiştir. Bir yandan komşu Iran’da yaşanan Iran Devrimi ve akabinde yaşanan 
rejim ihracı politikaları ile Iran’ın Pakistan’daki Şii nüfusu politik ve askeri ola-
rak desteklemesi, öte yandan Ziya-ül Hak rejiminin Selefi izler de taşıyan ülkeyi 
Islamlaştırma politikaları ve bu süreçte Suudi Arabistan’ın Pakistan içindeki artan 
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etkinliği sonucunda ülkede ilk kez Sünni-Şii gerginliği yaşanmaya başlamış ve 
80’ler boyunca Pakistan toprakları Iran ve Suudi Arabistan rejimleri arasında bir 
vekâlet savaşına (proxy-war) sahne olmuştur. Günümüzde de Taliban ve benzeri 
mezhepçi-selefi örgütlerin güçlenmesiyle birlikte Pakistan genelinde Şii azınlığa 
yönelik silahlı saldırılar rutin hale gelmiştir.

3.1.1 Sünniler
Sünni Müslümanlar da kendi içinde Barelvi ve Deobendi olarak iki alt gruba ay-
rılmaktadır. Barelviliği ve Deobendiliği keskin hatlarla ayrılan mezhepler olarak 
değil, farklı yaklaşımlar olarak anlamak daha doğrudur. Bununla birlikte, özellik-
le şehirlerde bu iki grup arasındaki ayrım daha keskindir ve hem Barelviler hem 
de Deobendiler kendi ayrı camilerine sahiptir ve genel olarak birbirlerinin cami-
lerine gitmezler. Her iki grup da ismini bugün artık Hindistan sınırları içerisin-
de kalmış olan iki medreseden almaktadır. Her iki hareketi de 19. yüzyılda Hint 
kıtasındaki Müslüman siyasal hâkimiyetinin tamamen bitmesiyle ilişkilendirmek 
mümkündür. Bu siyasal çöküşe bir tepki olarak, daha 18. yüzyıldan başlayarak 
Hint kıtası pek çok dini reform ve yenilenme hareketine sahne olmuştur. Her ikisi 
de 19. yüzyılın ikinci yarısında kurulan Deobendiliği ve Barelviliği de bu bağlam-
da mütalaa etmek mümkündür. 

Deobend, Delhi’nin 150 kilometre kadar kuzeyinde bir kasabadır ve burada 
1867 yılında kurulmuş olan medrese, bütün Hint alt kıtası Islam’ını etkilemiştir. 
Deobendiler genel olarak bu medresenin öğretilerini baz almaktadır. Barelvilik 
de yine Kuzey Hindistan’da bulunan Bareilly kasabasında yaşamış olan Ahmet 
Rıza Han Barelvi’nin kurduğu medreseye ve bu medresenin yaydığı öğretile-
re dayanmaktadır. Her iki akım arasındaki temel ayrım, sufizme ve Hint Kıta-
sı Islamı’nın temel bir bileşeni olan pirlere ve sûfi liderlerine bakış açısındaki 
farklardan kaynaklanmaktadır. Barelviler çok daha senkretik bir Islam inancına 
sahiptirler. Sûfileri Allah ile kul arasında aracı olarak kabul eden Barelvilerde 
sufi mezarlıklarını ziyaret etmek ve Sûfilere dua etmek yaygın bir uygulamadır. 
Özellikle kırsal bölgelerde Barelviler ile Şiilik arasındaki uygulamalar birbirine 
çok yakın olduğu için Şii nüfusunu net rakamlarla ortaya koymak mümkün de-
ğildir. Buna karşın, Deobendiler çok daha püriten ve Ortodoks bir Islam inancı-
na sahiptir. Deobendiler pirlerin kul ile Allah arasında bir aracı olamayacağını 
ve mezar ziyaretlerinde mezarlara dua edilmemesi gerektiğini savunurlar. Bu 
noktada Deobendilerin, Barelvilere göre daha yazılı bir kültüre dayandığı ve 
taban itibariyle de çok daha şehirli bir kitleye hitap ettiği söylenebilir. Artan 
modernleşme ve şehirleşme gibi faktörlerle Deobendiliğin gücünün daha da ar-
tacağı öngörülebilir.
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Bununla birlikte, son dönemde Pakistan’da da hızla yayılan selefi-Vahhabi akımlar 
ile Deobendilik karıştırılmamalıdır. Tüm tarikat geleneklerini top yekün redde-
den Vahhabiler’e karşın, Deobendiliğin kendisi Nakşibendi tarikat geleneğinden 
gelmektedir. Deobendiler sadece tarikatlardaki uygulamaların Ehl-i Sünnet inan-
cının temel akideleriyle uyumlu olması noktasında hassasiyet göstermektedirler. 
Batılı kaynaklar ise bu konuda sıklıkla yanılgıya düşmekte veya dezenformasyon 
uygulamakta ve Pakistan’da Taliban başta olmak üzere artan şiddet temelli hare-
ketler ile Deobendilik arasında organik bir bağ kurmaya çalışmaktadır. Bunun 
karşısında ise Barelvilik, sûfizme dayalı barışçıl Islam olarak sunulmaktadır. Ge-
rek Deobendiliğin, gerekse Barelviliğin şiddet ile ilişkisinin yanlış anlaşıldığı gö-
rülmektedir. Taliban ve benzeri Vahhabi örgütlerinin aksine, en önemli Deobendi 
hareketleri olarak siyasal zeminde JUI ve JI, siyaset dışı alanda ise Tebliğ Cemaati, 
şiddeti bir yöntem olarak benimsememektedirler ve bu örgüt-partilerin herhangi 
bir silahlı kanadı yoktur. Bununla birlikte, Barelvi geleneğinin de şiddete bulaşma 
ihtimali yok değildir. Pakistan’daki Barelvi örgütlenmelerinden biri olan Sünni 
Tehrik hareketinin geçmişinde bir takım şiddet olayları vardır ve örgüt Içişleri 
Bakanlığı’nın takip listesindedir. 131 Bütün bunlar göz önüne alındığında,“Deo-
bendiler şiddete eğilimli Barelviler ise daha barışçıl” gibi genelleyici bir analiz 
yapmanın mümkün olmadığı görülmektedir. Ancak bütün bu unsurların yanı 
sıra, Deobendiler’in Vahhabi akımlar için potansiyel genişleme alanı oluşturduk-
ları ve Deobendi geleneğine mensup isimlerin Taliban ve benzeri örgütlere katıl-
ma ihtimalinin daha yüksek olduğu doğrudur. Biraz da bu yüzden JUI ve JI gibi 
Deobendi kökenli hareketler Taliban konusunda net tavır alamamakta ve kendi 
gençlik tabanlarını bu tarz radikal hareketlere kaptırma endişesi taşımaktadırlar. 
Ayrıca Taliban benzeri yapılar 2005 yılından itibaren artan bir şiddetle Barelvileri 
de hedef almaya başlamıştır. Barelvi türbelerine ve mescitlerine yapılan bombalı 
saldırılar yanlış olarak Deobendiliğe atfedilmektedirler. Deobendi gruplar, kendi 
tabanını kaybetme korkusuyla radikal örgütlere karşı bir tavır alamazken, ken-
dileri bu örgütlerin hedefi haline gelen Barelviler biraz da mecburiyetten radikal 
örgütlere karşı seslerini yükseltmekte, örgütlenme ve karşı mücadele yolları araş-
tırmaktadır. Ancak bu karşı mücadele sürecinde bazı Barelvi gruplarında radikal-
leşme ve silahlanma ihtimali hiç de az değildir.

Barelviler ve Deobendiler arasındaki nüfus oranı kesin olarak bilinmemektedir. 
Tahminler Pakistan’daki Sünni Müslüman nüfusunun en az yüzde 70’inin Barelvi 
geleneğe mensup olduğu yönündedir. Deobendiler ise Barelvilere göre kesinlikle 
azınlıktadır. Bununla birlikte artan şehirleşme, modernleşme ve yükselen eğitim 
seviyesiyle birlikte Deobendi nüfusunun hızla arttığı tahmin edilmektedir. Pakis-

131.  http://crss.pk/downloads/Reports/Research-Reports/Barelvi-Activism-against-Terrorism.pdf



P A K I S T A N  S I Y A S E T I N I  A N L A M A  K I L A V U Z U

88

tan’daki dini temelli etkin siyasal ve sosyal hareketler de genellikle Deobendi ge-
leneğe dayanmaktadır. Barelviler organizasyonel açıdan çok daha lokal düzeyde 
kalmakta, ülke genelinde etkin hareketler ve siyasi partiler oluşturamamaktadırlar. 

3.1.1.1  Barelviler

Ülkedeki en önemli iki dini siyasi parti olan JI ve JUI, Deobendi geleneğe men-
suptur. Bunun karşısında, Barelvi geleneği temsil etmek üzere 1949 yılında Khwa-
ja Qamaruddin Sialvi tarafından Pakistan Uleması Cemiyeti (JUP) kurulmuştur. 
Ancak Barelviliğin Deobendiliğin aksine ideolojik olarak çok daha muğlâk olma-
sının da etkisiyle parti hiç bir seçimde ciddi bir başarı gösterememiştir. Pakistan 
nüfusunun büyük bir çoğunluğu Barelvi olmasına rağmen, Barelviler seçimlerde 
ana akım partilerini desteklemiştir. Bunun sonucunda JUP 1990’lardan itibaren 
seçimlere katılmamaya başlamıştır. Bugün JUP ismen de olsa MMA bünyesinde-
dir. Ancak artık siyasal anlamda organize bir partiden bahsetmek pek mümkün 
değildir. JUP’un önemli isimleri büyük oranda diğer parti listelerinden meclise 
girmekte ve siyaset yapmaktadır. 

Barelvier son yıllarda Taliban benzeri örgütlerin saldırılarına hedef olmaktadır. Bu 
örgütlerle mücadele kapsamında 2009 yılında önde gelen Barelvi organizasyonları-
nın bir araya gelmesiyle Sünni Ittihat Konseyi oluşturulmuştur. Komite’nin liderli-
ğini Fazıl Kerim yapmaktadır ve komite içerisinde Ehli-Sünnet Cemaati ve Davet-i 
Islami gibi yaygın Barelvi organizasyonları bulunmaktadır. Konsey, 2013 seçimleri 
için PPP ile koalisyona girme kararı almıştır.132 Ancak Barelvilerin geleneksel orga-
nizasyonsuzluğu da göz önüne alındığında, kendisi gevşek bir organizasyon olan 
yapının seçimlerde ciddi bir etkisinin olması mümkün görünmemektedir. 

Bununla birlikte, ezici çoğunluğu Barelvi olan pirlerin Pakistan sosyal hayatında-
ki önemli rolü yadsınamaz. Pirler geleneksel olarak tarikat liderlerinin soyundan 
gelen ve onların mezarlarının bekçisi konumunda olan kişilerdir. Sufi mezarlık-
larını ziyaret, Pakistan (ve bütün Hint kıtası) Islamının en yaygın özelliklerinden 
biridir. Hemen herkesin kendini mensup addettiği bir Sufi geleneği ve türbesi 
bulunmaktadır ve bu türbeleri düzenli olarak büyük kalabalıklar ziyaret etmek-
tedir. Türbe mensubiyeti ve bu türbelere yapılan ekonomik bağışlarla birlikte, bu 
türbelerin başındaki pirler-türbedarlar da ciddi bir siyasal-sosyal ve en önemlisi 
ekonomik güce erişebilmektedir. Özellikle Pakistan devletinin sosyal hizmetler 
sunma konusundaki başarısızlığının da etkisiyle, Pirler ve onlara dayalı vakıf ve 

132.  http://www.thenewstribe.com/2012/12/03/ppp-sunni-ittehad-council-announce-electoral-alliance/
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benzeri kurumlar Pakistan’da sağlık-eğitim, barınma ve yiyecek gibi pek çok hiz-
meti sağlamaktadır.    

3.1.1.2  Deobendiler

Barelvilerin lokal etkinliğine karşılık, Deobendiler ulusal hatta uluslararası an-
lamda etkin olabilen dini ve siyasi hareketler meydana getirebilmişlerdir. Siyasal 
arenada Pakistan’ın en önemli iki dini siyasi partisi olan JI ve JUI, Deobendidir. 
Bunun dışında bir sosyal hareket olarak Tebliğ Cemaati ve JI, Deobendi geleneğin 
temsilcisi ve uluslararası etkinliğe sahip iki önemli harekettir.

3.1.1.2.1 Tebliğ Cemaati

Tebliğ Cemaati 1926 yılında bugün artık Hindistan sınırları içerisinde kalan 
Mewat şehrinde Deobendi âlimi Muhammed Ilyas Kandehlevi’nin önderliğin-
de kurulmuştur. Bu yıllar, Mahasabha adı verilen Hindu dini reform hareketinin 
hızlandığı yıllardır. Özellikle Mahasabhanın bir parçası olarak gelişen Shuddhi 
hareketi Hint kıtasındaki Müslümanların orjinlerinin Hindu olduğu ve az sayı-
daki göçmenler hariç hemen hepsinin sonradan Müslüman olduğu tespitinden 
hareketle Hindistan Müslümanlarını yeniden Hinduizme, gerekirse şiddet de kul-
lanarak, geçirmeyi hedefleyen bir akımdır. Tebliğ Cemaati belli oranda Mahasab-
ha’ya ve Shuddhi’ye karşı bir tepki ve direnme hareketi olarak meydana çıkmıştır. 
Ancak Tebliğ Cemaati başlangıcından bugüne kadar şiddetten uzak bir hareket 
olarak kalmıştır. 

Başlangıç itibariyle hedefi Hint Müslümanlarını Hindu ve Hrıstiyan misyoner-
liğine karşı korumak olan Tebliğ Cemaati, zaman içinde dönüşmüş ve hedef bü-
yütmüştür. Tebliğ Cemaati bugün bir yandan dünya genelindeki Müslümanların 
bilinçlenmesi ve Islami bir hayat yaşaması için çabalarken, öte yandan dünyanın 
her yanında Islamı tebliğ etmeye çalışmaktadır. Tebliğ metodu ve tarzı olarak Is-
lam dünyasında pek de örneği bulunmayan Tebliğ Cemaati mensupları, sık sık 
belli periyotlar için evlerinden ayrılmakta ve dünyanın çeşitli bölgelerine giderek 
orada kapı kapı gezmek suretiyle insanları Islama davet etmektedirler. Bu yönüy-
le de sık sık Hrıstiyan dünyasındaki Yehova’nın Şahitleri grubuna veya Mormon 
misyonerlerine benzetilmektedirler. 

Muhammed Ilyas Kandehlevi’nin ölümü üzerine, yerine oğlu Muhammed Yusuf 
Kandehlevi geçerek cemaatin ikinci emiri olmuştur. Yusuf Kandehlevi Türkiye’de 
de geniş kitlelerce okunan Hayat-üs Sahabe adlı eserin yazarıdır. 
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Bazı raporlarda cemaatin dünya genelinde yüz milyon üyesi bulunduğu iddia 
edilmektedir. Cemaatin çok merkezi ve etkin bir yapılanması olmadığı için üyelik 
sayısını tesbit edebilmek mümkün değildir. Yine de yüz milyon civarında verilen 
her rakamın fazlasıyla abartılı olduğu söylenebilir. Ancak Tebliğ Cemaati’nin, Is-
lam dünyasındaki en kalabalık cemaat olduğu muhtemelen doğrudur. Dünyanın 
hemen her ülkesinde az ya da çok faaliyet gösteren Cemaat üyelerinin büyük ço-
ğunluğu ise Hindistan, Pakistan ve Bangladeş’in oluşturduğu Güney Asya coğraf-
yasındadır. Yine Güney Asyalıların yoğun olarak yaşadığı Amerika, Ingiltere ve 
Kanada gibi batılı ülkelerde Cemaat daha etkindir. 

Cemaatin genel merkezi Hindistan’da olmakla beraber, her ülkede cemaatin ayrı 
şubesi bulunmakta ve bu birimler büyük ölçüde otonom hareket etmektedirler. 
Tebliğ Cemaatinin liderleri tıpkı Cemaat-i Islami de olduğu gibi “emir” olarak 
adlandırılırlar. Cemaatin Pakistan emiri ise Hacı Muhammed Abdül Vahhab’dır. 
1923 doğumlu olan Abdül Vahhab, cemaatin kurucusu olan Ilyas Kandehlevi za-
manından beri cemaatin üyesi olan az sayıdaki kişiden biridir. 

Cemaat, içtima olarak adlandırılan toplantılarda her yıl bir defa üyeleriyle biraraya gel-
mektedir. Pakistan içtiması Lahor’un banliyölerinden Rayvand’da yapılmaktadır. Bu 
toplantıya Pakistan ve dünyanın çeşitli yerlerinden bir milyona yakın Tebliğ Cemaati 
üyesi katılmaktadır ve Islam dünyasında Hac’dan sonraki en kalabalık dini toplantıdır.

3.1.2 Şiiler
3.1.2.1 Tehrik-i Caferiye Pakistan (Tehrik-i İslami)/Pakistan Caferi Hareketi 

(İslami Hareket) (TJP) 

Pakistan’daki en büyük Şii organizasyonu ve siyasi hareketi olan Pakistan Caferi 
Hareketi’nin (TJP) kökleri 1979 yılında kurulan Caferi Fıkhının Egemenliği Hare-
keti’ne (TNJF) dayanmaktadır. Özellikle Ziya-ül Hak’ın Islamlaşma politikalarını 
kendilerine Sünniliğin dayatılması olarak yorumlayan Şiiler, Mir Cafer Hüseyin 
liderliğinde TNJF hareketini kurmuşlardır. Adından da anlaşılacağı üzere hareke-
tin temel talebi Caferi fıkhının ülkede geçerli kılınmasıdır. 

Hareket aynı yıl gerçekleşen Iran devriminin etkisinin Pakistan’a yayılması anla-
mına da gelmektedir. Cafer Hüseyin’in 1984’de ölümünden sonra da yerine Hu-
meyni’nin öğrencisi olan Arif Hüseyni geçmiştir.133 Hüseyni de 1988 yılında tar-

133.  Cafer Hüseyin’in ölümünün ardından Hamid Ali Musevi ve Arif Hüseyni liderliğinde iki ayrı kampa bölün-
müştür. Bölünmenin ideolojik temelleri vardır. Ali Musevi Şeriatmedari’nin çizgisini takip ederken Hüseyni’nin 
liderliğindeki grup daha siyasal ve Iran rejimi yanlısı bir çizgiye sahiptir. Daha etkin olan Hüseyni liderliğindeki 
grup bugün TJP adıyla hareket ederken Musevi grubu eski isim olan TNJF’yi kullanmaya devam etmektedir.
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tışmalı bir uçak kazasında hayatını kaybetmiştir. Bu kazanın Ziya-ül Hak rejimi 
tarafından organize edilmiş bir suikast olduğu da iddia edilmektedir. Bu yıllar aynı 
zamanda Ibtisam Ilahi Zahir gibi önde gelen Selefi-Sünni âlimlerinin de suikasta 
uğramasıyla mezhepsel tansiyonun yavaş yavaş yükselmesine şahitlik etmiştir.

