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1. PAKİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

1.1. Pakistan’ın Coğrafi, Ekonomik ve Demografik Yapısı 

 

 Güneyinde Umman Denizi’nin 

bulunduğu Pakistan, güneydoğuda 

Hindistan, kuzeydoğuda Çin, kuzeyde 

Afganistan ve batıda İran ile komşudur. 

Pakistan idari bakımdan Belûcistan, 

Kuzeybatı Serhad, Pencap ve Sind 

eyaletleriyle, Kabile Toprakları ve Federal 

Başkent Bölgesi’ne ayrılmaktadır. Pakistan 

etrafı dağlarla çevrili çukur bir çanak içerisinde yer alır. Bu çanağın kuzeyinde Hindukuş, 

Karakorum ve Himalayalar’da yer yer 7000 metreyi geçen birçok doruk vardır. Ülkenin batı 

bölümünde orta yükseklikte dağlar yayılış gösterir; burada Pakistan ile Afganistan arasında 

ulaşımı sağlayan ünlü Hayber Geçidi bulunur. Güneybatıdaki Belûcistan bölgesi çöl ve yarı 

çöl özelliğinde bir plato görünümündedir. Başşehir İslâmâbâd ile Umman Denizi arasındaki 

ovalar ülke topraklarının yaklaşık üçte ikisini oluşturur. Pakistan’ın en önemli tarım ve 

yerleşim bölgesi olan bu düzlük alanın kuzey kesiminde İndus Nehri ve nehrin dört kolunun 

içinden geçtiği Pencap ovası, onun aşağısında sulama çalışmalarından önce çöl yapısı 

gösteren Sind ovası, daha güneyde çorak ve ıssız bir kıyıda geniş bir delta ovası yer alır. 

Ülkenin güneydoğusunda ise Hindistan sınırı boyunca Tar Çölü yer almaktadır. 

Pakistan bir tarım ülkesidir. 

Tarım alanlarının büyük bir bölümünü 

oluşturan İndus nehrinin suladığı 

ovalarda daha çok çeltik, pamuk ve 

buğday yetiştirilir; diğer önemli tarım 

ürünleri tütün, şeker kamışı, 

turunçgiller ve hurmadır. Ekonomide 

tarımdan sonra hayvancılık önemli bir yer tutar. Ancak kişi başına düşen hayvan sayısının 

yüksekliğine rağmen besicilik yöntemlerinin gelişmemişliği sebebiyle süt ve et üretimi 

düşüktür. Hayvancılık aynı zamanda geleneksel halı, kilim dokumacılığının ve deri 
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sanayisinin temelini teşkil eder. Kıyı balıkçılığı oldukça gelişmiştir. Pakistan yer altı 

kaynakları bakımından da zengin sayılır. Petrol ve kömürden ziyade ülkede doğal gaz üretimi 

son yıllarda hızlı bir gelişme göstermiştir. Büyük bölümü Belûcistan-Pencap sınır bölgesinden 

elde edilen doğal gaz, boru hatlarıyla sanayi merkezlerine taşınır. Ülke topraklarından ayrıca 

büyük çapta kireç taşı, kromit, alçı ve düşük nitelikli demir cevheri çıkarılmaktadır.
1
  

 Pakistan’da sanayi üretimi son yıllarda toparlanmıştır. Devlet tarafından desteklenen 

iplik dokuma, şeker rafineciliği gibi bazı sektörler gelişme göstermiştir. Sanayinin ihracata 

katkısı giderek artış göstermektedir. AB ve ABD’nin tekstil kotalarını artırmaları ile 2002-

2003 yıllarında sanayi üretiminde büyük bir sıçrama yaşanmıştır. 2004-2005 yıllarında büyük 

ölçekli üretimin toplam içindeki payı %69,5’e ve GSYİH içindeki payı %12,7’ye yükselmiş, 

sektördeki büyüme oranı %18 ve %12’lik hedefi geçerek son 30 yıldaki en büyük ikinci 

büyüme oranına ulaşmıştır. Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ)’nün 2004 yılı sonunda tekstil 

kotalarını kaldırması sonrasında Pakistan’ın tekstil sektörü ciddi rekabetle karşı karşıya 

kalmış, ülkedeki büyük ölçekli üretim artışı 2006-2007’de %8,8’e, 2007-2008’de ise %5,4’e 

düşmüştür.
2
    

 

1.2. Pakistan Siyasi ve İdari Yapısı 

 

 Pakistan sancılı geçen kuruluş süreciyle beraber uzun süren 

çalışmalardan sonra 23 Mart 1956 tarihinde Anayasa’sını hazırlayıp 

kabul etti ve Anayasa’da Pakistan’ın bir İslam Cumhuriyeti olduğu 

belirtildi.  Pakistan’ın Kurucu Meclisi, geçici Millet Meclisi’ni 

oluşturdu. Genel Vali İskender Mirza, ilk Cumhurbaşkanı olarak yemin 

etti. Muhammed Ali Cinnah, merkezi ve iller arasındaki güç bölünmesi 

konusunda Birleşik Cephe üyelerini ikna etti. Onlara; finans, savunma 

ve iller arası ticaret, iletişim, uluslararası ticaret ve göç üzerinde 

                                           
*
 Selçuk Üniversitesi, Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi, mkarael642@gmail.com 

1
 https://islamansiklopedisi.org.tr/pakistan#1, (Yazar: İbrahim GÜNER). ET: 15.06.2019. 

2
 Sinan YÜZAL, Pakistan Ülke Raporu,  Ankara 2011,  s. 5. 

İskender Mirza 

mailto:mkarael642@gmail.com
https://islamansiklopedisi.org.tr/pakistan#1
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kontrol için daha fazla yetki verileceğine dair söz verdi. 1956 Anayasası’nın en önemli 

özelliği İslam hükümlerinin politika içinde yer almış olmasıydı.
3
 

Butto
4
 Hükümeti’nin ilk başarısı Pakistan için yeni bir 

Anayasa hazırlamak oldu. Bu Anayasanın en önemli özelliği 

muhalefet partilerinin de önerilerinin dikkate alınmasıydı. Bu nedenle 

ülkenin büyük siyasi partilerinin hemen hepsi bu tasarıyı kabul etti. 

Millet Meclisi tarafından, 10 Nisan 1973 tarihinde “1973 Anayasası” 

kabul edildi. Anayasa 14 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. 1973 

Anayasasının içinde bir de önsöz yer almaktaydı.  Bu önsöz şu 

şekildedir: 

• Pakistan bundan sonra ‘Pakistan İslam Cumhuriyeti’ olacaktır, ifadesi Anayasanın ilk 

maddesidir.    

• Pakistan; Pencap, Sind, Peşaver ve Belucistan Federasyonları olmak üzere dört bölgeden 

oluşacaktır.   

• Devlet Başkanları, 45 yaşın üstünde bir Müslüman olacak ve 5 yılda bir Meclis üyelerinin 

ortak kararıyla seçilecektir.  

• Devlet Başkanı en fazla iki dönem üst üste seçilebilir.   

• Başkan, fiziksel - zihinsel yetersizlik gerekçesiyle veya Anayasa’ya aykırı bir suçtan dolayı 

görevden alınabilir.   

• Başkan; Yargıtay ve Yüksek Mahkeme Üyelerini, Komiserler, Hâkimler ve 

Başsavcıyı atama ile yetkilendirilmiştir.  

• Eyalet Hükümeti, Başkan tarafından atanan bir vali tarafından yönetilecektir.   

• Federal Bakan ve Devlet Bakanı ataması meclis üyeleri arasından Başbakanlık tarafından 

yapılacaktır.  

• Cumhurbaşkanı, Başbakanın tavsiyesi üzerine Ulusal Meclisi değiştirebilecektir.   