Hüseyni’nin yerine Pakistan’daki Şii ulemasının 
büyük çoğunluğunun ittifakı ile Allame Sacid 
Nekvi getirilmiştir. Nekvi aynı zamanda Iran 
Islam Cumhuriyeti Rehberi Ali Hamaney’in Pa-
kistan’daki temsilcisi kabul edilmekte ve Numa-
einda Veli Faqih (Temsilci Veli-i Fakih) olarak 
adlandırlımaktadır. Nekvi’nin liderliğinde daha 
da büyüyen ve organize olan grup, Pakistan’ın en 
önemli Şii hareketidir. Nekvi’nin diğer ismi Ka-
id-i Milleti Caferiye’dir (Caferi Milletinin Lideri).

Çoğunluğu Sünni olan bir ülkede Caferi fıkhının resmi fıkıh olması talebinin an-
lamsızlığı ve bu ismin Sünni çoğunluk nezdinde yarattığı rahatsızlığı aşmak için, 
1994 yılında hareket ismini Tehrik-i Caferiye Pakistan olarak değiştirmiştir. Bu 
isim değişikliği ile hareket, genel duruşunu da değiştirmeyi ve Şii olmayan Müs-
lümanlara da açılmayı hedeflemişse de bir Şii hareketi olarak kalmıştır. Ancak 
bu uzlaşmacı tavır sonucunda 2002 yılında kurulan dini partiler koalisyonu olan 
MMA’ye de katılmıştır. Nekvi MMA’in etkin olduğu dönemde başkan yardımcılı-
ğı pozisyonunu da yürütmüştür. 

TJP 2002 yılında yasaklanmış ve hareket Tehrik-i Islam (Islami Hareket) adını 
almış, onun da yasaklanmasıyla Şii Ulema Konseyi ismini almıştır. Ancak Pakis-
tan’da son derece sık olan bu tarz yasaklamalar ve isim değişikliklerine rağmen 
hareket bugün de TJP olarak bilinmektedir.

Şiilere yönelik saldırıların arttığı dönemlerde Nekvi yeterince sert olmamakla 
suçlanmıştır. 1993 yılında bu tarz suçlamalarla TJP’den ayrılanlar SMP örgütünü 
kurmuşlardı.134 Son bir kaç yıldır tekrar yükselişe geçen mezhepsel şiddet, TJP 
içinde Nekvi’ye yönelik eleştirileri de tekrar arttırmıştır. Nekvi pasif bir tutum 
takınmakla ve Şiilerin haklarını koruyamamakla suçlanmaktadır.

134.  http://www.satp.org/satporgtp/countries/pakistan/terroristoutfits/SMP.htm
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3.1.3 Selefiler
3.1.3.1 Jamiat Ahle Hadith/Ehl-i Hadis Cemiyeti (JAH)

Pakistan’da Ehl-i Hadis kavramı, modern selefi hareketini işaret etmek için kul-
lanılmaktadır. Grubun kökleri 1916 yılında kurulan Hindistan Ehl-i Hadis Kon-
seyi’ne kadar dayanmaktadır. Ancak 1980’li yıllara kadar Pakistan nezdinde etkin 
bir grup olduğu söylenemez. Bu yıllarda Afgan cihatı ve bu bağlamda artan Suudi 
Arabistan etkisi ile Selefi gruplar yükselişe geçmiştir. Bu yükselişte Suudi Arabis-
tan’ın finansman desteği ve Pakistan istihbaratının lojistik desteği etkili olmuştur. 

Hareket, 1986 yılında Pakistan’lı ünlü Selefi âlimi Ihsan Ilahi Zahir’in liderliğin-
de Markaz-E-Jamiat Ahle Hadith’i (JAH) kurarak partileşmiştir. Bir siyasi parti 
olarak herhangi bir etkinliği olduğu söylenemez. 2002 seçimlerine dini partiler 
koalisyonu olan MMA bünyesinde katılan parti, 2008 seçimlerinde de PML-N’i 
desteklemiştir. Partinin lideri Sacid Mir, PML-N listesinden senator seçilmiştir.

Siyasi parti olarak etkinliği sınırlı olan hareketin 
esas etkinliği yaygın medrese ağına dayanmak-
tadır. 1988 yılında sadece 134 medresesi olan 
harekete ait medrese sayısı, 2006 yılında 3000’e 
ulaşmıştır. Cömert Suudi finansmanı bu büyük 
artışı mümkün kılmıştır. Grup bu büyümeyi ge-
nellikle yeni medreseler kurarak değil, mevcut 
medreseleri devralarak ve Selefi çizgide yeni-
den dizayn ederek sağlamıştır. Bu medreselerin 
koordinasyon ve denetimi de merkezi Faysala-
bad’da bulunan Wifaq ul Madaris Salafiya (Selefi 
Medreseler Birliği) adlı kuruluş üzerinden yapılmaktadır. JAH’ın Genel Başkanı 
olan Sacid Mir aynı zamanda bu vakfın da başkanlığını yürütmektedir ve vakıf 
ülkedeki Selefi faaliyetlerin merkezi olarak kabul edilebilir.135 Pakistan’daki diğer 
medreselerin aksine gruba ait medreselerde modern eğitim de verilmektedir. Bu 
medreselerin silahlı örgütlerin eleman deposuna dönüştüğü iddia edilmektedir. 
Medreseler üzerinde devlet denetimi ve kontrolü yok denecek kadar azdır.

Grup püriten bir Islam anlayışına sahip olup kendileri dışındaki grupları kolay-
lıkla şirk içinde olmakla suçlamaktadır. Ideolojik olarak kendilerine daha yakın 
olması beklenen Deobendi gruplar da bu suçlamalardan nasibini almıştır. Bu kes-

135.  http://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac:148287
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kin tavrın da bir sonucu olarak grup genel olarak şiddete yatkındır. Özellikle Şii-
lere karşı düşmanca tavırları ile geleneksel Deobendi gruplarından ayrılmaktadır. 
Grubun lideri Ihsan Ilahi Zahir 1987 yılında bir suikasta kurban gitmiştir. Faili 
meçhul kalmış ise de suikastın Şii militanlar tarafından gerçekleştirildiği düşü-
nülmektedir. Bu suikast o yıllarda Pakistan’daki mezhep şiddetini patlatan temel 
olaylar arasında kabul edilmektedir.136

Ihsan Zahir’in cenaze namazı da Riyad’da kılınmış ve cenaze namazına birçok 
Islam âlimi, Pakistan’ın önde gelen siyaset ve toplum önderlerinin yanı sıra 3 mil-
yon kişi katılmıştır.

3.1.4 Etkin Dini Liderler
3.1.4.1 Muhammet Tahir-ül Kadri

Muhammet Tahir-ül Kadri 1951 yılında Pakis-
tan’da dünyaya gelmiş Islam âlimidir. Tahir-ül 
Kadri, ayrıca Minhac-ül Kuran (Kuran Yolu) adlı 
100 ülkeye yayılmış uluslararası bir organizasyo-
nun da kurucusu ve başkanıdır.137 

Modern görüşleri ile dikkat çeken Kadri bölgede 
kendine taraftar toplamış diğer Islam âlimlerinin 
aksine medrese kökenli değildir. Pencap Üni-
versitesi hukuk bölümünden mezun olan Kadri, aynı üniversitede Islam hukuku 
alanında doktora yapmış ve mezuniyeti sonrasında Islam hukuku ve uluslararası 
hukuk dersleri vermiştir. 

Kadri’nin zaman zaman tartışmalara yol açan görüşleri arasında şunlar yer al-
maktadır; öncelikle Kadri herhangi bir mezhebe mensup olmadığını ifade etmek-
tedir.138 Bunun ötesinde Islam’ın farklı mezhepleri arasındaki görüş ayrımlarının 
temel düzeyde olmadığını, Islam’ın küçük detaylar üzerinden parçalara bölün-
mesinin mantıklı olmadığını savunmaktadır.139 Bu görüşleri, Şii ve Sünni çatış-
malarının ve ayrışmalarının egemen olduğu Pakistan’da özellikle Sünni gruplar 
tarafından tepkiyle karşılanmıştır. 

136.  The Religious and Political Dynamics of Jamiat Ahle-Hadith in Pakistan
137.  http://www.minhaj.org/english/index.html
138.  Risaalah Deed Shoneed, Lahor, 19 April 1986, page 4
139.  Firqah Parasti Ka Khaatimah Qu Kar Mumkin Heh, page 65.
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Kadri’nin Hristiyan bir grupla noel kutlaması ve sonrasında bunun Islam’da izin 
verildiğini iddia etmesi de ayrı bir tartışma konusudur.140

Kadri’nin görüşlerinden bir diğeri ise Islam’ın terörizmi reddettiğine yönelik fet-
vasıdır. Kadri “Fatwa on Terrorism’’ (Terörizm Hakkında Fetva) adlı kitabında 
Islam’ın terörizmi reddettiğini ayrıca terörün Islam’ın kimliğine zarar verdiğini 
söylemektedir.141

Tahir-ül Kadri dünya barışına, uluslararası organizasyonlar düzeyinde yaptığı 
katkılarla da anılmaktadır. 2006 Temmuz’unda Istanbul’da Avrupa Müslümanları 
Forumunda konuşan Kadri, 2011 yılında Wembley Stadyumunda bir barış kon-
feransı düzenlemiş ve bu konferansa Islam Işbirliği Teşkilatı Başkanı Ekmeleddin 
Ihsanoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban ki Moon ve Ingiltere Başbakanı 
David Cameron destek mesajı göndermiştir.142

Siyasi faaliyetleri
Bir düşünür ve din adamı olmasının yanı sıra, Tahir-ül Kadri uzun yıllardır siya-
sal faaliyetlerin de içerisindedir. 1989 yılında Pakistan Awami Tehreek (Pakistan 
Halk Hareketi) partisini kurarak siyasete atılmış ve 1991 yılında Şii TNJF parti-
si ile ittifak yapmıştır. 2002 yılında ise partisiyle birlikte dini partiler koalisyonu 
olan MMA’ya dâhil olan Kadri bu seçimde milletvekili de olmuştur. Ancak 2004 
yılında hem MMA’dan hem de milletvekilliğinden istifa etmiştir. 

Daha sonra Kanada’ya giderek Toronto’ya yerleşen Kadri yedi yıl kadar burada ya-
şamış, siyasetten uzak durarak kendi hareketi olan Minhac-ül Kuran’ın büyümesi 
için çalışmıştır.

Kadri’yi Pakistan gündeminde en üst sıraya taşıyan olaylar ise 2012 sonlarında 
Kanada’dan dönerek Pakistan’da barışçıl bir devrim yapma çabaları olmuştur. 
Pakistan sistemindeki yolsuzlukları son derece sert bir şekilde eleştiren Kadri, 
meclisin meşruiyetini yitirdiğini iddia ederek Lahor’dan Islamabad’a kitlesel bir 
yürüyüş düzenlemiştir. Yürüyüş sonunda meclisin kendini lağvetmesini, askeri ve 
yargı bürokrasisi üyelerinin ağırlığını oluşturacağı yeni bir teknokrat hükümeti 
kurulmasını ve bu hükümetin yolsuzluklarla mücadele ederek Pakistan sistemi-
ni çıkar ilişkilerinden temizlemesi gerektiğini dile getirmiştir. Bir milyon kişiyle 
Islamabad’da meclisin önünde oturarak sivil güçlerle meclisi kuşatacağını iddia 
eden Kadri, meclise de ültimatom vererek kendi kendini lağvetmesini istemiştir. 

140.  http://www.youtube.com/watch?v=UvT1LjPyaAo
141.  http://www.fatwaonterrorism.com/fatwa_on_terrorism.php
142.  http://haber.gazetevatan.com/tahirul-kadri-kimdir/506447/30/Haber
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Büyük yürüyüşün sonunda meclisin önünde toplanan kalabalık dört gün boyunca 
meclisin etrafında kurulan çadırlarda oturmuş ve taleplerinin yerine getirilmesini 
istemiştir. Dördüncü günün sonunda hedeflerine ulaşamayan Kadri, hükümetin 
gönderdiği müzakerecilerle görüşerek Islamabad Deklarasyonunu yayınlamıştır. 
Deklarasyonun, Kadri’ye eylemini sonlandırma fırsatı tanımaktan başka pratik 
bir işlevi ve özelliği yoktur. Bu açıdan Kadri’nin hedeflerine ulaşamadığı söylene-
bilir, ancak bir hafta boyunca ülke gündemini neredeyse rehin almıştır.

Yürüyüşün katılımcı sayısı üzerine çelişkili rakamlar verilse de Kadri’nin Islama-
bad’da topladığı kalabalığın elli ila yüz bin aralığında kaldığı tahmin ediliyor. Gene 
de bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir kalabalığın böylesine radikal bir talep 
ile bir araya gelip meclisin önünde çadırlarda dört gün boyunca oturmuş olması 
Pakistan’da halk nezdinde biriken öfkeyi ve sisteme yönelik tepkiyi göstermektedir.

Her ne kadar Kadri’nin eleştirileri Pakistan toplumunda makes bulsa ve sistemin 
çürümüşlüğü herkesçe kabul edilse de, Pakistan’da demokratik yollarla seçilmiş bir 
hükümetin ilk kez görev süresinin sonuna kadar kalacak ve ülkeyi tekrar demokra-
tik seçimlere taşıyacakken, Kadri’nin bu radikal tepkisi ve ara rejim hükümeti talebi 
ile ortaya çıkması büyük şaşkınlığa ve eleştirelere yol açmıştır. Özellikle askeriye 
ve yargının güdümünde bir hükümet kurulması talebi Kadri’nin ülkedeki vesayet 
sistemini devam ettirmek isteyen aktörler tarafından desteklendiği iddialarını gün-
deme getirmiştir. Kadri’nin kalabalık yürüyüşü, bunun gerektirdiği organizasyonel 
ve mali beceriler ve Kadri’nin bütün bunları Pakistan’a dönüşününden bir ay sonra 
geçekleştirebilmiş olması, bu organizasyonun askeriye ve istihbarat tarafından des-
teklendiği şüphelerini güçlendirmiştir. Ayrıca bütün bu yürüyüş süresinde güvenlik 
sorunu yaşanmaması da, Kadri’nin en azından güvenlik birimlerinin sempatisine 
sahip olduğunu gösteren bir delil olarak yorumlanmaktadır. 

3.1.4.2 Tarık Cemil

Mevlana Tarık Cemil, 1953 doğumlu Pakistan-
lı Islam âlimidir. Yükseköğrenimi Lahor’da tıp 
üzerine yapmaya başlamasına rağmen okuldan 
ayrılıp Islami eğitim almak üzere medreseye kay-
dolmuş ve on sene tahsil görmüştür. Faysalabad 
taraflarında kendi medresesini de kurmuştur.

Daha çok Sünniler arasında popüler olan Cemil, 
birçok Pakistanlı ünlü ismin de Islami hayatla 
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tanışmasına vesile olmuştur.143 Tarık Cemil, Tebliğ cemaatinin de önemli temsil-
cilerinden biridir. 

3.1.4.3 Cevat Ahmet Hamidi

Tanınmış Islam âlimi Hamidi, 1951 yılında Pakistan’ın Pencap bölgesinde yer alan 
Sahiwal köyünde dünyaya gelmiştir. 1972 yılında Government College’da Ingiliz 
Dili ve Felsefe okuduktan sonra çeşitli Islam âlimlerinden dersler almıştır. Onu en 
çok etkileyen Islam âlimlerinin başında ise Mevdudi, Âmin Ihsani ve Hamidud-
din Farahi gelmektedir.144

Hamidi 70’li yıllarda Mevdudi ile beraber çalışmış ve Cemaat-i Islami’nin de üye-
liğini yapmıştır. Fakat daha sonra belli başlı görüş ayrılıklarının ardından parti-
den ayrılmıştır.

Lahor’da 1983 yılında kurulan Al-Mawrid adlı Islam Araştırma Enstitüsünün 
kurucusu ve başkanıdır.145 Al-Mawrid Enstitüsü, Islam’ın doğru anlaşılması için 
yaptığı çalışmalarla anılmakta ve bu konuda araştırmalar yapan birçok Islam âli-
mini bünyesinde barındırmaktadır.146 Enstitü ayrıca, fakirlere yardım, eğitim gibi 
sosyal projeler de yürütmektedir.

3.1.4.4 Ibtisam Elahi Zahir

Ibtisam Elahi Zahir 1971 yılında dünyaya gel-
miştir. Babası Pakistanlı ünlü Islam âlimi Ihsan 
Zahir’dir.147 

Ihsan Zahir suikasta kurban gittiği 1987 yılına 
kadar Ehl-i Hadis hareketinin liderliğini sürdür-
müştür. Ihsan Zahir döneminin önde gelen Selefi 
Islam âlimlerinden biri olup, Riyad’da kılınan ce-
naze namazına birçok Islam âliminin ve Pakis-
tan’ın önde gelen siyaset ve toplum önderlerinin yanı sıra 3 milyon kişi katılmıştır.

143.  http://www.tariqjamil.org/Forum/information-about-Mevlana/moulana’s-life-story/
144.  http://www.al-mawrid.org/pages/research_detail.php?research_id=5; John Esposito, The Oxford Dictionary 
of Islam, (Oxford, Oxford University Press: 1995), s. 93
145.  http://al-mawrid.org/pages/research_detail.php?research_id=5
146.  http://al-mawrid.org/pages/about_us.php
147.  http://www.pakistanherald.com/Profile/Allama-Ibtisam-Elahi-Zaheer-1052
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Ibtisam Zahir de babasının yolundan gitmiş ve kendisini aynı yolda yetiştirmiştir. 
Tam 11 farklı alanda yüksek lisans derecesine sahip olup aynı zamanda Kur’an hafı-
zıdır. An itibariyle Pakistan Ehli Hadis Cemaatinin Genel Sekreterliğini yürütmek-
te, ayrıca çeşitli TV programlarına katılarak halkı bilgilendirmektedir. Topluluk 
önünde konuşma konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahiptir.148 Ayrıca sosyal 
medyayı da çok iyi kullanan Zahir sık sık Facebook’da dini tartışmalara katılmakta 
ve kendisine yöneltilen soruları cevaplamaktadır. Iletişim teknolojisini yaygın kul-
lanması, özellikle selefi gençler arasındaki popülaritesinin artmasını sağlamıştır.