                                           
3
 Elif Nacar ÖCALMIŞ, “1947 Sonrası Pakistan’daki Siyasi Gelişmeler ve Topluma Etkisi”, Yayınlanmış 

Yüksek Lisans Tezi, s. 17. 
4
 Zülfikar Ali Butto, Pakistanlı siyasetçi. 1971-1973 yılları arasında Pakistan cumhurbaşkanı ve 1973-1977 

yılları arasında da başbakan olarak görev yaptı. Pakistan Halk Partisi'nin kurucusudur. 1977 yılında General Ziya 

ül Hak tarafından yapılan askeri darbe sonucunda devrildi ve 1979 yılında idam edildi. 

Muhammed Ali Cinnah 
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• Senato, 63 üyeden oluşacak ve her eyaletten 14 üye seçilecektir. Eyalet Hükümeti ve her 

eyalette Başkan tarafından atanan bir vali olacaktır.  

• 1973 Anayasası özgür, bağımsız bir yargı sağlayacaktır.   

• Halk kanunla korunacak, halkın itaati ve sadakatini sağlamak başkanın görevlerinden biri 

sayılacaktır. 

• Anayasa vatandaşların hakkını garanti altına alacaktır. 

• Anayasanın iptal edilmesi girişiminde bulunan bir kişi vatana ihanet kapsamında 

yargılanacaktır.  

• Halkın özgürlük, eşitlik, ifade özgürlüğü, ticaret gibi temel hakları sınırlandırılmayacaktır. 

Halkı aşağılayıcı kanunlar kabul edilmeyecektir.
5
 

 

 

1.3. Pakistan Genel Tarihi 

 

Pakistan’ın tarihi, Sind vadisinin çevresinde, en az Miladi 2500 yıl öncesinde var olan 

Sind uygarlığına kadar gider. Miladi 1500 yıl önce Aryanlılar bu bölgeyi yönetiyorlardı ve 

Hint Medeniyetini kendi yönetimi altına aldıktan sonra Gong vadisine doğru (doğuya taraf) 

ilerlemeye başladılar. Aryanlı olan İranlılar (M.Ö. yaklaşık 6. yüzyıllar) kuzey bölgesini ele 

geçirirler ve M.S. 2. yüzyıla kadar da orayı kendi ellerinde tutarlar. Daha sonra Yunanlılar 

yaklaşık olarak Miladi 327’de Alexander Makedoni, diğer adıyla Büyük İskender tarafından 

hızlıca bu bölgede varlık göstermeden geçerler. 

Müslümanların bu topraklarla tanışması, Hz. Osman ve Hz. Ali döneminde bu bölgeye 

yapılacak seferlere ilişkin ön bilgi toplamak amacıyla Abdullah b. Ceblel’ebdi ve Haris b. 

Merel’ebdi’nin gönderilmesiyle başladı. Daha sonra Muaviye, Hicri 44 yılında Mehlab b. Ebi 

Safre komutanlığında bir orduyla, Mekran yollarından Sind ülkesine seferler düzenlettirdi. 

Ancak bu seferler gerçekçi değildi aksine araştırma ve keşif yapma yönündeydi. Çünkü 

Müslümanların yaptıkları ilk seferlere baktığımızda hiçbir zaman Sind’in içlerine doğru 

ilerleme düşünceleri olmadığı görülmektedir. 

                                           
5
 Elif Nacar ÖCALMIŞ, “1947 Sonrası Pakistan’daki Siyasi Gelişmeler ve Topluma Etkisi”, Yayınlanmış 

Yüksek Lisans Tezi, s. 39-40. 
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Emevi Sultanı Velid b. Abdülmelik’e kadar Müslümanlar, Muhammed b. Kasım’ın 

komutanlığında Mekran sahilini ele geçirirler ve oradan da Dehir’in içlerine doğru ilerleyip 

Hint Hükümdarı ve Sind dini liderleriyle elçiler üzerinden yapılan görüşmelerden sonra 

savaşmaya başladılar. Muhammed b. Kasım ve askerleri, Dehir’i ele geçirdikten sonra 

fethettikleri yerlerde, askerlerin halkla bir arada yaşamasını ve evlenmelerini teşvik ederek, 

İslam’ın ilk tohumlarını ekmek gayesiyle bu bölgede yaşamaya başlarlar. Pakistan’ın yarısını 

yaklaşık olarak iki yüz yıl boyunca Müslümanlar yönettiler. Bu uzun dönemde İslam, bu 

bölgede yeşermeye başladı ve bu bölgede yaşayan halkın kültüründe, yaşamında ve örfünde 

büyük etkiler bıraktı.
6
 Çünkü İslam’ın Hindistan bölgesinde kabul edilmesi Hindular için 

büyük bir ödüldü. Hindistan kast sisteminden dolayı alt tabakada yer alan halkın insan olarak 

değer görmemesi ve öldükten sonra yok olma inancı, insanların yaşama olan bağlılığını yok 

etmişti. İslam’da kast sisteminin olmaması, adil bir nizamın ve ahiret inancının olması 

Hindistan’da İslam’ın hızlı yayılmasını sağladı.  

10. yüzyılda Gazneliler Devleti’nin kurucusu Gazneli Mahmut’un fetih hareketleri ile 

beraber Hindistan bölgesinde İslâmîyet’in genişlemesi hız kazandı. Bunun yanında Timur’un 

bu bölgeyi istilası sonrası Moğol hâkimiyeti de söz konusu olmuştur. 1526 yılında Babür Han 

tarafından kurulan ve kendi adıyla tarihte yer edinen Babür İmparatorluğu, Türk-Moğol 

kökenli olup Pakistan tarihinin en önemli dönemini teşkil etmektedir. Babürlülerden mimari 

ve sanat alanından kalan eserler bugün, Pakistan’ın turizm ve kültür hayatının en değerli 

parçalarını oluşturmaktadır.
7
 Hint Yarımadası’nda Babür İmparatorluğu'nun giderek gücünü 

kaybetmesi, sömürge devletlerinin bu bölgeye gelip yerleşmesine imkân sağladı. İlk önce 

Portekizliler, eski Hindistan’a gelerek buraları sömürgeleştirmeye başladı. Portekizlilerin 

ardından bölgeye gelen İngilizler yönetim boşluğundan yararlanarak 1757 yılından itibaren 

Hint Yarımadası’nda koloniler kurmaya başladı. 1858 yılında bölgenin kontrolünü tamamen 

eline geçiren İngilizler, bugünkü Pakistan, Hindistan ve Bangladeş sınırlarını da içine alan 

sömürge krallığını kurdu. Bu krallıkta yönetimin başında Hindu bir prens olsa da perde 

arkasında İngiliz Lordları vardı ve ülke yönetimi onların elindeydi. Bu yeni krallıkta nüfusun 

yüzde 25’ini oluşturan Müslümanlar azınlıktaydı.
8
 

                                           
6
 Zehra Hüseyin HAŞİMİ DEHKİ ve Fadime Uylan EMİN ABADİ, “Pakistan bağımsızlık yolunda”, Dönemlik 

Yeni Tarih Dergisinin 5. Sayısı, s. 4-5. 
7
 https://www.ilimvemedeniyet.com/gecmisten-gunumuze-pakistan-islam-cumhuriyeti.html ET: 15.06.2019. 

8
 https://www.dunyabizim.com/dunyada-kultur/dunden-bugune-pakistan-muslumanlari-video-h21981.html ET: 

15.06.2019. 

https://www.ilimvemedeniyet.com/gecmisten-gunumuze-pakistan-islam-cumhuriyeti.html
https://www.dunyabizim.com/dunyada-kultur/dunden-bugune-pakistan-muslumanlari-video-h21981.html
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İngilizlerin Hindistan’da Doğu Şirketi adıyla yürüttükleri kolonizasyon çalışmaları ve 

Hristiyanlaştırma politikalarından Müslümanlar rahatsızlık duydular. Müslüman önderler, 

İngilizlerin yaptıklarına karşı çıkılması gerektiğini, yapılanların din ve kültürlerini kötü 

etkilediğini vurgulayarak isyan ettiler. Bu isyanların en önemlisi, 1857 yılında yapılan 

başkaldırıdır. Bu başkaldırıdan sonra İngilizler Müslümanlara daha fazla baskı yaptılar. 

Müslümanların, devlet görevlerinde ve üst makamlarda yer almaması için çalıştılar. Aynı 

şekilde kültürel ve özel ekonomik sömürü programlarını uygulamaya koydular. Nehru, bu 

konuda şöyle yazıyor: 

“İngiltere, 1857 yılından sonra Müslümanlara Hindulardan daha fazla baskı yaptı 

çünkü İngilizler Müslümanları Hindulardan daha cesur ve mücadeleci olarak biliyorlardı. 

Hindistan üzerinde egemen olduğu dönemdeki hatıralarının halen yeni olduğunu 

düşünüyorlardı. Bu yönüyle Müslümanlar daha tehlikeli oluyorlardı. Müslümanlar da 

kendilerini İngilizlerin yeni eğitiminden uzak tutuyorlardı ve nadir olarak devlet makamlarını 

ve görevlerini kabul ediyorlardı. Bundan dolayı onlar İngilizlerin nazarında şüpheli unsurlar 

ve güvenilir olmayan kişiler olarak görülüyordu. O dönemde Hindular İngilizceyi öğrenmeye 

daha çok alıştırıldı ve devlet görevlerinde çalışmayı da kabul ettiler. Bundan dolayı 

Hinduların, Müslümanlardan daha itaatkâr olduğu düşünülebilirdi.”

Bu başkaldırıdan sonra İngiliz Hükümeti, yerli halka daha fazla hak tanımaya başladı 

ve yönetimi onlara bırakmayı kararlaştırdı. Onları siyasi yollarla oyalayabileceğini düşünerek 

siyasi bir parti kurmalarını teşvik etti. Milli Kongre Partisi, ilk kongresini 1885 yılında 

Bombay’da yaparak, ilk siyasi partiyi kurmuş oldu. İlk siyasi parti olan Milli Kongre, 

Hindistan’ın zengin ve burjuva kesiminden müteşekkil yapısıyla sömürgeci makamların onayı 

ile kuruldu. İngiliz büyükleri, Milli Kongre’nin kurulması işinde Hind Liyon ile işbirliği 

yaptılar. Alen Ektavin Hom ve Lord İrivin adlı kişilerin de bu partinin kurulma projesinde 

oldukları söylenebilir.9 Milli Kongre Partisi’nin aşırı milliyetçi söylem ve çalışmaları 

Müslümanları yeni yollar aramaya yöneltti ve Hindistan Müslümanları, haklarını savunacak 

bir parti kurulması gerektiğine karar verdi. 30 Aralık 1906 yılında Müslüman liderler 

tarafından Dakka’da yapılan kongreyle Müslüman Birliği adında ilk siyasi parti kurulması 

kararlaştırıldı. Yapılan seçimlerin çoğunu Milli Kongre Partisi kazanınca Müslümanları 

huzursuz eden şu uygulamalara geçildi,  

                                           
9
 Zehra Hüseyin HAŞİMİ DEHKİ ve Fadime Uylan EMİN ABADİ, “Pakistan bağımsızlık yolunda”, Dönemlik 

Yeni Tarih Dergisinin 5. Sayısı, s. 6-7. 
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Kongre Partisi’nin Temmuz 1937 ile Kasım 1939 tarihleri arasında yürürlüğe koyduğu 

maddelerin sonuçları şu şekilde sıralanabilir:  

- Resmi dil Hintçe olarak belirlendi.  

-  Milli Kongre Partisi bayrağına ulusal bayrak statüsü verildi. 

- İnek kesimi yasaklandı. 

- Müslüman çocuklar okullarda Gandhi’nin resmi önünde saygı duruşunda bulunmaya                           

zorlandı.  

- Bankim Çandra Çatterci’nin Ananda Math adlı romanından alınan Müslüman 

karşıtlığı   içeren bir şarkı olan Banda-Mataram, Hindistan’ın ulusal marşı yapıldı. 

- Müslümanlara yeni cami yapmalarına izin verilmedi.  

- Varda Talim Projesiyle Müslüman çocuklarını etkilemek için Hindistan’da yaşayan 

insanların bütününün Hindistanlı olduğu ve bundan dolayı bir ulus oldukları 

öğretilmeye çalışıldı. 

- Vidya Mandar Planıyla Mandar eğitiminin ilk düzeyinin Bihar ve C.P.’de zorunlu 

yapılmasına çalışıldı. Böylece Müslümanların kültür ve geleneklerinin yok edilmesi 

amaçlandı. 

- Hükümet dairelerinin kapıları Müslümanlara kapatıldı. 

  - Müslümanlar ticaret ve tarımda zarara uğratıldı. 

- Yargıya müdahale edilerek davalar Hinduların lehine sonuçlandı ve birçok 

Müslüman hapse gönderildi.
10

 

Bu uygulamalardan sonra Hint Müslümanları, 

Hindularla hiçbir şekilde birlik olunamayacağını, onların 

kendilerini azınlık statüsünde gördüklerini ve bunları birebir 

yaşamalarıyla şu sonuca varmışlardı: Artık Hindistan 

toplumu, Hindu ve Müslüman olarak kesin bir şekilde ikiye 

ayrılmış, bunların bir arada yaşamaları neredeyse imkânsız 

hale gelmiştir. Bu duruma yönelik Müslüman Birliği ve 

                                           
10

 Hakan KUYUMCU, Pakistan Tarihi (1857-1958), Sage Yayıncılık, Konya 2018, s. 107-108. 

Muhammed İkbal 
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Hindistan Millî Kongresi’nin çözüm arayışları da rağbet görmüyor ve zaman zaman ortaya 

atılan karşılıklı teklifler de reddediliyordu.
11

 

 Hint Müslüman Cemiyeti’nin 1930 yılındaki kongresi, Hinduları çok iyi gözlemlemiş 

olan Allame Muhammed İkbal’in başkanlığında toplandı. O oturumda İkbal, Pakistan 

haritasını ortaya attı ve fikrini şöyle ifade etti: “Hint Müslümanları için, Müslümanların 

ekseriyetle haiz oldukları eyaletleri içine alan ayrı bir devlet kurmaktan başka çare yoktur. Bu 

suretle Müslümanların dini, kültürü ve istiklali temin edilmiş olur. Eğer Hindistan’daki kast 

sistemi ortadan kalkmış olsaydı Hindu-Müslüman ittihadı kabil olurdu. Fakat Hindular bu 

hususta çok mutaassıptırlar. Hindular da milletlerini istiklale kavuşturmak ve memleketlerinin 

idaresini ellerine almak isterler. Fakat sınıf taassubunu istiklalden fazla seviyorlar.”
12

     

Mevdudi, Pakistan’ın Hindistan’dan ayrılmasını savunan Muhammed Ali Cinnah’ın 

önderliğindeki “Müslüman Milliyetçiliğine” ve Deoband Okulu yandaşları tarafından 

savunulan Hint milliyetçiliğine yani “Birleşik Milliyetçilik”e karşı çıkmıştı. Ona göre, bir 

Müslüman’ın İran veya Hindistan’da ikamet etmesi arasında bir ayrım yoktur, tek ayrım, bu 

tür toplumlarda kâfirlerin siyasi düzene hâkim olup olmaması veya kâfirlerin yok olup 

olmamasıdır. Bu bağlamda Mevdudi’ye göre; 

“Cemaat-i İslâmî’nin maksadı, ilahi hükümetin ve İslam nizamının kurulmasıdır. 