3.1.4.5 Ahmet Refik Akhtar

1941 yılında doğan Akhtar, Pakistan’da Sufi Islamı 
temsil eden önde gelen âlimlerdendir. Islam üzeri-
ne çalışma yapmadan evvel edebiyat ve felsefe ça-
lışan Akhtar’ı bu çalışmaları Islam’a götürmüştür 
ve bu noktadan sonra Akhtar kendini Islam’a ada-
mıştır.149 Yazılmış birçok kitabının yanı sıra, gerek 
sosyal medya, gerekse teknolojinin diğer imkânla-
rını kullanarak halka ulaşmaktadır.150

3.2 SİLAHLI DİNİ GRUPLAR
3.2.1 Sünni-Şii Kavgası Odaklı Mezhepçi Örgütler
3.2.1.1 Sipah-e-Sahaba Pakistan/Pakistan Sahabe Ordusu (SSP)

Pakistan’daki en güçlü sekteryen yapılardan biri olan örgüt, 1980’lerin başında 
Ceng şehrinde Mevlana Hak Navaz Cengvi tarafından kurulmuştur. Radikal Sün-
ni bir örgüt olan SSP, Pakistan’ın bütününde etkinlik göstermekle beraber, Pencap 
bölgesinde güçlü bir toplumsal tabana sahiptir. Pencap’ın belli bölgelerinde, özel-
likle de örgütün kurulduğu Ceng şehrinde Şii toprak ağalarının etkinliği, örgütün 
ortaya çıkışını açıklamada başvurulan sosyo-ekonomik gerekçedir. Ancak SSP’nin 
ortaya çıkmasını tetikleyen en önemli faktör Iran Islam devrimidir. Iran Islam 
devriminden sonra Şii yayılmacılığının Pakistan’da etkili olmaya başlamasına kar-
şı Mevlana Hak Navaz Cengvi liderliğinde bir araya gelen kişiler, Şii yayılmacılığı-
nın durdurulması ve Pakistan’ın Sünni bir devlet olarak ilan edilmesi hedeflerini 

148.  http://www.pakistanherald.com/Profile/Allama-Ibtisam-Elahi-Zaheer-1052
149.  http://www.alamaat.com/Intro.php
150.  http://www.alamaat.com.pk/ebooks
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ortaya koyarak Pakistan Sahabe Ordusu’nu kurmuştur. Bu açıdan örgütün ken-
dini Iran ve Şii karşıtlığı üzerinden tanımladığını söylemek mümkündür. 1990’lı 
yıllarda örgütün Iranlı diplomatlara ve askeri personele yönelik saldırıları iki ülke 
arasında bugün dahi tamamen çözülmemiş büyük krizlere yol açmıştır. 

Örgüt özellikle kuruluş döneminde Ziya-ül Hak rejiminden de büyük destek gör-
müştür. Ziya-ül Hak’ın Pakistan’ı Islamlaştırma politikalarının ve ülkesindeki Iran 
etkisini sınırlandırma çabalarının SSP’nin o dönemde ortaya çıkışında büyük kat-
kısı olmuştur. Aynı şekilde Körfez’de devam eden Iran-Suudi Arabistan gerginliği 
de, Suudi sermayesinin her türlü Iran karşıtı grubu desteklemesine yol açmıştır. 
Ancak örgüt esas patlamayı Afgan savaşı sonrasında yaşamıştır. 1980’ler boyunca 
özellikle Pencap bölgesinden binlerce kişi Afgan cihadına katılmış, 1988’de Sov-
yetlerin geri çekilmesiyle ülkelerine geri dönmüştür. Böylelikle bir anda Pakistan’a 
silahlı ve savaş tecrübesine sahip, süreç içerisinde iyice radikalleşmiş bir insan 
akını doğmuş ve SSP tipi örgütler bu ortamda etkinliklerini hızla arttırmışlardır.

80’ler boyunca yavaş yavaş artan mezhepsel şiddet, SSP lideri Cengvi’nin 1990 
yılında düzenlenen bir suikastle öldürülmesi ile tamamen kontrolden çıkmış ve 
90’lar boyunca karşılıklı intikam saldırılarında binlerce kişi hayatını kaybetmiş-
tir. Örgüt lideri olarak Cengvi’nin yerine geçen Ziya-ür Rahman Faruki’nin de 
1997’de bombalı bir saldırıda öldürülmesinin ardından, Mevlana Azam Tarık 
örgüt lideri olmuştur. 2002 seçimlerine bağımsız aday olarak katılan ve meclise 
seçilen Tarık, 6 Ekim 2003 tarihinde düzenlen bir diğer suikast sonucu öldürül-
müştür. Bu cinayet sebebiyle Şii Tehrik- i Islam (eski ve daha iyi bilinen adıyla 
Tehrik-i Caferiye Pakistan) örgütünün lideri Allame Sacid Nekvi tutuklanmıştır. 
2005 yılında Mevlana Ali Şir Haydari örgüt liderliğine getirilmiş, o da 2008 yılın-
da öldürülmüştür. Örgütün şu anki lideri Mevlana Ahmed Ludhianvi’dir.

2002 yılında Pervez Müşerref tarafından terör örgütü suçlamasıyla kapatılan ör-
güt, Ehli Sünnet vel Cemaat ismiyle yeniden yapılanmıştır. Ancak örgüt içinde 
halen Sahaba Ordusu ismi kullanılmaktadır. Zaman zaman parlamentoya millet-
vekilleri sokmayı başaran örgütün lideri Ludhianvi’nin, önümüzdeki seçimlerde 
PML-N listelerinden meclise girebileceği iddia edilmektedir.151 Bu iddia, gerçek-
leşmese bile bu durum SSP tipi örgütlerin Pakistan siyasal hayatındaki etkinliğini 
göstermesi açısından anlamlıdır. Değişik siyasi akımlar bu örgütlerin sahip ol-
dukları güçten ötürü işbirliğine gidebilmektedir. Bu tarz siyasi işbirlikleri, örgüte 
yargı ve güvenlik güçleri karşısında koruma getirmektedir. 1999 askeri darbesin-
den sonra uzun bir dönem örgütün silahlı bir faaliyetinin gerçekleşmemesi bu 
tarz örgütlerin ancak himaye edildikleri uygun ortamlarda faaliyet gösterebildi-

151.  http://www.thenews.com.pk/Todays-News-13-21196-Defunct-SSP-chief-confirms-talks-with-PML-N
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ğini kanıtlamaktadır. Devletin bu örgütlere somut bir desteği olmasa bile, onlara 
göz yumarak bir şekilde destek verdiğini söylemek mümkündür.

3.2.1.2 Lashkar-e-Jhangvi/ Leşker-i Cengvi (LJ)

Leşker-i Cengvi (LJ), Ekrem Lahori, Malik Ishak ve Riaz Basra önderliğinde Sa-
habe Sipahileri’nden ayrılan bir grup tarafından 1996 yılında kurulmuştur. Ismini 
Sahabe Sipahileri örgütünün kurucularından Hak Navaz Cengvi’den alan örgüt, 
Sahabe Sipahileri’nin kuruluş amacından uzaklaştığına inanmaktadır. 

Tıpkı SSP gibi Pencap merkezli olan örgütün varoluş amacı Pakistan toprakla-
rında Sünni bir Islam devleti kurmaktır. Şii yayılmacılığını ciddi bir tehdit ola-
rak algılayan örgüt, eylemlerini genellikle Şii gruplara karşı gerçekleştirmektedir. 
Pakistan hükümeti, 10 Ocak 2013 tarihinde Şii’lere yönelik gerçekleşen ve 125 
kişinin ölümüne yol açan saldırılardan örgütü sorumlu tutmaktadır. Öte yandan 
Pakistan Içişleri Bakanlığına göre Benazir Butto cinayetini işleyen intihar bomba-
cısı da Leşker-i Cengvi mensubudur. 

Örgüt eylemlerinin büyük bölümünü Şiilere karşı düzenlese de, 1997 yılında ABD 
işçilerine düzenlenen saldırıyı da üstlenmiştir. Öte yandan Sünni Başbakan Navaz 
Şerif ’e de yine örgüt tarafından 1999 yılında suikast girişiminde bulunulmuştur. 

Bugüne kadar 1000’e yakın kişinin ölümüne sebebiyet veren örgüt, 2001 yılında 
Pervez Müşerref tarafından terör örgütü ilan edilmiş ve eylemleri yasaklanmıştır. 
Amerika Birleşik Devletleri tarafından da 2003 yılında resmi olarak terör örgütü 
olarak tanınmıştır. ABD hükümetinin bu kararı almasında, Leşker örgütünün Ta-
liban ve El Kaide ile yakın ilişkiler içinde olması sebep gösterilmiştir. 

LJ, SSP’den koparak meydana gelmiş olsa da her iki örgütün bir birinden tama-
men bağımsız olduğunu söylemek zordur. Her şeyden önce aynı ideolojik tabana 
dayanan iki örgüt arasında yüksek oranda geçişlilik vardır. SSP zaman zaman si-
yasal yollara da başvururken, LJ sadece silahlı faaliyetlerde bulunmaktadır. SSP 
bugün yasal zeminde Ehl-i Sünnet ve Cemaat ismi altında faaliyet gösterirken, 
LJ’nin bu tarz bir yasallık arayışı da yoktur. 

Tıpkı SSP gibi LJ’de Talibanla yakın ilişkiler içerisinde olup birçok eylemde Tali-
ban’dan destek almış ve aynı zamanda örgüt mensupları, Taliban’a askeri destekte 
bulunmuştur. Ayrıca LJ, Keşmir odaklı Hareket-ül Mücahidin ve Ceyş-i Muham-
med gibi örgütlerle de yakın ilişki içerisindedir.

Örgüt lideri Riaz Basra, 2002 yılında Şiilere karşı gerçekleştirdiği bir operasyon 
esnasında öldürülmüştür. Örgütün şu anki lideri Ekrem Lahori’dir. 
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3.2.1.3 Sipah-i Muhammed Pakistan (SMP)

1993 yılında ana akım Şii hareketi TJP’den Mevlana Mürid Abbas Yezdani lider-
liğinde kopan bir gruptur. Grubun ortaya çıkışını 90’lı yılların mezhep şiddeti 
tetiklemiştir. TJP’nin silahlı Sünni örgütü SSP’ye karşı yeterince sert mücade-
le etmediği ve bu yüzden Şiilerin haklarını koruyamadığını düşünen daha genç 
kadroların bir araya gelmesiyle meydana gelen SMP, kuruluşundan bu yana hem 
SSP’ye, hem de ondan koparak oluşan LJ’ye karşı silahlı mücadele yürütmektedir.

Her ne kadar SMP, TJP’den örgütün Sünni örgütlere karşı uzlaşmacı bir politika 
izlediğini iddia ederek ayrılmış ise de, 1996 yılında bu sefer de Abbas Yezdani 
benzer bir suçlama ile karşılaşmış ve örgüt içi güç mücadelesinde öldürülmüştür. 
Yerine daha uzlaşmaz bir çizgi takip eden Gulam Rıza Nekvi geçmiştir. Nekvi’nin 
liderliğinde örgütün genel merkezi olan Lahor yakınlarındaki Thokar Niyaz Bey 
köyü büyük bir karargâha ve bir tür kurtarılmış bölgeye dönmüş ve burada örgüt, 
devlet içinde devlet haline gelmiştir. Bu yıllarda Pakistan polisi pek çok kereler 
köye müdahale etmek istemişse de hiçbirinde içeri girmeyi başaramamıştır. Ni-
hayetinde 1996 yılı Aralık ayında köye yapılan büyük bir operasyonla buradaki 
otonom yapı dağıtılmış ve Nekvi tutuklanmıştır. Nekvi o tarihten beri hapistedir. 

3.2.2 Keşmir Odaklı Gruplar
3.2.2.1 Hizb-ül Mücahidin

Ahsen Dara tarafından 1989 yılında Keşmir’de kurulan örgüt, kuruluşundaki El 
Bedr ismini daha sonra bırakıp Hizbul Mücahidin ismini almıştır. Keşmir Böl-
gesi’nde mücadele eden en büyük silahlı grup olan örgütün resmi amacı Keşmir 
Bölgesi’ni Pakistan’a bağlamaktır. 

Merkezi Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir’in başkenti Muzafferabad’da olan 
örgüt eylemlerinde Hindistan silahlı kuvvetlerini hedef seçmektedir. Hindistan 
kaynaklarına göre Keşmir’de gerçekleştirilen eylemlerin yaklaşık yüzde 20’sinden 
bu örgüt sorumludur. Pakistan istihbaratı ISI’nın Keşmir’in bağımsızlığını savu-
nan seküler JKLF’ye karşı Hizb-ül Mücahidin’i desteklediği ve örgütün kuruluş 
aşamasında militanlarının çoğunu JKLF’den devşirdiği tahmin edilmektedir.

Hizb-ül Mücahidin’i bölgedeki diğer örgütlerden ayıran en temel fark büyük 
oranda yerel Keşmir’lilerden oluşmasıdır. Bölgedeki diğer örgütler ise büyük 
oranda Pakistan’ın değişik bölgelerinden Keşmir için savaşmaya gelen yabancı-
lardan oluşmaktadır. Bu açıdan örgütün, çoğunluğu Pakistanlı’lardan ve başka 
milletlerden oluşan Hareket-ül Ansar ve Leşker-i Tayyibe gibi örgütlere lojistik 
destek sağladığı düşünülmektedir. Hizb-ül Mücahidin lideri Seyyid Selahattin, 
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Haziran 2012 tarihinde verdiği bir röportajda Pakistan istihbaratının örgütü ku-
ruluşundan itibaren desteklediğini, bu desteğin sona ermesi durumunda örgütün 
Pakistan’a da saldırabileceğini açıklamıştır.152

3.2.2.2 Leşker-i Tayyibe

1990 yılında Hafız Muhammed Said, Abdullah Yusuf Azzam ve Zafer Ikbal ta-
rafından kurulmuştur. Örgütün merkezi Pencap Eyaleti’ndeki Murdike şehri ol-
makla beraber Pakistan’ın birçok bölgesinde konuşlanmış kampları vardır. Keş-
mir mücadelesinde aktif olan örgüt, siyasi ve dini hedef olarak kendine Güney 
Asya’da bir Islam devleti kurmayı ve Keşmir Müslümanlarını özgürleştirmeyi  
belirlemiştir.

Örgüt, Hindistan’da birçok eylem düzenlemiştir. Bunlar arasında en çok ses ge-
tiren iki eylem 2001 yılında Hindistan parlamentosuna düzenledikleri saldırı ve 
2008 yılındaki Mumbai saldırısıdır. 

Kurulduğu günden beri Pakistan hükümetiyle yakın ilikiler içerisinde olan örgüt, 
silahlı faaliyetlerin yanı sıra sağlık, eğitim, sosyal yardımlaşma gibi alanlarda da 
Pakistan’da etkilidir. Yerel kaynaklara dayanan bilgilere göre, 2009 Pakistan dep-
reminde afet bölgesine Pakistan devletinden önce müdahale etmiştir. Pakistan ge-
nelinde dört hastanesi ve ambulans şirketi vardır. Sosyal dayanışmaya çok önem 
veren örgütün temel finans kaynaklarını Pakistan genelinde camilerde toplanan 
hayırlar oluşturmaktadır. 

Birleşmiş Milletler ve Büyük Britanya tarafından 2001 yılında terör örgütü ola-
rak tanınan Leşker-i Tayyibe, 2002 yılında Pakistan hükümeti tarafından yasak-
lanmıştır. Ancak bu yasak kararına rağmen Pakistan istihbaratıyla örgütün sıcak 
ilişkilerinin halen devam ettiği düşünülmektedir. 2009 senesinde örgüt, Keşmir 
meselesinde silahlı mücadeleyi bıraktığını ve bundan sonra Keşmir’in özgürlük 
mücadelesine barışçıl yollarla devam edeceğini resmi olarak açıklamıştır. 

3.2.2.3 Ceyş-i Muhammed

Keşmir’in bağımsızlığını hedefleyen örgütün kökleri esasen Afganistan savaşına 
dayanmaktadır. 1980’li yıllarda Afgan cihadını desteklemek için kurulan sayısız 
örgütten biri olan Hareket-ül Mücahidin adlı örgüt, Afgan savaşının sona ermesiy-

152. http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-06-08/pakistan/32123109_1_kashmir-issue-jam-
mu-and-kashmir-india-and-pakistan
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le birlikte etkinlik alanını Keşmir’e kaydırmıştır. Ceyş-i Muhammed, 2000 yılında 
Hareket-ül Mücahidin’den koparak meydana gelmiştir. Grubun kurucusu Mevlana 
Mesud Ezher, 1999 yılında kaçırılan bir Hindistan yolcu uçağındaki yolculara kar-
şılık serbest bırakılmış ve 2000 yılında Hareket-ül Mücahidin’den koparak Ceyş-i 
Muhammed’i kurmuştur. Hareket-ül Mücahidin mensuplarının çok büyük bir 
kısmı da kendisini takip etmiştir. Bu tarihten sonra Ceyş-i Muhammed’in, büyük 
oranda Hareket-ül Mücahidin’in yerini aldığını söylemek mümkündür.

Grubun en ses getiren eylemi 2001 yılında Leşker-i Tayyibe ile birlikte Hindistan 
parlamentosuna saldırmasıdır. Örgüt 2002 yılında Pakistan tarafından terörist 
ilan edilerek yasaklanmıştır.

3.2.3 Taliban

Pakistan’da Taliban’ın varlığı ile ilgili ilk bilinmesi gereken husus, Pakistan Taliba-
nı’nın Afganistan’da kurulan ve 1996-2001 yıllarında ülkeyi yöneten Taliban’dan 
ayrı bir örgüt olduğudur.153 Pakistan’da Taliban, 11 Eylül sonrasının siyasi ve as-
keri ortamında ortaya çıkmış olup, Afganistan Talibanı’ndan bağımsız bir lokal 
örgütler topluluğudur. Pakistan ve Afganistan Talibanları aynı ideolojik yapıya 
sahip olmaları ve Peştun halkına dayanmalarına rağmen organizasyonel olarak 
birbirinden bağımsız yapılardır. Özellikle Pakistan bağlamında, Taliban’ı bir ör-
gütten ziyade, genel bir üst isim olarak değerlendirmek daha doğrudur. Irili ufaklı 
pek çok örgüt kendini Taliban olarak adlandırmakta, ya da öyle adlandırılmakta 
ise de, bu örgütler arasında bir organizasyonel ilişki olmadığı gibi sıklıkla birbir-
leriyle de çatışabilmektedir. Pakistan Talibanı’nın doğuşunu ve Afgan Talibanı, 
ABD ve Pakistan devleti ile olan ilişkisini anlayabilmek için öncelikle Pakistan’ın 
KP Eyaletinde ve FATA bölgesindeki yapıya bakmak gerekmektedir. 

Her iki Taliban’ın da temelini oluşturan Peştun halkı, tarihsel olarak Ingiliz sö-
mürgeciliği döneminde iki ayrı devlete ayrılmıştır. Durand Line154 olarak bilinen 
çizgiyle, Afganistan ile Ingiliz sömürge yönetimi arasındaki sınırlar belirlenmiş 
ve daha sonra Durand Line Afganistan ile Pakistan arasında da resmi sınır ol-
muştur. Ancak bu sınır Peştun halkını ortadan ikiye ayırmakta ve Peştunların bir 
kısmı Afganistan sınırlarında kalırken diğer kısmı da Pakistan sınırları içerisinde 
kalmaktadır. KP Eyaleti hemen hemen tamamen Peştun nüfusa sahip olup Peş-

153.  http://www.nytimes.com/2009/10/23/world/asia/23taliban.html
154.  Durand Line hakkında tarihsel bilgi için bu metnin ANP başlığına bakılabilir.
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tunlar Pakistan nüfusunun yaklaşık yüzde 11’ini oluşturmaktadır.155 Ancak bu 
sınır çizgisi aynı etnik gruba hatta bazı durumlarda aynı kabileye mensup olan 
insanları birbirinden ayırmamış, zaten dağlık olan bölgede bu sınır hiç bir zaman 
ciddi bir anlama sahip olmamış, sınırın iki tarafı arasında insan ve mal geçişi ciddi 
bir kontrol olmadan devam edegelmiştir. Dahası 1980’ler boyunca devam eden 
Afgan cihadı, bu sınırı daha da anlamsızlaştırmıştır. Hem batılı güçler hem de 
Pakistan devleti bu süre boyunca sınırın iki yakasındaki Peştun halkı arasında-
ki dayanışmayı arttırmaya çalışmış, Pakistan Peştunları Afganistan içindeki kar-
deşlerine yardım etmeye yönlendirilmiş ve Pakistan’ın Peştun bölgesi Afganistan 
içinde devam eden savaşın yürütüldüğü bir karargâha dönüşmüştür. Ayrıca mil-
yonlarca Afgan mültecinin, sınırı aşarak Pakistan bölgesine yerleşmesiyle zaten 
mevcut olan akrabalık ve kader birliği duygusu daha da artmıştır.