Cemaat üyeleri, bir dava olduğunda İngiliz mahkemelerine gitmeyecektir. Cemaat üyeleri 

Müslümanlar arasında ihtilafa yol açacak tartışmalardan uzak duracak, okuma ve 

bilgilendirmeye önem verecek ve hayatını İslâmî usullere göre tanzim edecektir…”
13

 

Hindu çoğunluğun arasında eşit şartlarda yaşamanın mümkün olamayacağı iddiasıyla 

Mart 1940’ta açıklanan Lahor kararları çerçevesinde Hindistan’ın tam bağımsız iki devlete 

ayrılması savunuldu. Hindu basınının “Pakistan Kararı” adını verdiği bu kararla Hindistan’ın 

Kuzeybatısıyla Doğusundaki Müslümanların çoğunlukta bulunduğu bölgelerde bir İslâm 

devletinin kurulması öngörülüyordu.14 1947 yılına gelinceye kadarki süreçte, Müslüman ve 

Hindular arasındaki çekişmelerin artmasıyla beraber (Mart 1947) Hindistan’ın yeni İngiliz 

temsilcisi olan Lort Monet Batin, Hindistan’a geldi. Batin, Müslüman Lig ve Kongre 

                                           
11

 M. Naeem QURESHI, “Hindistan Müslüman Birliği”, DİB, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1998, Cilt: 18 s. 

111- 112. 
12

Muhammed İKBAL, Kulluk Kitabı, (Çeviri: Ali Nihat Tarlan) Timaş Yayınları, İstanbul 2017, s. 18. 
13

 Can Özelgün, “Realizmin sorgulanmasına Dair bir örnek: Pakistan ve Hindistan’da İç-Dış Siyaset İlişkisi”, 

Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, s. 46-47. 
14

 M. Naeem QURESHI, “Hindistan Müslüman Birliği”, DİB, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1998, Cilt: 18 s. 

111- 112. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/m-naeem-qureshi
https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/m-naeem-qureshi
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Partisinin de kabul edeceği bir proje oluşturdu. Bu projeye göre Pencab ve Bengal eyaletleri 

Doğu-Batı olarak iki parçaya ayrılıp, yapılan halk oylaması sonucunda; Sind, Belucistan, Batı 

Kuzey Serhad (o zamanlar Afgan bölgesi) adıyla bilinen eyaletleri Pakistan’a bağladılar. 

Temmuz 1947’de Hint ve Pakistan Cumhuriyetleri olmak üzere iki devlet teşekkül etti. 

Muhammed Ali Cinnah, ilk Genel Başkan sıfatıyla 7 Ağustos 1947 yılında Hindistan’dan 

Pakistan’a görevlendirilerek gitti. Onun arkasından aynı yılın 11 Ağustos’unda, Pakistan 

meclisi oluştu ve 14 Ağustos 1947 yılında resmiyet kazand 

 

1.4. Modern Pakistan Tarihi 

 

 Pakistan bütünüyle İslam adına kurulmuş olan tek çağdaş devlettir. İslam’a dayanarak 

ayrı bir anayurt istenmesinin çağdaş tarihte başka bir örneği yoktur. 13 Ağustos 1947’de 

Ramazan ayının son Cuma günü, Cinnah Pakistan’ın Genel Valisi görevini üstlendi. Böylece 

en kalabalık Müslüman devletlerden birisi doğmuştu. Yalnızca 

iki gün önce, kurucu meclis Cinnah’a ‘Kaid-i Azam’ önadını 

verdi.
15

 İlk Genel Vali olan Cinnah daha önce var olan 

hastalığının ilerlemesiyle Pakistan’ın kurulmasından iki yıl sonra 

hayatını kaybetti ve ülkenin ilk başbakanı olarak görev yapan 

Liyakat Ali Han, Pakistan’ın bir dizi sorunu ile uğraşmak 

zorunda kaldı. Ali Han, Dışişleri Bakanlığı sorumluluğunu da 

üzerine alıp II. Dünya Savaşı sonrasının zor şartlarında 

milletlerarası alanda tarafsızlık politikası güderek Pakistan’ı 

yönetmeye çalıştı. Bu arada İslam dünyasıyla yakınlaşmaya 

önem vererek Suriye, Türkiye, İran ve Endonezya ile dostluk anlaşmaları imzaladı. Ülke 

içinde yeni bir Pakistan kimliği oluşturmaya ve bunun için de ilk anayasanın hazırlanması için 

gayret etti.
16

  

 Pakistan’ın bağımsızlıktan geriye kalan sorunları giderilmeden 1951 yılında Liyakat 

Ali Han’ın, suikast sonucu hayatını kaybetmesiyle Genel Valilik makamında bulunan Hoca 

Nazimuddin, başbakan olarak göreve başladı.
17

 Ancak Keşmir krizinin ardından yaşanan ve 

                                           
15

 Prof. Dr. Türkkaya ATAÖV, Keşmir Hindistan ve komşuları: Öykü, Terör, Barış, TTK, Ankara 2014, s. 122. 
16

 Elif Nacar ÖCALMIŞ, 1947 Sonrası Pakistan’daki Siyasi Gelişmeler ve Topluma Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, 

s. 1. 
17

 Bruce RİEDEL, (Çeviren: Arzu Birkan), ‘‘Kıyametin Eşiğinde Amerika, Hindistan ve Pakistan Sarmalı’’, 

Matbuat Yayın grubu, İstanbul, 2014, s.  63. 

Liyakat Ali Han 
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hazırlanacak anayasanın dinî karakteri üzerinde yoğunlaşan tartışmalarla, Hoca Nâzımüddin 

başbakanlıktan alındı, yerine Muhammed Ali Bugra görevlendirildi. Bir müddet sonra devlet 

başkanının yetkilerini azaltmayı planlayan kurucu meclis Gulâm Muhammed Han tarafından 

dağıtılarak yeni bir kurucu meclis oluşturuldu. Fakat Gulâm Muhammed 1955’te yerini 

Tümgeneral İskender Mirza’ya bırakmak zorunda kaldı. İskender Mirza’nın başbakanlığa 

getirdiği Çavdheri Muhammed Ali döneminde Pakistan’ın bir İslâm Cumhuriyeti olmasını 

öngören anayasa yürürlüğe konuldu (Şubat 1956). Buna göre devlet başkanının yetkileri 

azaltılıyor, Doğu ve Batı Pakistan’ın millî mecliste eşit sandalyeye sahip olacağı ve her 

ikisinin kendi hükümetlerinin bulunacağı bir yönetim modeli benimseniyordu. Eylül 1956’da 

Çavdheri Muhammed Ali başbakanlıktan çekildi ve yeni hükümeti kuran Hüseyin Şehid 

Sühreverdî zamanında Doğu Pakistan (Bangladeş) Meclisi özerklik kararı aldı. Yaşanan 

belirsizliklerin ardından İskender Mirza, Ekim 1958’de anayasayı yürürlükten kaldırıp meclisi 

ve siyasî partileri kapatarak sıkıyönetim ilân etti. Fakat başbakanlığa getirdiği General Eyyûb 

Han bir müddet sonra onu devirerek devlet başkanlığını da üstlendi. Eyyûb Han’ın on yıl 

kadar süren yönetimi sırasında temel özgürlükler ve siyasal faaliyetler kısıtlandı; pek çok 

makama askerî kişiler tayin edildi. Oluşan tepkiler ve Hindistan’a karşı girişilen başarısız bir 

savaşın ardından gelen baskılar sonucunda Eyyûb Han görevini Mart 1969’da Ağa 

Muhammed Yahyâ Han’a bırakmak durumunda kaldı. Aralık 1970’te yapılan seçimlerden 

güçlü çıkan Avamî Birlik Partisi ve Pakistan Halk Partisi’nin gerek Doğu Pakistan’ın 

özerkliği meselesini halletmekte, gerekse Meclis’in öngörülen sürede yeni bir anayasa 

hazırlamadaki başarısızlıkları üzerine Yahyâ Han Mart 1971’de meclisi süresiz kapattı. Bu 

arada Doğu Pakistan’da başlayan genel greve Batı Pakistan askerleri tarafından sert bir 