Sadece sınır boyunca değil, sınırın hemen güneyinde kalan Pakistan bölgelerin-
de de ciddi bir devlet otoritesinden söz edilemez. Sınırın hemen güneyinde ve KP 
bölgesinin kuzeyinde Kabileler Bölgesi olarak adlandırılan F.A.T.A (Federally Ad-
ministered Tribal Areas- Federal Kabile Bölgesi) bulunmaktadır. Burası son derece 
dağlık bir arazi olup, bölge halkı kabileler halinde yaşamaktadır. Ingilizler, bölgenin 
sarp coğrafyası, kabilelerin devlet otoritesini benimsemeye uzak yaşayış tarzları ve 
isyankârlıkları sonucunda bu bölgede devlet otoritesini hiç bir zaman tesis ede-
memişlerdir. Birkaç kanlı ve başarısız denemeden sonra Ingiliz yönetimi bölgeyi 
kabilelere terk etmiş ve burayı Afganistan ile Hint kıtası arasında bir tür tampon 
bölge olarak bırakmışlardır. Ingilizlerden bu mirası devralan Pakistan yönetimi de 
bölgeye hemen hiç bir müdahalede bulunmamış ve bölgenin yönetimini kabilelere 
bırakmıştır. Kabileler burada Peştunvali denen kendi hukuk sistemlerini uygula-
makta, içişlerinde tamamen otonom hareket etmekte ve Pakistan devletine ancak 
kâğıt üstünde bağlı bulunmaktadır. Bu anlamda Pakistan devleti bölge üzerindeki 
otoritesini 11 Eylül sonrasında kaybetmiş değildir. Aksine devlet bu bölgede hiç bir 
zaman otorite tesis edememiş, daha doğrusu son yıllara kadar bu yönde herhangi 
bir çaba içerisinde de olmamıştır. Bölge yedi ayrı birimden oluşmaktadır. Idari ola-
rak KP Eyaletinin bir parçası olmayıp doğrudan federal yapıya bağlıdır.  

Pakistan Taliban’ı işte bu dağlık ve devlet otoritesinin olmadığı bölgede, 11 Eylül 
sonrası ortamda ortaya çıkmıştır. Afganistan Taliban’ı ile sadece isim benzerliğine 
sahip değildir. Aksine, örgütün ortaya çıkışı Afgan Talibanı’nın kaderiyle doğru-
dan ilintilidir. ABD’nin Afganistan’ı işgalinden sonra Afgan Taliban’ı büyük oran-

155.  Afganistan sınır boyunca devam eden diğer eyalet olan Belucistan’da Peştun nüfusu yüzde 40’a yakındır. 
Ancak bu ani nüfus artışında Afgan savaşı sırasında bölgeye gerçekleşen Peştun göçü de önemli bir rol oyna-
mıştır. Eyaletin Afganistan’a yakın kısımları ağırlıklı olarak Peştun olup, eyalet başkenti olan Quetta’da Peştunlar 
çoğunluğu oluşturmaktadırlar. 11 Eylül sonrası Amerikan’ın Afganistan’ı işgalini müteakip Afgan Talibanı’nın 
liderlik kadrosunun büyük kısmının HP’ye değil Belucistan Eyaletine kaçtığı tahmin edilmektedir. Molla Ömer 
dâhil, Afgan Talibanı’nın liderlik kadrosunun büyük oranda Quetta’da yaşadığı ve örgütün Quetta Şurası adı 
verilen bir meclis tarafından yönetildiği düşünülmektedir.
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da Pakistan sınırlarına geri çekilmiş ve buradan ABD ile ve mevcut Afgan hükü-
meti ile savaşmaya devam etmiştir. Pakistan Taliban’ı da, Amerika’nın ve diğer 
batılı güçlerin Afganistan’dan çıkarılmasını ve Molla Ömer liderliğindeki Afgan 
Talibanı’nın yeniden Afganistan’ı yönetmesini desteklemektedir. Ancak Pakis-
tan’da Taliban’ın ortaya çıkışı, ABD ile Afgan Taliban’ı arasındaki savaşa Pakistan 
ordusunun da müdahil olmasının sonucudur.

11 Eylül sonrası ortamda Pakistan devleti ABD’nin El-Kaide’ye ve Taliban’a karşı 
yürüttüğü savaşa destek vermek zorunda kalmıştır. Ancak Pakistan rejimi baş-
langıçta bu desteği sınırlı tutmaya gayret göstermiş, FATA bölgesine geri çekilen 
Taliban güçlerine doğrudan askeri müdahalede bulunmamaya çalışmıştır. Fakat 
artan Amerikan baskısı sonucunda 2004 yılında Pakistan ordusu FATA bölgesi-
ne girmiştir. Bu aynı zamanda ordunun bu bölgede Pakistan’ın kuruluşundan bu 
yana ilk ciddi varlık gösterişidir. Bu operasyonlar bölgedeki kabileler nezdinde 
neredeyse bir işgal anlamına gelmiş ve ordunun varlığına karşı ciddi bir direniş 
baş göstermiştir. Bir yandan ordunun operasyonlarından ve bölgedeki varlığın-
dan duyulan rahatsızlık, öte yandan Taliban’ın Amerika’ya ve Batı destekli Karzai 
yönetimine verdiği mücadeleye duyulan sempati sonucunda kabileler ile Pakistan 
ordusu arasında kanlı çatışmalar başlamıştır. Bu süreçte pek çok yerel dini lider 
etrafında kümelenen ve birbirlerine genellikle kabile bağlarıyla da bağlanan yerel 
örgütler ortaya çıkmıştır. Pek çok kere örgütler ve kabile liderleri ile ordu arasında 
barış anlaşmaları ve ateşkes ilan edilmişse de bunlar uzun soluklu olmamış, 2004-
2007 arasında Pakistan ordusu ve kabileler destekli yerel dini örgütler aralıklarla 
çatışmaya devam etmiştir. Ancak 2007 yılında Islamabad’daki Lal Mescid’de (Kı-
zıl Mescit) kümelenen Islamcı militanlara Pakistan ordusunun müdahale etmesi, 
müdahale sonucunda mescitte yaşayan militanların ve ailelerinin öldürülmesiy-
le birlikte Pakistan büyük bir şiddet sarmalına sürüklenmiştir. Zaten bir süredir 
FATA bölgesinde yerel olarak ordu ile çatışan örgütler, Tehrik-i-Taliban Pakistan/ 
Pakistan Taliban Hareketi (TTP) üst başlığı altında birleştiklerini ilan etmişlerdir 
ve böylelikle Pakistan Taliban’ı da resmi olarak kurulmuştur.

Afgan Talibanı’nın aksine Pakistan Taliban’ı derli toplu bir örgüt değildir. Aksine 
bir tür yerel örgütler koalisyonudur. Her biri bir kabile bölgesini kontrol eden ör-
gütlerin büyük kısmı TTP üst başlığı altında birleşmektedir. Ancak TTP’ye men-
sup olmayan Taliban fraksiyonları da mevcuttur. Üstelik TTP koalisyonu üyesi 
örgütler arasında da sık sık ayrılıklar meydana gelmekte, yerel örgütler ile TTP 
arasındaki ilişkiler sürekli değişkenlik arz etmektedir. Bu açıdan TTP’nin pek çok 
olaya nasıl yaklaştığını tespit edebilmek de mümkün değildir.

Taliban ve FATA dışı bölgeler
Pakistan Taliban’ı, FATA bölgesi merkezli bir örgüt olmakla beraber etkinlik alanını 
FATA dışına da genişletmek istemektedir. Ancak burada Taliban’ı bekleyen önem-
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li bir paradoks vardır. Pakistan toplumu Taliban’a büyük oranda Amerikan karşıtı 
bir örgüt olarak sempati beslemekte ve ordunun bu örgüte karşı büyük çaplı ope-
rasyonlar yürütmesini istememektedir. Bu tarz operasyonlar genellikle Amerika’ya 
hizmet olarak değerlendirilmekte ve ordunun halk nezdindeki itibarını ciddi şekilde 
zedelemektedir. Ordunun operasyonlarda zaman zaman gevşek davranmasını, ope-
rasyonların Pakistan halkı nezdinde destek bulmamasına da bağlamak mümkün-
dür. Ancak Taliban eylemlerini ve saldırılarını Pakistan içlerine taşıdıkça, özellikle 
de Pencap’da saldırılar gerçekleştirdikçe halk nezdindeki sempatisini kaybetmekte, 
ordu operasyonlar için gerekli olan moral ve halk desteğine ulaşmakta ve bu da or-
dunun operasyonların sayısını ve şiddetini arttırmasına yol açmaktadır. Tüm bun-
ların sonucunda Taliban, Peştun bölgelerinde taban ve etkinlik bulabilmekte ancak 
henüz Peştun bölgelerinin dışında ciddi bir varlık gösterememektedir. Bu haliyle 
örgüt, tüm Islamcı söylemine rağmen son tahlilde bir Peştun örgütüdür. Ancak Peş-
tunların yoğun olarak yaşadığı Karaçi’de de örgütün varlığını güçlendirdiği ve silahlı 
birliklerin şehirdeki Peştun bölgelerinde artan oranda denetim sağlamaya başladığı 
görülmektedir. Karaçi’de etnik ve siyasi gruplar arasında şiddet olayları zaten çok 
yaygın olmakla beraber, son aylarda Taliban’ın da şehirdeki güç savaşının bir parçası 
olmaya başladığı gözlemlenmektedir. 

Hayber 
Paktunva 
ve Kabileler 
Bölgesi 
Haritası
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Taliban ve Pakistan ordusu
Pakistan sıklıkla Taliban’a destek vermekle ya da en azından Taliban ile mücade-
le etmemekle suçlanmaktadır. Bu suçlamalara karşın Pakistan yönetimi ise Tali-
ban ile yıllardır mücadele ettiklerini, bu mücadele esnasında 40.000’in üzerinde 
Pakistanlının hayatını kaybettiğini ve Pakistan’ın Taliban’ın sorumlusu değil, bir 
numaralı mağduru olduğunu iddia etmektedir. Her iki argüman da belli ölçüde 
doğruluk payına sahiptir. Bu karmaşık durumdan yola çıkan bazı batılı yazarlar, 
Pakistan devleti ve ordusu Taliban ile savaşırken, istihbarat örgütü ISI’nın devle-
tin resmi kontrolünden çıktığını ve devletin resmi politikasına rağmen el altından 
Taliban’ı desteklediğini öne sürmektedir. Resmi nispeten basitleştiren bu iddia 
basit olduğu ölçüde de yanıltıcıdır. ISI’nın kendi başına ve emirlere rağmen hare-
ket ettiği sıklıkla iddia edilse de bugüne kadar bu kesin olarak teyit edilmemiştir. 
Üstelik ISI yönetimi askeri yönetimin bir parçasıdır. Ancak bazı ISI yetkililerinin 
kurumsal bir politika olarak değil ama kişisel bağlantılarına dayanarak bazı yerel 
Taliban mensuplarına yardım ve himaye etmesi muhtemeldir. Ancak bu kurumsal 
bir destek olmaktan ziyade kişisel ilişkilere dayanan bir durumdur. 

Pakistan devleti ile Taliban arasındaki ilişkilerde görülen karmaşıklık Pakistan 
yönetiminden ziyade Taliban örgütünün doğasından kaynaklanmaktadır. Her 
şeyden önce Pakistan toplumunda, Amerika’nın Afganistan operasyonlarına ve-
rilen destek minimumdadır. Afganistan işgalinden sonra Irak’ın da işgal edilmesi 
ile Pakistan toplumu genelinde Amerika’ya duyulan nefret daha da yükselmiştir. 
Pakistan halkı büyük oranda Taliban’ı ülkesi işgal edilen ve Amerika’ya karşı ba-
ğımsızlık savaşı veren bir örgüt olarak görmektedir. Özellikle Peştun bölgesinde 
Taliban’a yönelik destek çok yaygındır. Bu sebeple Pakistan ordusunun bu operas-
yonlara müdahil olmasına yönelik kamuoyu desteği çok düşüktür. Bu durumun 
farkında olan Pakistan ordusu, FATA bölgesine yönelik askeri operasyonun kendi 
prestijini ciddi anlamda sarsacağını ve Taliban’a yönelik desteği arttıracağını bil-
mektedir. Ancak belli durumlarda kamuoyu desteği sağlandığında ordu Taliban’a 
karşı başarılı operasyonlar da yürütebilmektedir. 2009 Ekim’inden itibaren Svat 
vadisinde yürütülen operasyonlar bunun en iyi örneğini oluşturmaktadır. 

Ancak sorunun en önemli boyutu Pakistan rejiminin güvenlik kaygısıdır. Pa-
kistan’ın güvenlik algısının merkezini Hindistan oluşturmaktadır. Pakistan, 
Afganistan konusuna da Hindistan üzerinden bakmakta ve Afganistan’da Hin-
distan’ın etkinliğinin arttırmasını ve Hindistan yanlısı bir rejimin Afganistan’ı 
kontrol etmesini hayati bir tehdit olarak görmektedir. 11 Eylül sonrasında Hin-
distan ile ABD arasındaki yakınlaşma ve bunun sonucunda Hindistan’ın Af-
ganistan içinde artan askeri ve ekonomik varlığı bu tehdit algısını güçlendir-
mektedir. Böyle bir durumda aynı anda iki cephede birden savaşmak zorunda 
kalacağını düşünen Pakistan, Afganistan’da kendisine yakın bir rejimin varlığını, 
eğer bu mümkün değilse en azından Pakistan sınırını oluşturan güney Afganis-
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tan’da kendi kontrolünde olacak bir grubun egemenliğini Pakistan’ın varlığının 
devamı için şart görmektedir. Pakistan ile Taliban arasındaki ilişkiler de bu stra-
tejik hesaplamaya dayanmaktadır. Afganistan’ın Peştun olmayan Kuzey halkla-
rını Hindistan’ın doğal müttefiki gören Pakistan, Karzai yönetimi ile Hindistan 
yönetimi arasındaki iyi ilişkilerden de büyük rahatsızlık duymakta ve Afgan 
Taliban’ı veya Hakkani grubu gibi yapıları Hindistan tarafından iki cepheden 
birden kuşatılmamak için elzem görmektedir. Bu açıdan Pakistan yönetiminin 
Taliban’a bakış açısını asıl belirleyenin Taliban’ın Afganistan’da oynadığı veya 
oynaması muhtemel rol olduğunu söyleyebiliriz. Pakistan’ın asıl derdi Taliban’ı 
desteklemek veya desteklememek değil, Afganistan’da kendi kontrolünde (ya da 
en azından Hindistan’ın etki alanına girmeyecek) bir Peştun hükümetinin varlı-
ğını sağlamaktır. Afganistan içerisinde etkin bir rol oynamayan Taliban yapıları 
ise Pakistan devleti için korunmaya değer değildir. Bu açıdan Pakistan, saldırı-
larını Afganistan içine yönelten Taliban fraksiyonları ile savaşmaktan kaçınır-
ken, TTP veya TNSM gibi Pakistan Talibanı’nı oluşturan yapılara yönelik büyük 
askeri operasyonlar düzenlemektedir. Pakistanlı yetkililerin büyük kayıplar ver-
diklerini her fırsatta tekrarladıkları operasyonlar, Taliban’ın bu tarz birimlerine 
yönelmektedir. Pakistan yönetimi, özellikle de Pakistan ordusu Hindistan’ın Af-
ganistan politikaları konusunda tatmin edilmediği müddetçe de, bu politikada 
ciddi bir değişiklik beklenmemelidir.

3.2.3.1 Tehrik-i Taliban Pakistan/Pakistan Taliban Hareketi (TTP)

2007 yılında FATA bölgesinde faaliyet gösteren on üç yerel örgütün Beytullah 
Mehsud liderliğinde bir araya gelmesiyle kurulmuş olan şemsiye örgüttür. Sık-
lıkla Pakistan Taliban’ı olarak da adlandırılır. Süreç içerisinde farklı kişi ve grup-
lar TTP’ye girip çıkmaktadır. Kendini Taliban ile irtibatlı kabul eden Pakistanlı 
grupların büyük kısmı TTP bünyesindedir. Ancak TTP’nin kendisi tekil bir örgüt 
olmaktan ziyade bir örgütler koalisyonudur. Bu açıdan organize ve örgütlü bir 
yapıdan tam anlamıyla söz etmek mümkün değildir.

TTP’yi Afgan Talibanı başta olmak üzere aynı isme sahip olan diğer yapılardan 
ayıran temel fark, Pakistan devletine karşı takındığı tavırdır. TTP Pakistan’da bir 
rejim değişikliği hedeflemekte ve Pakistan devletini de düşman olarak görmekte-
dir. Örgütün saldırılarının büyük kısmı Pakistan ordusunu hedef almaktadır. Öte 
yandan diğer Taliban grupları çoğunlukla hedeflerini Afganistan’daki Amerikan 
işgalini sonlandırmak ve Karzai rejimini devirmekle sınırlandırmakta ve Pakistan 
devleti ile çatışmaktan kaçınmaktadırlar. Dahası Afgan Talibanı Pakistan ordusu 
ile çatışmaya kesin bir şekilde karşı çıkmaktadır. Benzer şekilde Hafız Gül Ba-
hadır veya Ocak 2013’de öldürülen Molla Nazir gibi Pakistan’lı bazı etkin Tali-
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ban komutanları da Pakistan ile savaşmayı istememekte ve bu açıdan kendilerini 
TTP’den ayrıştırmaktadır. 

Örgütün kurucusu ve lideri Beytullah Mehsud, 2009 yılında Amerikalı’ların ger-
çekleştirdiği bir Insansız Hava Aracı (IHA) saldırısında öldürülmüş, belli bir kaos 
döneminden sonra yerine Hakimullah Mehsud geçmiştir. Hakimullah Mehsud’un 
yardımcılığını ise aynı zamanda örgüt içindeki en büyük rakibi olan Veli-ür Rah-
man yürütmektedir. Hem Mehsud hem de Rahman Pakistan tarafından en çok 
aranan kişilerdir ve Pakistan devleti bu kişilerin yakalanmasına yardım edecek 
kişilere 50 milyon Rupi (600.000 USD) vaad etmiştir.156 
2010 yılından bu yana Hakimullah Mehsud’un da öldürüldüğüne yönelik çeşitli 
haberler vardır, ancak 2013 Mayıs itibariyle ne öldürüldüğü ne de yaşadığına dair 
kesin bir delil bulunmaktadır.

3.2.3.2 Molla Nazir Grubu

Özellikle Güney Veziristan bölgesinde etkin olan bir Taliban fraksiyonudur. 2013 
Ocak ayında öldürülen kumandanları Molla Nazir’in adıyla anılmaktadır.
2009 yılında ordu ile bir barış anlaşması imzalayan Molla Nazir, TTP’nin aksi-
ne Pakistan devleti ile çatışmaktan kesinlikle imtina etmiştir. Bu yüzden 2009 
Ekim’inde Güney Veziristan’a operasyon düzenleyen Pakistan ordusu sadece TTP 
kontrolündeki bölgelere saldırmış, Nazir’in kontrolünde bulunan batı bölgelerine 
saldırmamıştır. Güney Veziristan’ın Afgan sınırını oluşturan batı bölgesini fiilen 
yöneten grup, saldırılarını tamamen Afganistan içine yönlendirmiştir. Pakistan 
ordusu ile savaşmaması ve Pakistan karşıtı TTP grubu ile yaşadığı sürtüşmeler-
den ötürü Pakistan güvenlik birimlerince zararsız bulunan Nazir grubu, Pakis-
tan tarafından “iyi Taliban” olarak değerlendirilmektedir. Buna karşın Afganistan 
içindeki savaşta etkinliği ve Amerikan hedeflerine yönelik saldırılarından ötürü 
grup Amerika’nın öncelikli hedeflerinden birini oluşturmaktadır. Bu da Taliban 
meselesinde iki ülke arasındaki ayrışmayı özetlemektedir. Özellikle Pakistan kar-
şıtı TTP’nin baskısını hisseden Pakistan devleti, Molla Nazir’i TTP’ye karşı bir koz 
olarak görürken, Amerika bu grubun Afganistan’daki etkisini göz önüne alarak, 
en tehlikeli Taliban fraksiyonlarından biri olduğunu düşünmektedir.

Molla Nazir grubu ile TTP arasında resmi ayrım Pakistan devletine bakış teme-
linde olsa da, iki grup arasında esas olarak kabile ayrımı belirleyicidir. Molla Na-
zir grubu Ahmedzai kabilesine dayanırken, TTP grubu rakip Mehsud kabilesi-
ne dayanmaktadır. Kabileler arasındaki rekabeti kızıştırma ve grupları birbirine 
düşürme Pakistan devletinin bölgede en sık başvurduğu stratejilerinden birini 

156.  http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8337237.stm
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oluşturmaktadır. Pakistan ordusu, Molla Nazir’in öldürülmesinden sonra Meh-
sud liderlğindeki TTP’nin etkinlik alanını batıya doğru genişleterek Güney Vezi-
ristan’da kontrolü tamamen ele geçirmesinden endişe etmektedir.

Molla Nazir’in ölümünün ardından örgüt liderliğine Bahawal Han’ın getirildiği 
iddia edilmektedir.157

3.2.3.3 Hafız Gül Bahadır Grubu

Kuzey Veziristan’ı kontrol eden Taliban grubudur. Güney Veziristan’daki Taliban 
yapısının Hakimullah Mehsud ve Molla Nazir komutasında Mehsud ve Ahmedzai 
kabileleri arasında bölünmesine rağmen, Hafız Gül Bahadır, Kuzey Veziristan’ı tek 
başına kontrol etmektedir. Bahadır, bölgesinde kendi etkinliğinin dışında Hakka-
ni grubunu barındırmakta ve bu sayede grubun Afganistan içinde operasyonlar 
yürütmesini mümkün kılmaktadır.

Bölgedeki pek çok etkin komutan gibi Hafız Gül Bahadır da 1980’li yıllarda Afgan 
savaşına katılmıştır. 11 Eylül sonrasında da Afgan Talibanı’na destek veren Baha-
dır, 2007 yılında oluşturulan TTP’ye de katılmış ve örgütün lideri Beytullah Meh-
sud’un yardımcılığına getirilmiştir. Ancak daha sonra TTP’nin Pakistan ordusuna 
karşı yürüttüğü operasyonları eleştirerek örgütten uzaklaşmıştır.

Bu açıdan tıpkı Molla Nazir gibi Bahadır’da Pakistan tarafından “iyi Taliban” ola-
rak değerlendirilmektedir. Ancak kendi bölgesinde artan IHA saldırılarından ra-
hatsız olan Bahadır zaman zaman Pakistan’ı barışı bozmakla tehdit etmektedir. 
Hem Pakistan ordusu ile hem de diğer Taliban fraksiyonları ile uzun soluklu bir 
çatışmadan kaçınan Bahadır’ın öncelikle Kuzey Veziristan’daki kontrolünü devam 
ettirmeyi hedeflediği söylenebilir. Pakistan’a veya diğer Taliban fraksiyonlarına 
ancak bölgesindeki otonomisi ve kontrolü tehdit edilirse saldırmaktadır.158

3.2.3.4 Hakkani Grubu

Afgan cihatı’nın ünlü komutanlarından Celaleddin Hakkani’nin liderliğini yaptığı 
ve FATA’nın Kuzey Veziristan bölgesinde konuşlanan grup, ismini Dar-ül Ulum 
Hakkaniye adlı medreseden almaktadır. Celaleddin Hakkani de bu medresenin 
mezunlarından birisidir. Medrese, pek çok mezunu Afgan cihadına katıldığı için 
bazen Cihat Medresesi olarak da adlandırılmaktadır.

157.  http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-20909841
158.  http://www.criticalthreats.org/pakistan/survivalist-north-waziristan-hafiz-gul-bahadur-biography-and-analysis
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Hakkani grubu sıklıkla Taliban ile karıştırılmaktadır. Grup organizasyonel açı-
dan otonom olmakla beraber kendini Afgan Talibanı’nın bir parçası olarak kabul 
etmektedir. Celaleddin Hakkani, Afganistan’daki Taliban yönetimi sırasında Ka-
bilelerden ve Sınır Güvenliğinden Sorumlu Bakan olarak kabinede yer almıştır. 
Celaleddin Hakkani’nin ilerleyen yaşından ötürü grubun liderliğini oğlu Siracüd-
din Hakkani yürütmektedir. Siracüddin Hakkani’nin aynı zamanda Afgan Tali-
banı’nın yönetim heyeti olan Quetta Şurası’nın da üyesi olduğu düşünülmektedir. 
Siracüddin Hakkani, Afgan Talibanı lideri Molla Ömer’e bağlılığını dile getirmişse 
de Hakkani Grubu’nu ayrı bir grup olarak ele almak daha doğrudur. Zira grup, ta-
mamen kendi ayrı organizasyonuna sahiptir ve önceleri Celaleddin Hakkani’nin, 
şimdilerde ise oğlu Siracüddin Hakkani’nin tartışmasız otoritesi altındadır. Grup 
Pakistan içinde Kuzey Veziristan bölgesinde üstlenmiş olup, bölgenin diğer etkin 
komutanı Hafız Gül Bahadır ile iyi ilişkiler içindedir.

Askeri anlamda bütün konsantrasyonu Afganistan içine yönelik olan grup, Pa-
kistan devleti ile çatışmaktan kaçınmaktadır. Pakistan istihbaratı ile Celaleddin 
Hakkani arasında 70’lerin sonuna dayanan işbirliği, grubun bugün de Pakistan 
istihbaratı tarafından desteklendiği iddialarını sıklıkla gündeme getirmektedir. 
Amerika’nın Afganistan komutanı Amiral Mullen, emekliliğinden kısa bir süre 
önce bunun kesin olduğunu iddia etmiştir.159 Mullen bu bağı açıklıkla dile getiren 
en üst düzey Amerikalı yetkilidir. Grup, Pakistan ordusu ile çatışmaktan kaçındığı 
için ordu saldırılarının hedefi yapılmamakta ise de grubun Pakistan tarafından 
desteklendiğine dair kesin bir bilgi yoktur. Bu destek daha ziyade görmezden gel-
me şeklinde anlaşılmalıdır.

3.2.3.5 Tehrik-i Nizam-i Şeriat-ı Muhammedi/Şeriat-ı Muhammedi’nin 
Egemenliği Hareketi (TNSM)- Svat Talibanı

Taliban ile irtibatlı örgütlerden biri olan TNSM’nin kökleri çok daha eskiye da-
yanmaktadır. Afgan cihatına katılmış bir lider olan Sufi Muhammed, 1992 yı-
lında Cemaat-i Islami’den ayrılarak TNSM’yi kurmuştur. 2007 yılında TTP’nin 
oluşumunun ilan edilmesiyle birlikte TTP’yi desteklediğini açıklayan örgüt, ken-
dini TTP’nin bir parçası olarak adlandırmakta ama gerçekte tamamen otonom 
bir yapıya sahip olup bağımsız hareket etmektedir. Örgüt, KP Eyaleti içerisinde 
yer alan Svat bölgesi merkezli olduğu için zaman zaman Svat Taliban’ı olarak da  
adlandırılmaktadır. 

11 Eylül sonrasında Afganistan’daki Amerikan karşıtı savaşı destekleyen örgüt, 
2002 yılında yasa dışı ilan edilmiş ve Sufi Muhammed tutuklanmıştır. Bu dönem-

159.  http://www.nytimes.com/2011/09/23/world/asia/mullen-asserts-pakistani-role-in-attack-on-us-embassy.
html?pagewanted=all
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de örgütü damadı Mevlana Fazlullah yönetmiştir. Mevlana Fazlullah, örgüt pro-
pagandası için radyo yayınlarını etkin bir biçimde kullanmasından ötürü “Molla 
FM” olarak da adlandırılmaktadır. 

Örgüt, 2007 yılında Svat bölgesinin kontrolünü ele geçirmiştir. Svat bölgesi FA-
TA’nın dışında bir bölge olması itibariyle Taliban’ın, gücünü FATA dışına taşırma-
sı büyük yankı uyandırmıştı. Ancak ismen Taliban’ın bir parçası olmasına rağmen 
örgütün Svat’a FATA’dan yayılmadığı, aksine Svat merkezli örgütün Taliban ismini 
kullandığı unutulmamalıdır. Ayrıca, Svat bölgesinin tarihine bakıldığı zaman da 
bu bölgenin Pakistan yönetimine tam anlamıyla bağlı olmadığını görmek müm-
kündür. 1994 yılına kadar özel bir statü ile yönetilen bölgede Şeriat hükümleri 
egemen idi. 1994 yılında iktidardaki Benazir Butto hükümeti Svat bölgesini de 
Pakistan hukuk sistemine entegre etmek istemiş ancak o dönem karşılaştığı di-
reniş sonucunda büyük oranda geri adım atmıştı. Otorite boşluğu ve özellikle de 
hukuk sisteminin işlemeyişi gibi etkenler TNSM’nin bölgede bir alternatif olarak 
güçlenmesini hızlandırmıştır. 

2008 yılında örgütün hapisteki lideri Sufi Muhammed, şiddeti bırakma ve da-
madını ikna etme sözü vererek hapistan tahliye olmuştur. Şubat 2009 yılında da 
Sufi Muhammed’in aracılığıyla Pakistan devleti ile TNSM arasında Nizam-ı Adil 
anlaşması yapılmış ve bölgede Şeriat’ın egemen olduğu ilan edilmiştir. Bölgenin 
sadece fiilen değil de resmi olarak da Taliban’ın kontrolüne girmesi anlamına ge-
len anlaşma, dünyada büyük yankı uyandırmış ve Pakistan devletinin Taliban’a 
boyun eğmesi olarak yorumlanmıştır. Bununla birlikte, anlaşmanın Svat özelinde 
ve Pakistan genelinde büyük bir rahatsızlık yaratmadığı söylenebilir. Ancak daha 
sonra örgütün gücünü Svat dışına taşırmaya çalışması ile kamuoyu nezdinde de 
örgüte karşı bir şeyler yapılması gerektiği kanaati oluşmuş ve Pakistan ordusu 
2009 yazında bölgede geniş çaplı operasyonlara başlamıştır. Bugün itibariyle ordu 
Svat bölgesinin denetimini tekrar ele geçirmiştir.

3.3 DİNİ AZINLIKLAR

Nüfusun büyük çoğunluğu Müslüman olmasına karşın Pakistan’da yüzde 3-5 
arasında bir gayri Müslim nüfus bulunduğu tahmin edilmektedir. En büyük dini 
azınlıklar sırasıyla Hristiyanlar, Ahmediler, Hindular, Sihler ve Parsilerdir. Bu 
gruplar içinde Ahmediler özel bir duruma sahiptir. 19. yüzyıl sonlarında Hindis-
tan’da etkin bir Müslüman lider olan Mirza Gulam Ahmed, kendisini önce Mehdi 
daha sonra da peygamber ilan etmiştir. Ahmediler kendilerini Müslüman kabul 
etmekte, ama Gulam Ahmed’in de peygamber olduğunu iddia etmektedirler. Pa-
kistan’ın bir Islam devleti olarak kurulmasından sonra Ahmedi’lerin statüsü uzun 
süre tartışma konusu olmuştur. 1950’lerden itibaren Cemaat-i Islami, Ahmedi 
karşıtı sokak hareketlerine öncülük etmiş, Mevdudi’de yazdığı eserlerle Ahme-
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di’leri Müslüman toplum için önemli bir tehdit olarak göstermiştir. Bu hareketle-
rin neticesi olarak 1973 aAnayasasında Müslüman kişilerin Hz. Muhammed’i son 
peygamber olarak kabul etmesi zorunluluğu getirilmiş ve böylelikle Ahmediler 
gayri Müslim ilan edilmişlerdir. Bu tarihten itibaren ve özellikle Ziya rejimi ile 
birlikte Ahmediler’in kendilerini Müslüman olarak tanımlamaması gereği sıkı bir 
şekilde takip edilmektedir. Genel olarak büyük baskı görmekte olan Ahmedi top-
luluğu kendi gettolarında yaşamak zorunda kalmıştır.

Pakistan’da dini azınlıklar, resmi olarak da azınlık statüsünde kabul edilmekte ve 
mecliste kendi temsilcileri bulunmaktadır. Bu yüzden azınlıklar seçimlerde sade-
ce kendi adaylarına oy vermektedirler. Bu milletvekillerinin haricinde, kabinede 
Azınlıklardan Sorumlu Bakan da vardır.160 

Pakistan’daki gayri Müslimlerin durumuyla ilgili en tartışmalı konuların başında 
“Dine Hakaret Yasası” gelmektedir. Dine Hakaret Yasası, Pakistan’da Islami değer-
lere hakareti idamla cezalandırmaktadır. Son yıllarda dini azınlıkları sindirmek ve 
onları baskı altına almak için kullanılmaya başlanan bu yasa tartışma konusu hali-
ne gelmiştir. Ancak yasayı eleştiren Pencap Valisi Selman Taseer’in, Ocak 2011’de 
kendi koruması tarafından vurularak öldürülmesi ülkede yaşanan dini gerilimi 
göstermesi açısından anlamlıdır. Taseer’in öldürülmesinin ardından, yasayı eleş-
tirmeye devam eden Azınlıklardan Sorumlu Bakan Şahbaz Batti de iki ay sonra 
Mart 2011’de Taliban tarafından öldürülmüştür.

En son 2012 yılında 13 yaşında zihinsel engelli olduğu iddia edilen bir Hristiyan 
kızın Kur’an sayfalarını yaktığı gerekçesiyle Dine Hakaret suçlamasından yargı-
lanması, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve bu yasayı tekrar 
tartışma gündemine taşımıştı. Soruşturma neticesinde bu suçlamaları yapan köy 
imamının aileyi köyden çıkarabilmek için, kendi yaktığı Mushaf sayfalarını aile-
nin evine yerleştirdiğinin anlaşılması161 ile küçük kız beraat etmiş, ancak yasanın 
bu haliyle ülkedeki gayri Müslim azınlığı baskı altına almak için istismar edildiği 
fikri hem ulusal hem de uluslararası alanda yaygın kabul görmüştür. Bununla bir-
likte, Taliban ve benzeri örgütlerin artan şiddet sarmalı içerisindeki Pakistan’da 
herhangi bir siyasi hareketin bu yasayı değiştirmesi veya uygulamada bir düzenle-
meye gitmesi yakın gelecekte olası görünmemektedir.

160.  http://www.minorities.gov.pk/
161.  http://www.guardian.co.uk/world/2012/sep/02/pakistan-mullah-blasphemy-girl-framed
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4. ORDU

Ordu, Pakistan’ın en temel kurumu olarak öne çıkmaktadır. Pakistan siyasi ta-
rihinin neredeyse yarısı askeri rejimde geçerken, sivil dönem boyunca da aske-
riyenin ülke yönetimindeki temel ağırlığı devam etmiştir. Pek çok ülkede oldu-
ğu gibi Pakistan’da da ordu kendisini ülkenin bekasının temel güvencesi olarak 
görmektedir. Fakat Pakistan özelinde bu görüşün ordu dışı çevrelerde de popüler 
olduğu söylenebilir. Ülke tarihinde dört askeri diktatörlük dönemi olmasına ve bu 
dört dönemin her birinin felaketle sonuçlanmış olmasına ve daha önemlisi 1965 
ve 1971 yıllarında Hindistan ile yaşadığı her iki savaşı da kaybetmesine rağmen, 
ordu ülke genelindeki popülaritesini hala korumaktadır. Bunun öncelikli sebebini 
sivil yönetimlerin ve politikacıların başarısızlığında aramak mümkündür. 

Ülke genelinde beceriksiz sivil yönetimleri karşısında etkin bir ordu imajı var-
dır. Bu imaj Pakistan üzerine yazan yabancı yazarlar tarafından da sıklıkla tek-
rar edilmektedir. Yolsuzluk, adam kayırma, klientelism gibi sorunlar Pakistan’da 
siyasi hayatın neredeyse doğal bir unsuru olmasına karşın ordu torpilin işleme-
diği, dürüst ve etkin bir kurum imajına sahiptir. Pek çok analist Pakistan Or-
dusu’nu ülkenin en verimli ve etkin kurumu olarak kabul etmektedir. Ordunun 
etkin çalışan kurum imajı siyasiler tarafından da kabul edilmekte, güvenlik dı-
şındaki pek çok sorunun çözümü için de ordu görevlendirilebilmektedir. Ordu-
nun kurumsal etkinliği 2010 yılında yaşanan sel felaketinden sonra bir kez daha 
teyid edilmiş ve sivil yönetimin gösterdiği acziyet ve bazı durumlarda ilgisizliğe 
karşın ordunun kurtarma faaliyelerinde en önde görünmesi yıpranan imajını 
yeniden düzeltmiştir. 
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Pakistan’ın varlığının devam edip etmeyeceğini sorgulayan ve Pakistan’ı sıklıkla “ba-
şarısız devlet” (failed state) olarak tanımlayan batılı çevreler orduyu bundan istisna 
etmekte ve orduyu Pakistan’ın varlığının yegâne güvencesi olarak görmektedirler. 

Ancak tüm bu kurumsal başarının çok önemli bir sebebinin ordunun sahip ol-
duğu geniş mali imkânlar olduğunu da unutmamak gerekir. Askeri kurumlar hiç 
bir sivil kuruma nasip olmayan mali olanaklara sahiptir ve bu mali güç ordunun 
ülkedeki tek etkin çalışan kurum imajını mümkün kılmaktadır. Bununla birlikte, 
ordunun Pakistan’da yaşanan yönetimsel sorunlardaki sorumluluk payı da ülke 
içeresindeki etkinlik payıyla doğru orantılıdır. Ayrıca, ülke tarihinin yarısı bo-
yunca ülkeyi doğrudan yönettiği, sivil idare döneminde de bir baskı ve denetim 
unsuru olarak var olduğu göz önüne alındığında, ülkede yaşanan yönetimsel kriz-
lerden orduyu muaf tutmak mümkün görünmemektedir.