şekilde müdahale edilince iç savaş çıktı. Hindistan’ın da savaşa karışmasıyla Doğu Pakistan 

Aralık 1971’de Bangladeş adıyla bağımsızlığını ilân etti. Bunun üzerine Yahyâ Han çekilmek 

zorunda kaldı (1972). Yahyâ Han’ın yerine geçen Pakistan Halk Partisi Başkanı Zülfikar Ali 

Butto ilk defa ülkede sol politikaları gündeme getirdi; Nisan 1973’te kabul edilen yeni 

anayasa ile de başbakan olarak elinde geniş yetkiler topladı.
18

 

                                           
18

 Azmi Özcan, “Pakistan”, TDV İslam Ansiklopedisi, Ankara 2007, Cilt. 34, s. 146-147.  
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 Zülfikar Ali Butto seçimi kazandıktan 

sonra gitgide daha otoriter bir yönetim 

uygulamaya başlamıştı. Protestolar ve muhalif 

eylemler sert bir şekilde bastırılıyor ve düzenin 

sağlanmasında güvenlik teşkilatları daha fazla 

dâhil ediliyordu. Butto, Şubat 1976’da, daha 

kıdemli olan subayları göz ardı edip 

Genelkurmay Başkanı olarak General 

Muhammed Ziya ül Hak’ı atadı. 1977’deki 

hileli seçimlerden sonra protestolar daha da artı ve Ziya, 5 Temmuz 1977’de Butto’yu devirip 

Pakistan’ın üçüncü askeri diktatörü olarak başa geçti.
19

 Darbenin ardından Butto asılırken 

Ziya, ülkede Sola karşı İslamîleşme sürecine hız verdi. 

 1981 yılında Sovyet Rusya´nın Afganistan´ı işgali üzerine, ABD Pakistan ile anlaşmak 

mecburiyetinde kaldı. İki ülke arasında altı yıllık askeri ve ekonomik yardım programı 

hazırlanarak imzalandı. Afganistan işgali, iki milyon civarında Afganlının, Pakistan´a göç 

etmesine sebep oldu. 1988 Ağustos’unda esrarengiz bir uçak kazasında devlet Başkanı 

General Muhammed Ziya-ül-Hak´ın ölmesi üzerine yerine Gulam İshak Han geçti.
20

 16 

Kasım 1988'de yapılan genel seçimlerde Zülfikar Ali Butto'nun kızı Benazir Butto'nun 

liderliğindeki Pakistan Halk Partisi 93 üyelik kazanarak birinci parti oldu. Seçimlerden sonra 

da hükümeti kurma görevi bu partiye verildi. Butto, Muhacir Ulusal Hareketi ve bağımsız 

milletvekillerinin desteğiyle hükümeti kurdu.
21

  1990 yılında Cumhurbaşkanı Gulam İshak 

Han, Anayasa’nın kendisine tanımış olduğu başbakan ve bakanlar kurulunu seçme yetkisine 

dayanarak 6 Ağustos 1990 tarihinde olağanüstü hal ilan etti. Olağanüstü hal döneminde 

Başbakan Benazir Butto’yu görevini kötüye kullanmak, yolsuzluk suçlamalarıyla görevinden 

azletti. Daha sonra ise Gulam Mustafa Catoi’yi geçici başbakan olarak atadı. Yapılan 

seçimlerin ardından Navaz Şerif yeni Başbakan olarak seçildi ve Catoi’nin Başbakanlık 

görevi sona erdi.
22

   

Navaz Şerif üç yıllık başbakanlığı sürecinde bazı yolsuzluk ve ekonomik kriz 

nedenlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Gulam İshak Han tarafından görevinden alındı. 19 Ekim 

                                           
19

 Bruce RİEDEL, (Çeviren: Arzu Birkan), ‘‘Kıyametin Eşiğinde Amerika, Hindistan ve Pakistan Sarmalı’’, 

Matbuat Yayın grubu, İstanbul, 2014, s.  91. 
20

 https://www.tarihsayfasi.com/ulkeler-tarihi/pakistanin-tarihi.html ET: 15.06.2019. 
21

 http://www.enfal.de/pakistan.htm ET: 15.06.2019. 
22

 Elif Nacar ÖCALMIŞ, 1947 Sonrası Pakistan’daki Siyasi Gelişmeler ve Topluma Etkisi, Yayınlanmış Yüksek 

Lisans Tezi, s. 53-54. 

Zülfikar Ali Butto 
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1993 tarihinde yapılan seçimlerde birinci parti olan Halk Partisi çoğunluğu elde edemeyince 

kurulan koalisyonla Benazir Butto’nun başkanlığında yeni hükümet kuruldu. Fakat çok 

geçmeden Benâzir Butto yine yolsuzluklara karıştığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı tarafından 

görevden alındı. 3 Şubat 1997 tarihinde yapılan erken seçimleri Nevâz Şerîf’in liderliğindeki 

Pakistan Müslüman Birliği kazandı. Ekim 1999’da General Pervez Müşerref bir darbe ile 

yönetime el koydu, 2001’de de devlet başkanı Refik Tarar’ın istifasının ardından kendini 

devlet başkanı ilân etti. Daha sonra vatana ihanet ve yolsuzluklarla suçlanan Nevâz Şerîf, 

Suudi Arabistan’a sürgüne yollandı. Ekim 2002’de gerçekleştirilen genel seçimler sonucunda 

Pakistan Müslüman Birliği’nden Zaferullah Han Cemâlî başbakan oldu. Ancak Haziran 

2004’te onun istifası üzerine yerini geçici olarak aynı partinin lideri Çavdheri Şücâat Hüseyin 

devraldı. 27 Ağustos 2004’te ise millî meclis Şevket Aziz’i başbakanlığa getirdi.
23

 Ülkenin 

içinde bulunduğu istikrarsızlık günümüzde de hâlen devam etmektedir ve istikrarsızlık, İmran 

Han adlı bir kriket oyuncusunun başbakanlığa getirilmesine yol açacak kadar ileri bir boyuta 

varmıştır.  

 

1.5. Pakistan’ın Eğitim Sistemi ve Medreseleri 

 

Pakistan medrese eğitim sisteminin yönetsel yapılanmasının başında, ülkede bulunan 

farklı İslâmî ekoller tarafından kurulmuş “Wafaq” adı verilen medrese eğitim kurulları yer 

almaktadır. Zengin bir İslam yorumuna sahip olan Pakistan’da, Müslümanların % 80’ini 

oluşturan Sünnilere ait dört ve geri kalanını oluşturan Şiilere ait bir olmak üzere toplam beş 

medrese kolu bulunmaktadır. Sünni medrese kolları Deobandi, Ehli Hadis, Birelvi ve Cemaat-

i İslâmî ekollerine aittir.
24

  

Cumhurbaşkanı Muhammed Ziyâülhak yönetimindeki İslamlaştırma çabasının bir 

göstergesi de Pakistan’daki İslâmî okulların (medrese) sayısındaki artıştı. Ziya, medreseler 

tarafından verilen diplomaları üniversite diplomasına denk kabul ediyordu. Bu tür okulların 

sayısı ve ülke çapındaki etkisi Ziya yönetiminde inanılmaz derecede artmıştı. 1971 yılında 

                                           
23

 https://islamansiklopedisi.org.tr/pakistan, (Yazar: Azmi ÖZCAN), ET: 15.06.2019. 
24

 İbrahim AŞLAMACI, ‘‘Pakistan Medreselerine Bir Model Olarak İmam-Hatip okulları’’, dem Yayınları, 

İstanbul-2014, s. 269. 
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Pakistan’da 900 medrese varken 1988 yılına gelindiğinde ise 8.000 adet resmi kayıtlı dini 

okul, ayrıca 25.000 adet tescil edilmemiş okul vardı.
25

 