Sivil yönetimlerin de başları sıkıştığında orduyu göreve çağırması sıklıkla karşı-
laşılan bir durumdur. Enerji sorununun çözümü gibi doğrudan orduyu ilgilen-
dirmeyen pek çok hayati konuda hükümetler çözüm için orduyu görevlendirebil-
mektedir. Bu tür yasal görev teslimlerinden farklı olarak, siyasi partiler muhalefete 
düştükleri her durumda orduyu göreve çağırmaktan geri durmamışlardır. Dene-
bilir ki yapılan her askeri müdahale o an muhalefette olan partiler tarafından des-
teklenmiş ve yargı bürokrasisi tarafından süratle meşrulaştırılmıştır. Ancak son 
yıllar, bu konuda belli değişikliklerin yaşanmaya başladığını gösteriyor. Özellikle 
Müşerref rejimine karşı yargı bürokrasinin gösterdiği alışılmadık direniş, ordu-
nun ülkenin siyasal sisteminde artık eskisi kadar rahat hareket edemeyeceği yö-
nündeki umutları arttırmıştır. Öte yandan hem PPP’nin hem de PML-N’in askeri 
darbeler karşısında yaşadıkları mağduriyetlerden sonra ordu ile ilişkilerinde be-
lirli bir soğumanın yaşandığı ve muhaliflerine karşı yapılan askeri darbeleri eskisi 
gibi büyük bir heyecanla desteklemeyebilecekleri de öne sürülmektedir. Yine de 
bu iyimser kanaatlerin, özellikle de sivil politikacılar ve askerler arasındaki ilişki-
lere yönelik olarak zamanın testinden geçmesi gerekmektedir.

Pakistan’daki ordu ve onun yönetimi ile ilgili belli başlı önemli noktaları ve soru 
işaretlerini şu şekilde sıralamak mümkündür: 

Hiyerarşi: 
Bütün sorunlarına rağmen, Pakistan ordusunun emir komuta zincirinde bugü-
ne kadar hiçbir kırılma yaşanmamıştır. Bu durum, orduya duyulan güvenin en 
önemli sebebi olarak kabul edilebilir. Pakistan tarihinde bir “albaylar cuntası” 
tecrübesi yoktur. Bütün darbeler Genel Kurmay Başkanı tarafından diğer kuvvet 
komutanlarının da desteği ile yapılmıştır. Zaman zaman alt rütbeli subayların bu 
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tarz bir oluşum içine girme denemeleri olmuşsa da bunlar her seferinde askeri 
istihbarat tarafından çok erken bir tarihte bertaraf edilmiştir.

Ulusallık vs Etnik bağlar: 
Pakistan ordusu ulusal bilinci en gelişmiş ve klientalist bağlardan arınmış bir 
kurum olma iddiasındadır. Bunun karşısında ordunun ulusal kimliğinin gerçeği 
yansıtmadığı, ordunun Pencabi bir kurum olduğu ve ordu içerisinde Pencaplıla-
rın çok keskin bir ağırlığı olduğu sıklıkla dile getirilmektedir. Bu eleştiriler özel-
likle geçmiş için son derece doğrudur. Özellikle kuruluş yıllarında ve takip eden 
sürede ordu ağırlıklı olarak Pencabi bir kurum olmuştur. Özellikle Doğu Pakis-
tan’ın ayrılmasından önceki süreçte ülke nüfusunun yarısını oluşturan Bengal-
lilerin orduda hemen hemen yok sayılacak kadar az varlık göstermeleri, bunun 
karşısında Pencaplıların belirgin üstünlüğü, ordunun ülkenin bütününü yansıtma 
iddiasına ağır darbe vurmuş ve Bengallilerin ülkeye yabancılaşmasında önemli 
bir faktör olmuştur. Ordu içerisindeki Pencaplı ağırlığı, esasen Ingiliz yönetimi-
ne dayanmaktadır. “Martial Race”(Savaşçı Irklar) teorisine inanan Ingilizler, bazı 
etnik grupların askerlik için daha uygun yaratılışta olduklarına inanmış ve Hint 
Kıtası’ında Pencabilerin askerlik için en uygun yaratılışta olduğunu düşünmüşler-
dir. Özellikle 1857 Isyanı’ndan sonra Hindistan’daki askeri birliklerini sadece Pen-
caplılardan kurmuşlardır. Bu gelenek, Pakistan tarafından tevarüs edilmiş ve ku-
ruluş sürecinde Pencaplıların asker olmaya daha uygun olduğu varsayımı etkisini 
devam ettirmiştir. Bugün Pencap’ın ordu içerisindeki ağırlığı çok daha azalmış 
durumdadır. Pencaplıların ordunun yüzde 65’ini oluşturmasına karşın Pencap’ın 
ülke nüfusunun yüzde 56’sına sahip olduğu göz önüne alınırsa, Pencap’lıların et-
kinliğinin zannedildiği kadar veyahut ülkenin ilk yıllarındaki kadar yüksek olma-
dığı anlaşılır. Buna karşın üst komuta kademesinde ve subaylar arasında Pencabi 
ve Peştun ağırlığının belli oranda devam ettiği de söylenebilir.

Ordunun Hindistan karşısında yapısal zayıflığı ve sürekli tehdit algısı:
Pakistan’ın gerek ulusal kimliği gerek güvenlik stratejileri hep Hindistan üzerin-
den ve Hindistan karşıtlığına dayalı olarak belirlenmektedir. 1947’de yaşanan bö-
lünmenin Hindistan tarafından hiç bir zaman kabul edilmediğine inanan Pakis-
tan yönetimleri, Hindistan’ı her zaman ülkenin varlığını tehdit eden ana unsur 
olarak görmüşler ve Pakistan’ın varlığının da sürekli bir tehdit altında olduğunu 
varsaymışlardır. Ülkenin kuruluşunda göçmenlerin yüklendiği kritik misyon, bu 
güvensizliği ve kaygıyı daha da arttırmıştır. 1971’de Pakistan’ın ikiye ayrılmış ol-
ması da sonraki yıllara yönelik bu kaygıyı derinleştiren tarihsel bir olaydır. Tüm 
bu güvenlik kaygıları, ordunun Pakistan sistemi içinde oynadığı ağırlıklı rolün 
gerekçelerinden biridir. Ancak bu güvenlik kaygılarını hem derinleştiren hem de 
şekillendiren Pakistan’ın Hindistan karşısındaki yapısal zayıflığıdır. Hindistan ile 
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konvansiyonel yollardan başa çıkmanın mümkün olmadığı tespiti, Pakistan or-
dusunu Hindistan ile mücadelede başka yollar aramaya sevk etmiştir. Bu açıdan 
Pakistan ordusunun konvansiyonel olmayan iki temel aracı kullandığı söylene-
bilir. Bunlardan birisi Pakistan’ın nükleer programıdır. Bu program 70’li yıllarda 
Hindistan’ın da nükleer silahlar edinme çalışmalarına başlamasının bir sonucu 
olarak Pakistan tarafından gereklilik olarak görülmüş ve en nihayetinde 1998 yı-
lında Pakistan dünyanın yedinci resmi nükleer gücü olarak tescil edilmiştir.

Pakistan ordusunun Hindistan’ın konvansiyonel üstünlüğüne yönelik geliştirdiği 
çarelerden ikincisi de para-militer grupların oluşturulması ve desteklenmesidir. 
Bu amaçla Pakistan ordusu tarafından öncelikle Keşmir sorununa odaklanan 
Hindistan karşıtı pek çok paramiliter grup kurulmuş veya desteklenmiştir. 1980’li 
yıllarda Afganistan’da Sovyet karşıtı cihat hareketinin başlamasıyla hem Pakistan 
ordusunun hem de para-militer örgütlerin dikkati Afganistan’a kaymıştır. Bu yıl-
larda Pakistan Ordusu’nun istihbarat birimi olan ISI, Afgan cihadının yürütülme-
si ve organizasyonu ile direk ilgilenmiş ve o tarihten bugüne Pakistan askeri ve si-
yasi sisteminin kilit aktörlerinden biri olmuştur. Afganistan’ı bir stratejik derinlik 
alanı olarak gören ve Hindistan ile Afganistan tarafından kıskaca alınmamak için 
Pakistan’ın her zaman Afganistan’da etkin olması gereğine inanan Pakistan askeri 
yönetimi, bu amaçla Afgan cihadı bittikten sonra da Peştun örgütleri destekleme-
ye devam etmiş ve Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesini sağlamıştır. 
Bu tarz örgütler ile hem Afganistan içinde etkinlik sağlanmakta, hem de Hindis-
tan askeri açıdan tehdit edilebilmekteydi. Ancak 2000’li yıllarda Taliban’ın Pakis-
tan’ı da hedef almaya başlaması ile ilginç bir durum ortaya çıkmıştır. Pakistan bir 
taraftan Taliban ve benzeri örgütleri desteklemek ve himaye etmekle suçlanırken, 
bir diğer yandan bu örgütlerin artan terör saldırılarına hedef olmaya başlamıştır. 
Bu da, bu tarz örgütlerin desteklenmesi ve koordinasyonundan birinci derecede 
sorumlu olan istihbarat birimi ISI’nın ülke içinde ve ordu yönetimindeki pozisyo-
nunu tartışmaya açmıştır.162 

Askeri İstihbarat ve Ordu Yönetimi: 
Bugün Pakistan içindeki en tartışmalı konulardan biri de ISI’nın ne kadar otonom 
bir yapı olduğu ve ne kadar askeri yönetime tabi olduğu konusudur. Ordu Pakis-
tan’ın esas etkin gücü olarak kabul edilirse, ISI bu güç sisteminde nerede dur-
maktadır? Bazı analistler orduyu perde arkasında ülkeyi yöneten güç, ISI’yı da bu 
perdenin de daha arkasında esas güç olarak resmetmektedirler. Bu bakış açısına 
göre ordu üst yönetimi ne düşünürse düşünsün, Pakistan’ın askeri stratejisini ISI 
belirlemekte ve ordu dâhil bütün kurumlara dayatmaktadır. Bu yüzden ordu üst 

162.  Bu konunun daha ayrıntılı tahlili için Taliban başlığına bakınız.



4 .  O R D U

117

yönetimi Taliban benzeri örgütleri desteklemek istemese de ISI bu desteği verme-
ye devam ettikçe bu örgütler var olmaya devam edeceklerdir. 

Bir yandan Pakistan ordusu bu örgütler ile savaşırken öte yandan ISI’nın bu örgüt-
leri desteklemeye devam etmesi hem bir kargaşaya hem de ISI ile ordu arasındaki 
ilişkilerin sorgulanmasına yol açmaktadır. ISI’nın orduya da hükmeden gerçek 
gizli güç olduğu, ya da ordudan bağımsız hareket eden ve ordu tarafından kontrol 
altına alınamayan bir güç birimi olduğu iddia edilmektedir. Organizasyonel ola-
rak ISI’nın başında Genelkurmay tarafından atanan bir korgeneral bulunmakta 
ve ISI elemanlarının büyük kısmı subaylardan oluşmaktadır. Bununla birlikte ISI 
başkanı olan korgeneral doğrudan başbakana karşı sorumludur. Bu da ISI’ya ordu 
içerisinde belli bir otonomi kazandırmaktadır. Ancak çoğu ISI yöneticisinin kari-
yerlerine daha sonra ordu bünyesinde devam ettikleri göz önüne alındığında ordu 
ile ISI arasındaki farklılaşma çok da abartılmamalıdır. 

Taliban ve Amerika ile İlişkiler: 
Pakistan ordusunun halk nezdindeki itibarına en büyük darbeyi, ordunun 11 
Eylül sonrasında ve özellikle 2008 yılından itibaren Amerika’nın önce Afganis-
tan’da, daha sonra da artarak Pakistan sınırları içerisinde gerçekleştirdiği ope-
rasyonlara verdiği destek vurmuştur. Özellikle 2008 yılında Pakistan Taliban’ı-
nın ilk kez FATA bölgesinin dışına taşıp, KP bölgesinde askeri hâkimiyet tesis 
etmeye kalkışması ve bunun karşısında ordunun uzun süre sessiz kalması ve 
ciddi bir operasyon gerçekleştirmemesi özellikle batı dünyasında büyük paniğe 
sebep olmuş ve “Taliban nükleer silahlara sadece 100 km uzakta” gibi başlıklar-
la ordunun ve dolayısıyla ülkenin dağılmanın eşiğinde olduğu iddia edilmiştir. 
Ordu içerisindeki Peştunlar’ın aynı etnik gruba, hatta çoğu zaman aynı kabileye 
mensup olduğu Taliban militanları ile savaşmak istemediği, üstelik dindar asker 
ve subayların da Taliban militanlarını din kardeşi olarak gördüğü ve bu yüzden 
savaşmayı reddettiği ve hatta ordu içerisinden Taliban saflarına katılmalar ya-
şandığı ve ordunun bu sebeplerden ötürü Taliban’a karşı harekete geçemediği 
iddia edilmiştir. Son üç yılda yaşanan olaylar ve ordunun gerçekleştirdiği kap-
samlı operasyonlar bu korkuların büyük oranda yersiz olduğunu göstermiştir. 
Yukarıda da belirtildiği üzere, Pakistan ordusu içerisindeki emir komuta zinciri 
bugüne kadar kırılmadan devam ettiği gibi Taliban’a karşı savaşta da henüz böyle 
bir olay yaşanmamıştır. Bununla birlikte Taliban’a karşı Amerika ile birlikte yü-
rütülen operasyonların, Pakistan halkı nezdinde hiç de popüler olmadığı ve bu 
operasyonların ordunun halk nezdindeki meşruiyetini doğrudan tehdit ettiği de 
bir gerçektir. Özellikle büyük çaplı operasyonların ilk kez başladığı 2007 yılından 
itibaren, Pakistan ordusu artan bir oranda Amerikan kuklası olmakla itham edil-
miş ve bu prestij kaybı Müşerref döneminin sonunu hazırlayan temel sebepler-
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den biri olmuştur. Pakistan ordusunun zaman zaman gösterdiği isteksizliği ordu 
içindeki disiplin sorununa değil, Pakistan toplumundan doğan büyük tepkiye 
bağlamak daha yerinde olacaktır.

Dürüstlük: 
Pakistan ordusu içerisinde rüşvetin Pakistan ortalamasının hayli altında olduğu 
ve bu dürüstlük imajının ordunun itibarındaki en önemli gerekçe olduğu söyle-
nebilir. Bununla birlikte Paksitan’da ordunun kurumsal olarak sahip olduğu ge-
niş kaynaklar ve ordu mensuplarının ülke bütçesinden edindiği mali imkânlar ve 
özellikle de cazip emeklilik şartları göz önüne alındığında, ordu mensuplarının 
rüşvet alma konusunda daha iyi bir sicile sahip olması daha iyi anlaşılmaktadır. 
Türkiye’deki OYAK’a benzer bir askeri yardımlaşma kuruluşu olan Fauji Vakfı çok 
geniş mali imkânlara sahiptir. Subaylar emekli oldukları zaman Pakistan şartla-
rında çok cazip sayılabilecek bir emekli maaşının yanı sıra, askerler için özel inşa 
edilmiş sitelerden bir ev de almaktadırlar.163 

4.1 MİRZA ASLAM BEG
 Emekli General ve eski Kara Kuvvetleri 

Komutanı

1931 yılında Hindistan’ın Azam Garh kentinde 
doğan Aslam Beg, 1952 yılında Pakistan ordu-
suna katılmıştır.164 Görev aldığı Pakistan-Hin-
distan savaşlarının yanı sıra, Afganistan iç savaşı 
ve Amerika’nın Körfez müdahalesinde de yer al-
mıştır. 1988 yılında generalliğe yükselen Aslam 
Beg, Ziya ul-Hak’ın ölümü üzerine Ordu Komu-
tanlığına getirilmiştir.165

Siyasi görüş olarak Islamcı bir milliyetçiliği benimseyen Aslam Beg, cihad olgusu-
nu da bu ideolojinin bir aracı olarak görmüştür. Bu bakış açısının ordu komutan-
lığı yaptığı dönemdeki politikalarında etkisi olduğu söylenebilir. 1991 yılında or-
dudan emekli olan Aslam Beg’in, ordu yıllarında Pervez Müşerref ’in üstü olduğu 
bilinmektedir. Aslam Beg, 2008 yılında Pervez Müşerref ’in görevi bırakmasında 

163.  Anatol Lieven, 167-172
164.  http://www.pakistanarmy.gov.pk/AWPReview/TextContent.aspx?pId=151
165.  http://www.pakistanarmy.gov.pk/AWPReview/TextContent.aspx?pId=151
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etkili olan Pakistan Emekli Devlet Görevlileri topluluğunun içerisinde idi.166Mir-
za Aslam Beg’in köşe yazıları nation.com.pk internet sitesinden takip edilebilir.167

4.2 HAMİD GÜL
 Emekli General ve İstihbarat Birimi (ISI) Eski 

Komutanı

1936 yılında o zamanki Hindistan, şimdiki Pa-
kistan’ın Pencap bölgesinde dünyaya gelen Ha-
mid Gül, 1958 yılında üniversite eğitiminin 
ardından orduya katılmıştır. 1965 yılında gerçek-
leşen Pakistan – Hindistan savaşına katılan Gül, 
ordu içerisinde Ziya-ül Hak ile yakın ilişkileri sa-
yesinde kısa zamanda yükselmiştir. 1987 yılında 
ordu istihbaratının başına geçen Gül, 1989 yılında Afganistan’ın Celalabad şehri 
çevresinde Afgan mücahitlerle Islami bir yönetim kurma amacıyla yaptığı ope-
rasyon başarısız olunca dönemin Başbakanı Benazir Butto tarafından görevden 
alınmıştır. Gül daha sonra Benazir Butto tarafından ülkeye dönüşünün ardından 
kendisine suikast düzenlemekle suçlanmıştır.168

1988 yılında ordu üyesi iken Islami Demokratik Birliği (IJI) adlı partinin kurul-
masına öncülük etmiştir. Parti, PPP’ye karşı bir cephe oluşturmak amacını ta-
şıyordu ve 1990’da bazı ordu mensuplarının parti üyelerine rüşvet vermesinin 
(Mehrangate skandalı) ortaya çıkmasıyla kapanmıştır.169

Hamid Gül 1992 yılında Navaz Şerif ile arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniy-
le ordudan emekli olsa da Pakistan siyaseti içerisinde kalmaya devam etmiştir. 
1980’li yıllarda istihbarat şefiyken ABD ile birlikte Sovyetlerin Afganistan işgaline 
karşı çalışan Gül’un Amerika konusundaki görüşleri Amerika’nın 2001 Afganis-
tan işgali ile değişmiştir. 