Farklı ekollerden medrese liderleri, kendilerine yöneltilen cihat kültürünü ve 

mezhepsel şiddeti yayma iddialarını reddetmektedir. Bazı temsilciler aralarındaki mezhepsel 

problemleri ve farklılıkları kabul etmekle birlikte, bunların sömürge döneminden beri 

İngilizlerin bir oyunu olarak ortaya çıkartıldığını ifade etmektedir. Şii medreselerin önde 

gelen isimleri kendilerinin farklı ekolden medrese temsilcileriyle pek çok platformda birlikte 

çalıştıklarını belirterek Pakistan’daki şiddetin medreselerden veya mezhepsel farklılıklardan 

dolayı değil, siyasi nedenlerden dolayı meydana geldiğini söylemektedir. Bazı medrese 

liderleri söylemlerinde 11 Eylül sonrası medreselere yöneltilen bu iddiaların asıl amacının 

İslam karşıtlığı olduğunu, Batılıların bu iddialarla İslam’ın savunucusu ve kalesi olan Pakistan 

medreselerini bitirmek istediklerini vurgulamaktadır.
26

     

 

2. PAKİSTAN’DAKİ İSLÂMÎ HAREKETLER 

  

Hindistan’da İngiliz hâkimiyetinin gittikçe yayılması en çok Müslümanlar üzerinde 

menfi tesirler bıraktı. Zira Hindular için durum genelde sadece yöneticilerin değişmesinden 

ibaretken, Müslümanlar için bunların çok daha ötesinde manalar ifade etmekteydi. Siyasi 

hâkimiyetin kaybedilmesi bir tarafa, özellikle İngilizcenin 1936’da resmi dil olmasından sonra 

halkın kültürel varlıkları tehlikeye düşmüş ve buna misyonerlik faaliyetleri de eklenince, 

Müslümanlar dinlerini muhafaza etme noktasında ciddi endişelere kapılmış ve İngilizlerin 

kendilerini Hristiyanlaştıracağından korkar olmuşlardı.
27

  

İngilizlerin Hint alt kıtasında hâkim güç olmasından sonra ortaya çıkan fikir akımları 

ve dinî cemaatler Pakistan Devleti’nin kuruluşunun ardından da, varlığını sürdürdü. Cemaat 

mensuplarından bir kısmı, özellikle devletin kuruluş sürecinde anayasanın İslâm’a uygun 

olması için yoğun çalışmalar yaptı. Bunlardan bazıları, Kādiyânîlik düşüncesini benimseyen 

yöneticilerin etkin olduğu hükümetler tarafından kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle 

                                           
25

 Bruce RİEDEL, (Çeviren: Arzu Birkan), ‘‘Kıyametin Eşiğinde Amerika, Hindistan ve Pakistan Sarmalı’’, 

Matbuat Yayın grubu, İstanbul, 2014, s. 95. 
26

 İbrahim AŞLAMACI, ‘‘Pakistan Medreselerine Bir Model Olarak İmam-Hatip okulları’’, Dem Yayınları, 

İstanbul 2014, s. 259. 
27

 Azmi ÖZCAN, ‘‘Pan-İslâmîzm’’, İsam Yayınları, Ankara 1997, s. 22. 
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yargılandı ve ölüm cezası dâhil çeşitli ağır cezalara çarptırıldı. Mevdûdî, Muhammed Ahmed 

Kādirî ve Emîn Ahsen Islâhî bunlar arasında zikredilebilir.
28

 

 

2.1. Cemaatî İslâmî 

 

Cemaati İslâmî, Hint kıtasında ve özellikle 

Pakistan’da bulunan ilk etkili İslâmî cemaatlerden 

biridir. Üstad Ebü’l-A‘lâ Mevdûdî (1903-1979) 

tarafından kurulmuştur.  

Mevdûdî, 1903 yılında Haydarabad eyaletine 

bağlı Evrengabad kasabasında doğdu. İlk eğitimini 

avukat olan babası Seyyit Ahmed Hasan’dan aldı. 

Dedesi meşhur mutasavvıflardan Hoca Kutbuddin 

Mevdud Çişti’dir. Babası Mevdudi’yi klasik eğitimin yanı sıra İngiliz okullarına 

göndermeden modern eğitim ile de yetiştirdi. Hafızlık yapmasını sağladı, bizzat kendisi fıkıh 

ve hadis dersleri verdi. Farsça, Urduca, Arapça ve İngilizce öğretti.  

   Mevdudi, 17 yaşında Kuzey Hindistan’da Medine isimli bir dergide çalıştıktan sonra 

günlük Tac Gazetesi’nde müdür oldu. Başkent Delhi’ye giderek El-Camiad isimli bir gazete 

çıkardı. Bu gazete 1920 yıllarının en çok tutulan Müslüman gazetesiydi. Mevdudi, 24 yaşında 

‘El Cemiyyet’ dergisinde “İslam’da Cihad” yazıları yazmaya başladı. Daha sonra bu yazılar 

kitap haline getirilerek geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı. Hasan el- Benna’nın da okuyup 

takdir ettiği bu eser dünyanın çeşitli dillerine çevrilmiştir. Bu eser; cihad mefhumunu, savaş 

ve barış konularını, zulme karşı mücadelenin boyutlarını ve İslam hukukunun eski ve modern 

harp prensipleriyle mukayese ederek tafsilatlı bir şekilde anlatan bir eserdir.  

Mevdudi, Muhammed Ali Cinnah’ın öncüsü olduğu Hindistan Müslümanlar Birliği’ne 

karşı mesafeli durdu. Ona göre, bu cemiyet İslâmi esaslara yeterince hassasiyet 

göstermemekteydi. Diğer taraftan İngiliz sömürgesinden kurtulma amacıyla mücadele veren 

Cemiyet-i Ulema-i Hind’e de karşı çıkmış ve milliyetçilik hususundaki tavrını eleştirmişti. 

Zamanın iki önemli birliği ile ters düştükten sonra, kendisi gibi düşünenleri bir araya 

toplayarak Ağustos 1941’de Cemaat-i İslâmî adlı teşkilatı kurdu. 

                                           
28

 https://islamansiklopedisi.org.tr/pakistan#3-kultur-ve-medeniyet, Abdulhamit BİRIŞIK, ET: 15.06.2019.  
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Mevdûdî, 1947 yılında 

Pakistan’ın kurulmasından sonra 

Lahor’a yerleşti. Burada bulunan 

Cemaat-i İslâmî teşkilatının 

liderliğini yaptı. Bu tarihten sonra, 

Pakistan’da İslâm esaslarının 

geçerli olması için çalıştı. 1948 

yılından itibaren radyo programları 

yaptı. Ayrıca, Lahor Hukuk 

Fakültesi’nde İslâm hukuku 

üzerine konuşmalar yaptı. İslâm 

esaslarına ağırlık veren bir 

anayasanın uygulanması talebiyle bazı faaliyetlerde bulundu. Pakistan hükümetinin; Allah’ın 

iradesi ve emirlerine uyması, hukuk sisteminin İslâm hukukuna dayanması, İslâm hukukuna 

aykırı olan her şeyin hükümsüz hale getirilmesi gerektiğini savundu. Faaliyetleri hükümetin 

hoşuna gitmeyince araları açıldı. Hükümetin politikalarını eleştirmesi üzerine 1948 yılında 

tutuklandı. Kamuoyunun büyük tepkisi üzerine 1950 yılında serbest bırakıldı.             1 

Ağustos 1951 tarihinde Hindistan’da toplanan bir ulema heyeti, Mevdûdî’nin kurmuş 

bulunduğu teşkilatla Müslümanları ayrı bir yola sevk ettiğine karar verdikleri gibi, yazdıkları 

kitap ve gazetelerde de aynı düşünceye yer verdiler. Pakistan’daki bazı âlimler de benzer 

ifadelerle Mevdûdî’nin kitaplarının zararlı olduğunu bildirdiler. 