Son yıllarda ortaya çıkan Wikilieaks belgelerinde Hamid Gül hakkında çar-
pıcı bilgiler yer almaktadır. Belgelerde Hamid Gül’ün oluşturduğu yeraltı ordu 

166.  http://www.pakistanherald.com/Profile/Gen-R-Mirza-Aslam-Beg-602
167.  http://www.nation.com.pk/pakistan-news-newspaper-daily-english-online/Columnist/general-mirza-as-
lam-beg
168.  http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1698828,00.html
169.  http://www.opinion-maker.org/2012/12/pakistan-mehrangate-scam/
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network’ü ortaya çıkarken, faaliyetlerinin Amerika’nın Afganistan’da batı yanlısı 
bir hükümet kurma çabalarını baltalamaya yönelik olduğu dikkat çekiyor. Hamid 
Gül’un daha da ileri giderek Amerikan güçlerine saldırılar düzenleyen Taliban 
güçlerini bizzat yönlendirdiği de yine bu belgelerde iddia edilmektedir.170 Hamid 
Gül belgeleri yalanlamıştır.171

Hamid Gül ayrıca 2008 yılında Mumbai saldırısı ile gündeme gelen Pakistan 
merkezli yasadışı örgüt Ummah Tameer-e-Nau üyesi olmakla suçlanmaktadır.172 
ABD, saldırının ardından BM güvenlik konseyine gönderdiği raporda Gül’un 
uluslararası teröristler listesine dâhil edilmesini talep etmiştir.173

4.3 EŞFAK PERVEZ KAYANİ
 Genel Kurmay Başkanı

Kayani 1952 yılında şimdiki Pakistan’ın Pencap 
bölgesinde dünyaya gelmiştir. Mensup olduğu ka-
bile Pencap bölgesinin en büyük kabilelerinden-
dir. Babası da asker olan Kayani ilkokulun ardın-
dan askeri okula kabul edilmiştir. Askeri okuldan 
mezun olup orduya dâhil oluşu 1971 Hindis-
tan-Pakistan savaşına denk gelmektedir.174.

Kariyeri sırasında Pakistan ordusunun meşhur Rawalpindi birliğini yöneten Kaya-
ni, 2000 yılında Askeri Operasyonlardan Sorumlu Ordu Komutanlığına getirilmiş 
ve Pakistan ile Hindistan arasında gerginliklerin yaşandığı 2001 yılında bu görevi 
yürütmüştür. 2004 yılında istihbarat birimi ISI’nın başına getirilmiştir. 2007 yılın-
da ise Pervez Müşerref ’ten boşalan Ordu Komutanlığına getirilmiştir.175 Kayani, 
Pakistan tarihinde ISI Komutanlığından sonra Genel Kurmay Başkanlığı’na terfi 
eden ilk generaldir. Genelde daha otonom bir yapısı olan ISI’nın komutanlığı nor-
mal şartlarda bir askerin kariyerinin son noktası kabul edilmektedir. 2010 yılında 
görev süresi dolan Kayani’nin görev süresi başbakan Yusuf Rıza Gilani tarafından 
üç yıllığına uzatılmıştır. Kayani, görev süresi bir sivil yönetim tarafından uzatılan 
ilk Genel Kurmay Başkanıdır.

170.  http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=story_30-8-2003_pg7_48
171.  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/12/08/AR2008120803612.html
172.  http://www.longwarjournal.org/archives/2008/12/former_isi_chief_lin.php
173.  http://articles.economictimes.indiatimes.com/2008-12-06/news/28411860_1_lashkar-militants-terror-at-
tacks-yusuf-muzammil
174.  http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7024719.stm
175.  http://www.isi.org.pk/g.kiyani.htm
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Forbes dergisi tarafından hem 2011 hem de 2012 yıllarında dünyanın en güçlü 
insanları arasında gösterilen Kayani,176 sakin fakat becerikli bir görev adamı ola-
rak tanınmaktadır.177 Kayani görevi çerçevesinde Taliban ile mücadeleye verdiği 
öncelik ile ön plana çıkmaktadır.178

Evli ve iki çocuk babası olan Kayani, aynı zamanda sıkı bir golf tutkunu olarak 
bilinmekte ve Pakistan Golf Federasyonu’nun da başkanlığını yürütmektedir.179

4.4 ZAHİR-ÜL ISLAM
İstihbarat Birimi (ISI) Komutanı

2012 yılında istihbarat biriminin (ISI) başına 
atanan Zahir-ül Islam, 1956 doğumlu olup asker 
kökenli bir aileden gelmektedir. Babası ordudan 
tuğgeneral rütbesiyle emekli olmuştur. Ayrıca üç 
kardeşi ile kayınbiraderi de ordudan emeklidir.

Pencap bölüğünde iç güvenlik üzerine çalışan 
Zahir-ül Islam, istihbarat birimine geçtikten 
sonra Karaçi’ye taşınmıştır.180 Daha önce 2007-2008 yıllarında Kayani ile birlikte 
istihbarat biriminden çalışan Islam, Kayani’ye olan yakınlığı ile de tanınmakta-
dır.181 ISI Komutanlığı’na atanmasında da Kayani’nin etkisi olduğu düşünülmek-
tedir.182 Islam, Forbes dergisi tarafından 2012 yılında dünyanın en etkili 52. kişisi 
ilan edilmiştir.183

176.  http://www.forbes.com/profile/ashfaq-parvez-kayani/
177.  http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7024719.stm
178.  http://www.reuters.com/article/2012/12/23/us-pakistan-afghanistan-army-idUSBRE8BM01P20121223?-
feedType=RSS&feedName=wtMostRead&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Fee-
d%3A+reuters%2FMostRead+%28News+%2F+US+%2F+Most+Read+Articles%29
179.  http://www.pakistanarmy.gov.pk/AWPReview/TextContent.aspx?pId=155
180.  http://www.thenews.com.pk/Todays-News-13-13051-Zaheer-ul-Islam-appointed-new-DG-ISI
181.  http://news.silobreaker.com/biography-for-zaheerul-islam-5_2265545004854280192_4
182.  http://www.thenews.com.pk/Todays-News-13-13051-Zaheer-ul-Islam-appointed-new-DG-ISI
183.  http://www.forbes.com/profile/zaheer-ul-islam/
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4.5 AHMED ŞUJA PAŞA
 Emekli General, İstihbarat Birimi (ISI) Eski 

Komutanı

18 Mart 1952 tarihinde doğmuştur. Paşa soy is-
midir. Pakistan askeri kolejinden mezun olduktan 
sonra 1974 yılında orduya katılmıştır. 2001-2002 
yıllarında Birleşmiş Milletler Sierra Leone Ha-
rekâtı kumandanlığı yapmıştır.

2003 yılında generallik rütbesine terfi eden Paşa, 
2005 yılında Harp Okulu Kumandanı olmuştur. 2006 yılında ise Kabileler Bölgesinde 
Taliban ve El Kaide’ye karşı yürütülen geniş çaplı operasyonlardan sorumlu komu-
tanlık görevine getirilmiştir. Istihbarat Teşkilatı (ISI) Kumandanlığı görevine ise 2008 
yılında getirilmiştir. 2008’de ISI’nın başına gelmesinde, 2006 yılında bu yana Taliban 
ve El Kaide’ye yönelik operasyonları yönetmesinin rolü olmuştur. Bu göreve atanma-
sı aynı zamanda ABD ile ilişkileri düzeltme hamlesi anlamına da gelmekteydi. 

Ordu Komutanı Eşfak Kayani’ye yakın bir isim olan Şuja Paşa’nın ISI başına ge-
tirilmesi, aynı zamanda Kayani’nin ordu üst yönetimini tamamen kontrol altına 
alma hamlesinin bir parçasıdır. Ayrıca, Paşa’nın göreve atanmasında Kayani’nin 
belirleyici olması ISI’nın askeriyenin bir parçası olarak kalması anlamına da gel-
mektedir. Paşa’nın atanmasından önce Başbakan Yusuf Rıza Gilani, ISI’yı Içişleri 
Bakanlığı’na bağlamaya ve yönetiminde söz sahibi olmaya çalışmıştı. Ancak ISI 
komutanının belirlenmesinde, Ordu Komutanı Kayani’nin tercihi belirleyici ol-
muştur. Bu durum, aynı zamanda ülke içerisinde gerçek güç dengesini göstermesi 
bakımından anlamlıdır.

Paşa göreve gelir gelmez Hindistan’da gerçekleşen Mumbai saldırıları kriziyle uğ-
raşmak zorunda kalmış ve ISI, saldırıların arkasındaki güç olmakla suçlanmıştır. 
Ayrıca her ne kadar ABD ile yakın ilişkilere sahip olsa ve göreve getirilmesinde 
ABD’nin desteği olsa da, Paşa döneminde de ABD ile ISI ilişileri sancılı bir şekil-
de ilerlemeye devam etmiştir. ABD, ISI’yı terör örgütlerini korumak ve destekle-
mekle suçlarken ISI’da, ABD’nin Pakistan’ın bağımsızlığını ve egemenliğini tehdit 
ettiğini öne sürmüştür. Üsame bin Ladin’in Pakistan’ın Abbotabad şehrinde askeri 
bir birliğin yakınlarındaki bir evde, ABD birlikleri tarafından öldürülmesi de yine 
Şuja Paşa’nın komutanlığı dönemine denk gelmektedir.

Bütün bu krizlere ve ABD’nin ISI’ya yönelik eleştirilerine rağmen Paşa büyük oranda 
ABD desteğini elinde tutmuştur. 2010 yılında görev süresi dolan Paşa’nın görevi 2012 
yılına kadar uzatılmış ancak 2012 de tekrar bir uzatma alamayarak emekli edilmiştir. 
Times dergisi 2011 yılında Paşa’yı dünyanın en etkili yüz adamı listesine dâhil etmiştir.
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5. PAKİSTAN MEDYASI

Pakistan’ın son derece renkli ve çok sesli bir medyası vardır. Ancak, bu renkli-
lik ve çok seslilik her zaman basın özgürlüğü anlamına gelmemektedir. Hükü-
metlerin gazetecilere yönelik baskılarının yanı sıra ülkedeki askeri yapılanma da 
sıklıkla gazeteciler üzerinde bir korku unsuru olmaktadır. Devlet organlarının 
baskıları dışında çeşitli örgütler ve siyasal hareketler de basın mensupları üze-
rinde şiddet kullanmakta veya şiddet tehditi ile basını sindirme yoluna gidebil-
mektedir. Karaçi’de MQM’in gazetecilere açıktan uyguladığı şiddet buna örnek 
gösterilebilir. Ancak tüm bu sorunlara karşın Pakistan’ın çok sesli medyası var-
lığını sürdürebilmekte ve ülkede demokratik bir sistemin yerleşmesi için önemli 
bir rol oynamaktadır.

Medya sektörünün hızlı bir şekilde büyümesi ve çeşitlenmesi General Pervez Mü-
şerref ’in askeri rejimi esnasında gerçekleşmiştir. Kendisini “aydınlanmış despot” 
olarak konumlayan Müşerref hem özel basının büyümesinin yolunu açmış, hem 
de medyada kendisine yönelik bazen çok sert olabilen eleştirilere karşı pek çok si-
vil yöneticiden daha müsamahakâr davranmıştır. Müşerref dönemi, özellikle özel 
televizyon kanallarının açılması ve yaygınlaşması açısından önemlidir. Gerçi özel 
televizyon kanallarının açılması gereği, 90’lı yıllardan beri gündeme gelmişse de 
bu süreci başlatan Müşerref olmuştur. Özel televizyon kanallarına duyulan ihtiya-
cın bir sebebi de uydu aracılığıyla izlenebilen Hindistan kanallarının etkinliğini 
kırabilmektir. Devlet televizyonunun Hint kanalları ile rekabet edemediğini gören 
Pakistanlı yöneticiler 1997 yılında özel televizyonların açılması yönünde niyet be-
yanlarında bulunmuşlarsa da bunu gerçekleştiren Müşerref rejimi olmuştur.
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Öte yandan Pakistan yazılı basınının tarihi bir hayli eskidir ve ülkenin en köklü 
gazetelerinin tarihi Pakistan’ın kuruluşuna, hatta daha eskisine kadar dayanmak-
tadır. Yazılı basının çok büyük bir kısmı Urduca yayın yapmaktadır. Bununla bir-
likte küçümsenmeyecek oranda Ingilizce yayın yapan gazete ve dergi mevcuttur. 
Ingilizce basın, tiraj ve sayı olarak Urduca basının gerisinde kalsa da, içerik ola-
rak daha kaliteli ve daha eleştireldir. Üstelik toplumun daha elit kesimlerine hitap 
eden Ingilizce basının siyaset yapıcıları üzerinde çok etkin olduğu söylenebilir. 
Yerel dillerde yayın yapan pek çok gazete olmakla birlikte bu gazeteler ciddi bir 
tiraj başarısı gösterememektedir. Bununla birlikte, Haydarabad bölgesinden yayın 
yapan Sindice basın bu duruma istisna kabul edilebilir. Özellikle Kawish gazetesi 
hem Sindicede en çok tiraja sahip gazetedir, hem de Sind bölgesinde ülkenin en 
büyük gazetesi Jang’dan bile daha çok okunmaktadır.

Pakistan medyası belli başlı büyük medya holdingleri tarafından kontrol edilmek-
tedir. Pakistan’ın en büyük medya holdingleri şu şekilde sıralanabilir. 

5.1 JANG GROUP

Mir Halil-ür Rahman’ın kurduğu medya şirketi. Asya’nın en büyük medya şirket-
lerinden olan Jang, Rahman’ın kişisel ilgisi ve gayretleri sayesinde kurulmuş ve 
bugüne kadar gelebilmiştir. Medya grubuna bağlı birçok gazete, internet sitesi ve 
bir TV kanalı bulunmaktadır. Jang medya grubu Rahman ailesini Pakistan’ın en 
zengin 2. ailesi yapmıştır.184

· Jang: Ortalama 800.000’lik satış rakamı ile Pakistan’ın tirajı en yüksek ve en 
etkin gazetesidir. Ayrıca Pakistan’ın en eski gazetesidir. 1939’daki kuruşundan 
beri kesintisiz olarak çıkarılmaktadır.

· Daily News: Karaçi’den yayın yapan Ingilizce gazete.
· Daily Awam: Karaçi’den yayın yapan Urduca gazete.
· Akhbar-e Jehan: Haftalık Urduca popüler magazine dergisi.
· MAG: Pakistan’ın Ingilizce yayın yapan en popüler haftalık dergisi.
· Daily Waqt: Lahor merkezli gazete.
· The News: Aynı gruba ait Ingilizce internet gazetesi.
· GEO TV: Rahman’ın oğlu Shakil-ur Rahman’ın sahibi olduğu, Pakistan’ın 

uluslararası yayın yapan en büyük TV kanalı. Geo TV özellikle Müşerref yöne-
timine karşı oluşturulan Avukatlar Hareketi’ni desteklemiş ve ülke genelinde 
kitlesel gösterilerin yapılmasında önemli rol oynamıştır.

184.  http://www.findpk.com/yp/Biz_Guide/html/40%20Richest%20Pakistani.htm
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5.2 DAWN GROUP 

Dawn Medya Grubu Pakistan’da faaliyet gösteren ikinci büyük medya kuruluşu-
dur. Grup, Haroon ve Saigol aileleri tarafından yönetilmektedir. Şirketin CEO’su 
Hameed Haroon patronu ise Amber Haroon Saigol’dur. Saigol ailesi 2006 yılında 
Pakistan’ın en zengin 6., Haroon ailesi ise 16. ailesi olmuştur.185 
· Dawn: Ülkenin en çok okunan Ingilizce gazetesidir. 1942 yılında bizzat Cin-

nah tarafından kurulmuştur ve ülkenin en köklü Ingilizce gazetesidir.
· The Star: Ülkenin en çok okunan akşam gazetesidir.
· Herald: Aylık politika, yaşam dergisi.
· Dawn News: Aynı gruba bağlı TV kanalı. 2007 yılında Ingilizce olarak başladı-

ğı yayın hayatına 2010 yılından itibaren Urduca devam etmektedir.

5.3 NAWAE WAQT

Hamid Nizami tarafından 1940 yılında kurulan medya grubudur. Aynı adla çıkan 
gazete, Pakistan’ın en etkili yayın organlarından bir tanesidir. Gazete siyasi olarak 
sağcı ve milliyetçi tavırlarıyla dikkat çekmektedir. 
· The Nation: 1986 yılında Majid Nizami tarafından kurulan gazete. Uluslararası 

en çok atıf yapılan Pakistan gazetesidir.
· Waqt News: Aynı gruba bağlı çalışan TV kanalı. 2008 yılında yayın hayatına 

başlamıştır.

5.4 EXPRESS MEDİA GRUP

Lakson Grup’un sahibi olduğu medya grubudur. Şirketin sahibi olan Lakhani ai-
lesi, Pakistan’ın 22. en zengin ailesidir.
· Express News : Urdu dilinde yayın yapan TV kanalı.
· The Daily Express: Urdu dilinde yayın yapan gazete.
· Express Tribune: Ingilizce dilinde yayımlanan gazete.

185.  http://www.findpk.com/yp/Biz_Guide/html/40%20Richest%20Pakistani.htm
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5.5 PTV

1964 yılında kurulan televizyon 1971 yılında devletleştirilmiştir. Televizyon dün-
yasında PTV’nin monopolisi 2000 yılında son bulmuştur.

5.6 DUNYA

Pakistanlı politikacı Mir Amir Mahmut’un sahibi olduğu medya grubudur. Mir 
Amir Mahmut iş adamlığının yanı sıra, University of Central Pencap’ın başkanı-
dır. Ayrıca eski Lahor belediye başkanıdır. Sahibi olduğu medya grubunun Dunya 
TV adında bir TV kanalı ve aynı isimle bir gazetesi bulunmaktadır.

5.7 DAİLY TİMES

2002 yılında yayın hayatına başlayan gazete Ingilizce yayın yapmaktadır. Gazete-
nin sahibi Pencap valisi Salman Taseer, 2011 yılında kendi koruma görevlisi tara-
fından suikaste kurban gitmiştir.186

5.8 BUSİNESS RECORDER GROUP

Iş dünyası üzerine Pakistan’da yayın yapan birçok medya kuruluşunu bünyesinde 
barındıran medya kuruluşudur. Business Recorder adından bir günlük gazete ve 
AAJ TV kurumun bünyesinde yer almaktadır.

5.9 ARY DİGİTAL

Daha çok Pakistan diasporasına yönelik yayın yapan TV kanalıdır.

186.  http://www.reuters.com/article/2011/01/04/us-pakistan-governor-killing-idUSTRE70320L20110104
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6. İŞ DÜNYASI187

6.1 MİAN MUHAMMED MANŞA

1 Aralık 1947’de ailesi Hindistan’dan Pakistan’a 
göçerken dünyaya gelen Manşa’nın ailesi, Pakis-
tan’a yerleştikten sonra tekstil işiyle ilgilenmeye 
başlamıştır. Britanya’da aldığı kolej eğitminin ar-
dından amcalarıyla birlikte tekstil işini yürütme-
ye başlayan Manşa, bir süre sonra amcalarından 
ayrılarak kendi işini yürütmüş ve Nishat Group’u 
kurmuştur.
 
Manşa’nın asıl zenginliği 1990’lardaki özelleştirme sırasında gerçekleşmiştir. 
Özelleştirme sırasında işlerini inanılmaz bir biçimde büyüten Manşa, Muslim 
Commercial Bank’ın özelleştirilmesi sırasında bu bankayı alarak asıl zenginliği-
nin temellerini atmıştır. 