Mevdûdî, Pakistan’da giderek yayılan Kadiyanilik hareketine karşı çıktı. Bu hareketin 

aleyhinde bir risale kaleme aldı. Pencap’ta bunlara karşı bir gösteri düzenledi. Gösteri ve 

yazılarıyla kışkırtıcı hareketlerde bulunduğu gerekçe gösterilerek askeri mahkeme tarafından 

tutuklandı ve ölüm cezasına çarptırıldı. Ancak, dünya çapında yapılan baskılar üzerine bu kez 

sivil bir mahkeme tarafından yargılandı. Cezası ömür boyu hapse çevrildi. Yüksek mahkeme 

ise beraatine hükmetti. 

1956 yılı başından itibaren seri konferanslar vermeye başlayan Mevdûdî, daha çok 

İslâm Anayasası konulu konuşmalar yaptı. Bazı şehirleri dolaştı. Yaptığı konuşma ve 

düzenlediği konferanslarla, hukuki alanda bazı düzenlemelerin yapılmasında büyük etkisi 

oldu. 1958 yılında darbe yapan Eyüp Han anayasayı yürürlükten kaldırdığı gibi, siyasi 

partileri de kapattı. Bu arada Cemaat-i İslâmi’nin faaliyetlerine de son verildi. Mevdûdî, 

Pakistan dışına da çıkarak Beyrut ve Şam’ı ziyaret etti. Buralarda İhvan-ı Müslimin’in ileri 

Ebü’l-A‘lâ Mevdûdî 
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gelenleriyle görüşmelerde bulundu. Bir süre Suudi Arabistan’da üniversitenin kuruluş 

çalışmaları ve ilmi heyetinde bulundu. Siyasi faaliyetlere konan yasakların kaldırılması 

üzerine ülkesine döndü. 1963 yılında Lahor’da Cemaat-i İslâmi’nin toplantısı sırasında 

suikaste uğradı. Ancak suikastten yara almadan kurtuldu. Darbe yönetimi tarafından 

hazırlanan anayasaya karşı çıkması üzerine 1964 yılında yeniden tutuklandı. Dokuz ay hapis 

yattıktan sonra serbest kaldı. 

1970 yılında yapılan genel seçimlere partisi Cemaat-i İslâmi de katıldı. Ancak, bu 

seçimde milletvekili çıkarılamadı. Bir süre sonra sağlığının bozulması üzerine cemaatin 

liderliğini bıraktı. 1975 yılında Cemaatin siyasetten çekilmesini tavsiye ettiyse de şûrada bu 

tavsiyesi kabul edilmedi. Daha sonraki dönemde Zülfikar Ali Butto’nun yönetimini şiddetle 

tenkit etti. Butto iktidarına karşı darbe yapan Ziyaülhak yönetimine destek verdi. Tedavi için 

gittiği Amerika’da 1979 yılında vefat etti. Cenazesi Pakistan’a getirilerek Lahor’daki evinin 

bahçesine defnedildi.
29

 Mevdûdî, İslam dünyasını 20. yüzyıldan bu yana en çok etkileyen 

düşünür ve liderleri arasındadır.  

 

2.1.1. Cemaat-i İslâmî’nin Temel Prensipleri 

 

Cemaat-i İslâmî’nin temel prensipleri kurucusu Mevdudi’nin önerdiği “İslam Devleti”  

üzerine şekillenmiştir. Mevdûdî, Allah’ın siyasal alanda tek hâkim otorite olarak kabul 

edilmesini İslam inancının en önemli unsuru olarak görmek suretiyle, İslamî bir devlet ya da 

İslamî bir hükümeti dinin olmazsa olmazı haline getirmiştir.  

Mevdudi’ye göre, Allah’ın tek İlah ve Rab olmasını Allah’ın sadece evrende işleyen 

düzenin tek hâkimi olması değil, aynı zamanda siyasal ve sosyal alanda tek egemen, tek 

kanun koyucu ve boyun eğilecek tek otorite olması demektir. Allah sadece evrenin tek 

yaratıcısı ve ibadet edilecek tek ilah olduğunu bildirmek için peygamberler göndermemiştir. 

Ona göre insanlar, Allah’ın yaratıcı olarak birliğini inkâr etmemişlerdir. Dolayısıyla 

peygamberlerin gönderiliş amacı insan hayatının her alanında Allah’ın kanun koyucu, tek 

otorite olduğunu insanlara bildirmek ve bu doğrultuda hareket etmektir. Müslüman’ın tüm 

işlerinde asıl hüküm sahibi, emir veren, hüküm icra eden Allah olmalıdır.  

                                           
29

 Anıs Ahmed, “Mevdûdî”, TDV İslam Ansiklopedisi, Ankara 2004, Cilt. 29, s. 432-437.  
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Mevdudi, İslamî bir hükümet olmadan imanın icaplarının tam olarak yerine 

getirilemeyeceğini savunmakta ve bu konuda şu ayetleri delil getirmektedir: Kehf 18/103-105, 

Hud 11/59, 96, Yusuf 12/40, Nisa 4/61,65. Bu yüzden dinin hükümran olması, şeriatın tatbik 

edilmesi ve Hududullah’ın icrası için İslamî bir hükümet zorunlu hale gelmektedir.  

Mevdûdî, devleti güç ve otoritenin merkezi olarak kabul etmekte ve bu otoriteyi 

kullananların arzuları doğrultusunda hayatın şekillendiğine inanmaktadır. Ona göre devlet 

sosyal yaşantının düzene girmesi için zor kullanabilecek gücü temsil eder. Devlet boyun 

eğilmesi gereken bu güç sayesinde medeniyeti ayakta tutar ve bu güç yoluyla kişisel ve 

toplumsal yaşamı şekillendirir, tebaasından belirli fikirlere inanmasını ve kabul etmesini ister. 

Mevdûdî’ye göre devlet insanların kişisel ve toplumsal yaşamlarının neredeyse tamamına 

müdahale edebilecek bir güçtür. Dolayısıyla devlete kim hâkim ise onun görüşleri bireylerin 

ve toplumun yaşamının tamamına yakınına hâkim olacaktır.  

Mevdudi’ye göre, insan ve kâinat anlayışına göre yeryüzünde İslamî bir hükümet 

kurmak insanın var oluş gayesidir. Evrenin ve insanın fizikî yapısı zorunlu olarak Allah’ın 

koymuş olduğu kanunlara itaat etmektedir. Bu yüzden Allah onların Hâkimi ve Malikidir. 

Sadece insan kendisine verilen irade ve akıl sebebiyle zorunlu itaat ve kulluktan ayrı 

tutulmuştur. İnsan sahip olduğu bu iradeyi Allah’a itaat ya da isyan yönünde kullanarak 

Müslüman veya kâfir olmayı tercih edecektir.  

Mevdûdî, şahsî ibadetlerde ve bir takım merasimlerde Allah’a itaat eden, ancak diğer 

konularda başkalarının kanunlarına uyan kişilerin “tevhid ve vahdaniyet” inancını 

parçaladığını iddia eder. Nitekim o, bir olan Allah’a ibadet ve kulluğun sadece camide ve 

merasimlerde değil, hayatın her alanında gösterilmesi gerektiğini, bunun da ancak Allah’ın 

kanunlarının siyasi idarede geçerli hale gelmesiyle mümkün olduğunu iddia eder. Çünkü 

siyasi idarede geçerli olan kanunların yapıcısı ve hazırlayıcısı kim ise ona ibadet ve kulluk 

edildiği görüşündedir (Zuhruf 43/ 87, Mümin 40/ 84,89, Ankebut 29/ 61,63) 

Mevdûdî, İslâmî hükümette tek kanun koyucu ve tek otorite Allah olduğu için bu 

hükümetin adının “İlahî Hükümet” (Theocracy), “İlahî Cumhurî Hükümet” ya da “Dinî 

Hâkimiyet” olabileceğini, ancak Teokrasi kelimesinin kötü mazisi dolayısıyla bu hükümete 

yakışmayacağını söyler. Çünkü Teokrasi, Batı’da Hıristiyanlıkla alakalı bir kelimedir ve 

kilisenin hâkimiyetini çağrıştırmaktadır. Kilisenin hâkimiyeti ise aslında şeytanın 

hâkimiyetidir. 