Kurduğu onlarca şirketle an itibariyle Pakistan’ın en zengin adamı ünvanını elinde 
bulunduran Manşa188, ayrıca Forbes dergisinin listesine giren ilk Pakistanlıdır.189 

187.  Burada sayılan isimlerden başka cumhurbaşkanı Asıf Ali Zedari ve PML-N’i yöneten Şerif kardeşler de 
ülkenin en zengin kişilerindendir. Haklarında ayrıntılı bilgi için Siyasi Harita bölümüne bakılabilir.
188.  http://www.findpk.com/yp/Biz_Guide/html/40%20Richest%20Pakistani.htm
189.  http://www.forbes.com/lists/2010/10/billionaires-2010_Mian-Muhammad-Mansha_SVAF.html
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Manşa, Asya kıtasında işlerini büyütmeye devam etmektedir.190 Ayrıca kendisine 
Başkan Müşerref tarafından verilen Sitara-e Imtiaz nişanının da sahibidir.191

6.2 BEŞİR ALİ MUHAMMED

1947 yılında dünyaya gelen Muhammed, Pakis-
tanlı iş adamı ve Gul Ahmad Group’un kurucusu 
Hajj Ali Muhammed’in oğludur.

20. yüzyılın başından itibaren tekstil alanında 
faaliyet gösteren aile, 1953 yılında Gul Ahmad’ı 
kurmuş ve üretime başlamıştır. Gul Ahmad, bu-
gün tekstil alanında faaliyet gösteren önemli bir 
şirkettir.192 Beşir Ali Muhammed bunun dışında 
Pakistan’ın en büyük bankalarından Habib Metro Bank’ta hisse sahibidir.193

Beşir Ali Muhammed, 2010 yılında Sao Paolo’da Dünya Tekstil Üreticileri Fede-
rasyonu Başkanlığına seçilmiştir.194

6.3 MİR ŞAKİL-ÜR RAHMAN

Jang Group adındaki medya gurbunun yöneticisi 
olan Mir Şakil-ür Rahman, Jang Group’u Pakis-
tan’ın en büyük medya grubu yapmıştır. 

Jang Group’a bağlı gazeteler arasında Daily News 
adında Ingilizce ve Daily Awam adında Urduca 
bir gazete yer almaktadır. Ayrıca ülkenin en çok 
izlenen telefonu GEO TV de bu gruba bağlıdır.

190. http://www.btimes.com.my/Current_News/BTIMES/articles/20081203223317/Article/print_html
191.  http://www.pakistanherald.com/Profile/Mian-Muhammad-Mansha-1194

192.  http://www.gulahmed.com/corporate_overview.html
193.  http://www.gulahmed.com/corporate_board_of_director.html
194. http://ei.wtin.com/article/2AqRZQeuzQ/2013/02/12/profile_bashir_ali_mohammed_chairman_gul_ah-
med_textile_mills/
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6.4 İKBAL ALİ LAKHANİ

Pakistan’ın Karaçi’deki zengin ailelerinden biri 
olan Lakhani ailesi, daha çok tütün kozmetik gibi 
alanlarda etkinlik göstermektedir.

Lakhani, Colgate-Palmolive kişisel bakım ürün-
lerinin Pakistan’daki dağıtımını da yapan Lakson 
şirketinin sahibidir. Lakson şirketi ayrıca Pakis-
tan’da %24 oranında pazara sahip olan Express 
gazetesinin de sahibidir.

6.5 MİAN HABİBULLAH

D.M Tekstil şirketinin sahibi olan Mian Habibullah, ülkenin önde gelen tekstil 
üreticilerindendir. Büyükbabası Nazar Muhammed 1952 yılında o zamanın en 
büyük tekstil şirketi olan Zeenat Textile Limited adlı şirketi kurmuştur. O zaman-
lar Hindistan’dan ithal ettikleri hammadde ile üretime başlayan Muhammed kısa 
zamanda şirketi büyütmüş ve Habibullah’ın sahibi olduğu şirketin bugünlere gel-
mesinde önemli rol oynamıştır.

1981 yılında babasının ölümü üzerine amcalarından aile şirketleri D.M Textile’ın 
hisselerini alan Mian Habibullah, iş hayatına bağımsız olarak devam etmiştir.

2013 itibariyle D.M. Textile’ın yanısıra Bilal Textile, Bilal Export House gibi şirket-
lerin de sahibi olan Habibullah, Islamabad Borsasının da kurucuları arasındadır.195

6.6 SEDDARÜDDİN HAŞVANİ

Hashoo Group’un patronu olan Haşvani’nin ailesi, pamuk ihracatıyla, sektörün 
1974’te millileşmesine dek ilgilenmiş ve bu yolla zenginlik elde etmiştir. Hashoo 
Group, Mariott ve Pearl Continental oteller zincirinin Pakistan’da bulunan birçok 
otelinin sahibi olduğundan turizm işiyle ön plana çıkmaktadır.

Turizm işinin yanısıra emlak gaz, petrol, maden, tütün ve daha sayılamayacak birçok 
alanda faaliyet gösteren Haswani ailesi Pakistan’ın en zengin 3. ailesi konumundadır.

195.  http://wikibin.org/articles/mian-habib-ullah.html
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6.7 AFTAB AHMED VOHRA

Aftab Ahmed Vohra, büyük oranda kimyevi malzeme işiyle ilgilenen Vohra Inter-
national adlı şirketin sahibidir. Pakistan’dan kauçuk ve kimyevi malzeme ihracatı 
yapan Vohra son zamanlarda pirinç, pamuk gibi hammaddelerin yanısıra tekstil 
ürünleri ihracatıyla da ilgilenmeye başlamıştır.

Vohra aynı zamanda Lahor Ticaret Bakanlığı görevini de yürütmektedir.196

6.8 SAİGOL GROUP

1948 yılında Kalküta’dan Faysalabad’a göçen Saigol ailesi, tekstil işlerine burada 
Kohinoor Industries Limited’i kurarak devam etmiştir. 1978 yılında Pak Elektron 
Limited’i alan Saigol ailesi bu şirket ile beraber elektronik pazarına girerek özel-
likle klima ve buzdolabı üretiminden büyük karlar elde etmiştir. Aile, 1991 yılında 
Pakistan’da ilk kez bir özel şirket olarak elektrik üretim ve dağıtım işini Kahinoor 
Power Company altında üstlenmiştir.197

Şimdilerde üç kuzen Tarık, Tevfik ve NasimSaigol işleri yürütürken198 özellikle 
Tarık Saigol ülkedeki en önemli işletme beyinlerinden bir tanesidir.199

Ailenin kızlarından Naz Saigol ise ülkenin en zengin işadamı Muhammed Manşa 
ile evlidir.200

196.  http://www.lcci.com.pk/aftab_a_vohra.php
197.  http://www.pel.com.pk/group-profile.html
198.  http://www.poptens.com/2012/06/03/richest-people-pakistan/
199.  http://www.findpk.com/yp/Biz_Guide/html/40%20Richest%20Pakistani.htm
200.  http://www.pakistanherald.com/Profile/Mian-Muhammad-Mansha-1194
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7. PAKİSTAN 
TOPLUMUNDAKİ DİĞER 

ÖNEMLİ KİŞİLER

7.1 ABDÜLKADİR HAN
 Nükleer fizikçi

1936 yılında dünyaya gelen Han, nükleer bilimci 
ve metalürji mühendisidir. Pakistan’ın uranyum 
zenginleştirme programı ve atom bombası proje-
sinin yaratıcısı olan Han, bu nedenle Pakistan’ın 
kurtarıcısı olarak görülmektedir.

Hindistan’ın Bhopal kentinde Peştun bir ailede 
dünyaya gelen Han, Pakistan’ın kurulmasnın ar-
dından, ailesiyle birlikte Lahor’a göç etmiştir. Karaçi’de D.J. Science College’dan 
mezun olduktan sonra 1961 yılında metalürji eğitimi almak üzere Batı Alman-
ya’ya gitmiştir. 1967 yılında Hollanda’da Delft Üniversitesi’nde doktorasını ta-
mamlayan Han, doktora tezini Almanca yazmıştır.201 1972 yılında doktorasını 
almasının ardından Amsterdam’da Fizik-Dinamik laboratuvarında işe başlayan 
Han, burada atom bombası yapımında önemli bir yere sahip olan gaz santrifüjü 
üzerine çalışma yürütmüştür.202

201.  http://www.draqkhan.com.pk/about.htm
202. http://www.historycommons.org/timeline.jsp?timeline=aq_khan_nuclear_network_tmln&aq_khan_nuc-
lear_network_tmln_a__q__khan_s_proliferation_network=aq_khan_nuclear_network_tmln_the_netherlands
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1971 yılında Pakistan-Hindistan savaşının bitmesinin ardından Başkan Zülfikar 
Ali Butto gizli bir atom bombası projesi toplantısı düzenlemiştir.203 1974 yılında 
ise Hindistan’ın Pakistan sınırına yakın noktalarda yaptığı atom bombası dene-
mesi ülkeyi bir anda alarma geçirmiştir.

Bu sırada bir yerel gazeteden gelişmeleri takip eden ve sürece katkıda bulunmak 
isteyen Han, çeşitli hükümet yetkilileriyle temasa geçmiş fakat sonuç alamamış-
tır. Bunun üzerine Butto’ya bir mektup yazan Han, uranyum kullanılarak atom 
bombası yapma üzerine tecrübesini belirterek bu konudaki teklifini başbakana 
sunmuştur.204 Pakistan’a dönerek başkanla buluşan Han, çalışmalarda plütonyum 
yerine uranyum kullanılması doğrultusundaki teklifini kabul ettirmiştir. 1976 yı-
lında atom bombası projesine katılan Han, Pakistan Atom Enerjisi Komisyonu-
nun da üyesi olmuştur.205 

1980’lerde URENCO adlı firmanın teknolojisini Pakistan’a kaçırma suçlamasıyla 
karşı karşıya kalmış ve Hollanda’da mahkemeye çıkarılmıştır.206 Özellikle Ame-
rika’nın dikkatini çeken bu tip olayların üzerine, bazı medya kuruluşlarına Pa-
kistan’ın nükleer araştırmaları hakkında konuşması da tepkilere neden olmuş ve 
1987 yılında Ziya-ül Hak tarafından uyarılmıştır.

2001 yılında Başkan Müşerref ’in bilim danışmanı olan Han ABD tarafından nük-
leer teknolojiyi Kuzey Kore, Iran ve Libya gibi ülkelere de satmakla suçlanmış ve 
artan ABD baskıları sonucunda Ocak 2004’te tutuklanmış ve yargılanmaya baş-
lamıştır. Her ne kadar Pakistan Devlet Televizyonu’nda nükleer teknolojiyi diğer 
ülkelere de sattığını itiraf etmişse de bu olaydan ötürü hüküm giymeyen Han, 
2009 yılında kadar ev hapsinde gözetim altında tutulmuştur. Abdülkadir Han 
hakkındaki gözetim altında tutulma kararı bu tarihte kaldırılmış ve tam özgür-
lüğe kavuşmuştur.  

Abdülkadir Han, halen Pakistan’da büyük bir saygıyla anılmakta ve bir kahraman 
olarak görülmektedir. 

203.  http://www.pakdef.info/nuclear&missile/munirahmad1.html
204.  http://www.historycommons.org/entity.jsp?entity=abdul_qadeer_khan
205.  Nyazi, Last Days of President Bhutto
206.  A.Q. Khan, How we developed Programme
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7.2 HÜSEYİN HAKKANİ
 Eski Washington Büyükelçisi

2008-2011 yılları arasında Pakistan’ın Amerika 
Büyükelçisi olarak görev yapan Hakkani, 1956 
yılında Karachi’de dünyaya gelmiştir. Siyasi ha-
yatına öğrencilik yıllarında Cemaati Islami tara-
fından yönlendirilen öğrenci birliği başkanlığını 
yürütmekle başlayan Hakkani, mezuniyetinin 
ardından siyasal Islam’dan duyduğu rahatsızlığı 
birçok kez dile getirmekten çekinmemiştir. Bu 
minvalde Hakkani Amerika’nın Afgan mücahidlere yaptığı desteği de eleştirmek-
ten çekinmemiştir.207

Hakkani, 2011 yılında büyükelçilik yaptığı sırada hakkında yapılan casusluk suç-
lamasıyla gündeme gelmiştir. Iddiaya göre Hakkani, Amerikan askeri yetkililere 
Pakistan’da mevcut askeri ve istihbarat yapılarının değişmesi için müdahalenin 
şart olduğunu söylemekteydi.208 Hakkani suçlamaların ardından görevinden istifa 
etmiştir. 

7.3 ŞERİ RAHMAN
 Washington Büyükelçisi

Rahman, federal düzeyde Enformasyon Bakanı 
olarak görev yapmasının ardından, 2011 yılında 
Hakkani’nin yerine ABD büyükelçiliğine atan-
mıştır. Mezuniyetinin ardından uzun bir müddet 
gazetecilikle uğraşan Rahman, 2002 yılında mec-
lise girmiş ve beş sene milletvekilliği yapmıştır. 
Son dönemde, 2010 yılında çıktığı bir TV prog-
ramında yaptığı bir konuşma üzerine cezası Pa-
kistan yasalarına göre idam olan dine küfür suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştır.

207. http://www.app.com.pk/en_/index.php?option=com_content&task=view&id=54716&Itemid=2
208.  http://dawn.com/2011/11/18/mansoor-ijaz-names-haqqani-as-his-source/
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7.4 AHMED RAŞİD
 Gazeteci, yazar, Taliban uzmanı

1956 yılında Rawalpindi’de dünyaya gelen Raşid, 
tanınmış bir gazeteci ve özellike Orta Asya böl-
gesi üzerine yazdığı kitaplarıyla ünlü bir yazardır.

Cambridge Üniversitesi’nden mezun olduktan 
sonra ülkesine dönen Raşid, on senesini Belu-
cistan’ın dağlarında Eyüp ve Yahya Han’a karşı 
bir isyan başlatmak üzere geçirmiştir. Belucistan 
dağlarında geçirdiği yılların bir sonuç getirmediğini gören Raşid, bunun üzerine 
bölge üzerine yazılarına başlamıştır.209 

Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra bölgeyi dünyada en iyi bilen yazar olarak 
öne çıkan Raşid’in, 2000 yılında Taliban üzerine yazdığı kitap beş hafta boyunca 
en çok satanlar listesinden inmemiştir.210

7.5 HURŞİD AHMED
 Ekonomist, Cemaat-i İslami Başkan 

Yardımcısı

1932 yılında Yeni Delhi’de dünyaya gelen Ah-
med, Pakistan’ın önde gelen ekonomistlerinden 
ve dünyanın önde gelen Islam Ekonomisi alanın-
daki profesörlerindendir.211

1949 yılında konu üzerindeki ilk makalesini Pa-
kistan’ın beş senelik kalkınma planı hakkında 
Ingilizce olarak yazan Ahmed, 1952 yılında Government College University of 
Lahor’dan iyi bir dereceyle mezun olmuştur. 1956 yılında Karaçi Üniversitesi’nde 
Islam Çalışmaları üzerine yüksek lisansını tamamlayan Ahmed bunun ardından 
Ingiltere’ye giderek, çalışmalarını daha sonra doktorasını tamamlayacağı Leices-
ter Üniversitesi’nde sürdürmüştür. Ahmed’in, eğitiminin yanı sıra, babasının bir 
dostu olan Mevdudi’den ve Muhammed Ikbal’den çokça etkilendiği söylenebilir. 

209.  http://www.nytimes.com/2008/07/05/world/asia/05rashid.html?_r=0
210.  http://www.ahmedrashid.com/
211.  http://theamericanmuslim.org/tam.php/features/articles/ahmad_khurshid/
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1977 yılında planlama komisyonuna girerek ülke ekonomisinin Islam’a uygun 
hale getirilmesi çalışmalarında büyük rol oynamıştır. Çalışmaları büyük ilgi gö-
ren Ahmed, ayrıca 1988 yılında ekonomi dalında, Ilk Islam Kalkınma Bankası 
ödülüne layık görülmüştür.

Kendi özgün çalışmalarının yanı sıra Ahmed, Mevdudi’nin eserlerini Ingilizceye 
çeviren ve bu anlamda Mevdudi’yi batı dünyasına açan kişi olarak da önemli bir 
entelektüeldir. Cemaat-i Islami ile sadece entelektüel değil organizasyonel anlam-
da da bağlantılı olan Ahmed, halen Cemaat’in başkan yardımcılığı pozisyonunu 
yürütmektedir.
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PAKISTAN SIYASETINI 
ANLAMA KILAVUZU

Pakistan iki yüz milyona yaklaşan nüfusu ve stratejik coğrafyası ile dünya 
siyasetinin önemli ülkelerinden birisidir. Orta Doğu, Orta Asya ve Güney 
Asya’nın kesişme noktalarında yer alan Pakistan’ın stratejik önemi son 
yıllarda komşu bulunduğu coğrafyaların dünya siyasetindeki ağırlığına 
paralel olarak sürekli artmaktadır. Üstelik Pakistan nükleer güce sahip 
sayılı ülkelerden birisidir. Zaman zaman bir diğer nükleer güç olan 
Hindistan ile yaşanan sınır gerilimleri, öte yandan Afganistan sınırında 
süreklilik arz eden çatışmalar ve El-Kaide ve Taliban’ın varlığı Pakistan’ı 
dünya gündeminin üst sıralarına taşımaktadır. Bütün bunlara rağmen 
Pakistan ülkemizde yeterince tanınmamaktadır. Haklı olarak her fırsatta 
Türk ve Pakistan halkları arasında tarihi köklere dayanan iyi niyet ve 
dostluk vurgulansa da bu tarihsel bağlar henüz siyasi-ekonomik veya 
kültürel ilişkilerle yeterince desteklenmemiştir.

Bu çalışma Pakistan’ı ve Pakistan siyasal hayatını Türk kamuoyuna ve bölge 
üzerine çalışmak isteyen araştırmacılara tanıtmayı hedeflemektedir. Bu 
amaçla ülkenin tarihi ve siyasi sistemi ile ilgili temel bilgiler kısaca verildikten 
sonra ülkenin siyasal yapısı ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu bölümde 
ülkedeki siyasal parti ve aktörler; ulusal, bölgesel ve dini parti ve aktörler 
olarak sınıflandırılarak liderlerin biyografik analizi ve partilerin tartışmalı 
meselelere karşı tutumları ve seçmen kitleleri değerlendirilmektedir. 
Üçüncü bölümde ise ülkedeki dini kompozisyon analiz edilmekte, ülke 
içindeki farklı dini yapılanmalar ve bunların birbirleriyle olan ilişkileri, 
ortaklıkları ve rekabetleri incelenmektedir. Uluslararası alanda da giderek 
önemli bir konu haline gelen silahlı dini gruplar da ayrıca ele alınmakta ve 
haklarında ayrıntılı analizler sunulmaktadır.

Dördüncü bölümde ise ülke kaderine uzun yıllardır hükmeden askeri yapı 
incelenmekte ve Pakistan’daki ordu ve onun yönetimi ile ilgili belli başlı 
önemli noktalar ve soru işaretleri tartışılmaktadır. Takip eden iki bölümde 
ise Pakistan’da giderek güçlenen ve ülke içindeki etkinliği artan medya ve 
iş dünyası hakkında genel bilgiler verilmektedir. Son bölümde ise Pakistan 
toplumunda diğer etkin kişilerin portreleri sunulmaktadır. Yaklaşan genel 
seçimler de dikkate alındığında elinizdeki eser, Pakistan siyasetini tarihi 
bağlama oturtma ve sıhhatlice değerlendirme imkânı sağlayan zamanlı 
ve kapsayıcı bir çalışma olup bundan sonra Türkçe’de yapılacak diğer 
çalışmalara da kaynaklık edecektir.