23 

 

Mevdudi’ye göre, İslâm’da hâkimiyet Allah’a aittir. Müslümanlara sınırlı bir hâkimiyet 

hakkı verilmiştir. Bu kısıtlı hâkimiyet alanı içerisinde onlar işlerini düzenlemekte serbest 

bırakılmışlardır. İslâm’da Müslümanlara verilen bu sınırlı hâkimiyeti de Kur’an ve sünnet 

belirler. Belli bir zümrenin veya sınıfın hâkimiyeti söz konusu olamaz. Bu yüzden ona “Teo-

democracy” yani “Dinî Demokrasi” denilebilir. Mevdûdî, hâkimiyetin kaynağından dolayı bu 

hükümete “teo”, lideri seçimle belirlendiği ve kanun çıkarma işi belirli bir elde toplanmayıp 

yeterli olan herkese açık olduğu için de “demokrasi” adının verilebileceğini savunur. Ancak, 

“halkın hâkimiyeti” anlamındaki demokrasi anlayışını İslam ile taban tabana zıt görür. Çünkü 

halkın arzu ve isteklerinin kanun haline getirilmesi İslam’a terstir. Örnek olarak Amerika’daki 

içki yasağının referandumla önce yasak, sonra meşru kabul edilmesini helal ve haramı 

belirleme olarak ele alır. Bu olayı insan aklının tam ve mükemmel bir kanun koymaya yeterli 

olamayacağına delil olarak getirir. Referandumla insanların kendi nefislerini ilah edindiklerini 

iddia eder. 

 

2.1.2. Mevdudi’nin Tecdid ve İhya İle İlgili Görüşleri 

 

Ümmetin geleceğine ilişkin kaygısı, Mevdudi’yi İslam’ın ihyası için aşılması zorunlu 

evrelerin ve izlenecek yöntemin tespitine yöneltmiştir. “İslam’da İhya Hareketleri” adlı 

eserinde bu yolda gerçekleştirilmesi gerekli olan şu esasları belirlemiştir: 

1- “Çağdaş Cahiliye” anlayışının İslam toplumu üzerindeki etkilerinin derinlemesine 

araştırılıp belirlenmesi, 

2- Ümmetin cahiliye kıskacından kurtarılarak İslam’ın gelişmesi için siyasi, sosyal ve 

psikolojik bir ortamın hazırlanması, 

3- Ümmetin hedeflerinin belirlenmesine, güç ve kabiliyetlerinin kuvveden fiile 

geçirilmesine öncelik verilmesi,                 

4- Düşüncede, eğitimde ve ahlakta gelişmenin gerçekleştirilebilmesi için pratik 

önlemlerin alınması,   

5- Bu projenin dinamik bir İslâmî kişiliğe sahip, dinin emirlerine uyan ve ümmete 

önderlik edebilecek vasıfları taşıyan fertlerin yetiştirilmesi suretiyle hayata 

geçirilmesi, 

6- Hakkında açık “nass” bulunmayan durumlar karşısında Şari’nin maksadına uygun 

hükümler verilebilmesi amacıyla içtihada başvurulması,  
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7- Bu ihyacı harekete engel olabilecek  düşman güçlerinin siyasi ve kültürel saldırılarını 

bertaraf etmek için cihad ruhunun yeniden diriltilmesi, 

8- İslam’ın  yeni bir dünya düzeni olarak ihyası için cahiliyenin içtimai, siyasi ve iktisadi 

düzeninin kaldırılması, yerine Hz Peygamber döneminin örnek alınması, 

9- Müslümanların İslâmî dünya düzeninin nimetlerini başkalarıyla paylaşmaları 

gerektiğini ve İslâmî toplumsal dönüşümün belli bir ülke veya toplulukla sınırlı 

kalmayıp yeni nizamın dünya çapında kurulabilmesi için fikri, ruhi ve ahlaki alanlarda 

küresel ahlaki yücelişin gerçekleştirilmesine yönelik somut planların yapılması.           

Mevdudi’nin yukarıda zikredilen İslâmî teorileri ile Cemaat-i İslâmî'nin, Pakistan'ın bir 

İslâm devleti olmasında, anayasanın İslâmileştirilmesinde büyük rolü vardır. Devletin 

kuruluşunda, halka İslâmî bir anayasa olarak gösterilmek istenen seküler yapı, Cemaati 

İslâmî'nin çabalarıyla gerçek anlamda İslamîleştirilmiş ayrıca İslâm'ın gerçek anlamının halk 

içinde yerleştirilmesi çalışmaları da etkili olmuştur.  

1947’deki bölünmeden sonra Pakistan tarafındaki liderlik Mevdûdî’de kalırken, 

Hindistan’da ise Mevlânâ Ebü’l-Leys Islâhî lider oldu. Pakistan’ın kuruluşundan 1971’de 

Bangladeş’in ayrılışına kadar geçen dönemde teşkilât, ülkede İslâmî hayatın yerleşmesi ve 

kurumlaşması yönünde yoğun bir siyaset ve eğitim programı uyguladı; özellikle 1948-1956 

yılları arasında ülkeyi İslâmî devlet statüsüne doğru yönlendirmede büyük gayret sarf etti. 

Mart 1949’da, kurucu meclisin yayımladığı ve Pakistan anayasasının temelini oluşturacak 

olan “hedef kararları”nın İslâmî muhteva taşımasında, kamuoyunu da harekete geçirerek en 

önemli rolü oynadı.  

Hükümetin bu görüşlere karşı olumsuz, hatta düşmanca tavır alması ve mezhep 

farklılıklarına dayanarak İslâm’ı karalamaya çalışması üzerine Diyûbendî, Birîlvî, ehl-i hadis 

ve Şîa gruplarına mensup âlimleri toplantıya çağırdı. Ocak 1951’de Karaçi’de yapılan tarihî 

toplantının sonunda İslâm devletinin yirmi iki prensibinin ortaya konduğu ortak bir bildiri 

yayımlandı ve böylece hükümetin İslâmî anayasaya karşı yürüttüğü propaganda ve faaliyetler 

boşa çıkarılmış oldu. 1956’da kabul edilen ilk anayasada, “İslâmî temellere dayanan bir 

toplum oluşturmayı ve bütün mevcut kanunları Kur’an ve Sünnet ışığında düzenlemeyi” esas 

alan maddelere yer verilmesi büyük ölçüde Cemâat-i İslâmî’nin eseridir. 

      1971-1991 yılları arasındaki dönemde Cemâat-i İslâmî Pakistan’da demokrasi, 

şeriatı uygulatma ve hükümete katılma mücadelesi verdi. 1971-1977 arasında iktidarda olan 

sol eğilimli Zülfikar Ali Butto hükümeti İslâmî faaliyetleri engelledi. Bu sebeple teşkilât 1977 
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yılında başlayan Ziyâülhak askerî yönetimini destekleyerek muhalefet partilerinin oluşturduğu 

millî ittifaka katıldı ve dört bakanlık aldı. Kısa zamanda Ziyâülhakk’ın programını İslâmî 

açıdan yetersiz bulan ve millete verilen seçim sözünün yerine getirilmediğini gören bu dört 

bakan, bir yıl hizmetten sonra diğer bakanların çoğuyla birlikte istifa etti. Böylece hükümetten 

çekilen Cemâat-i İslâmî, askerî yönetimi eleştirmekle yetinmeyerek muhalefet partileriyle 

birlikte hareket etmeye başladı ve ülkede demokratik bir değişim için kamuoyu baskısı 

oluşturma çabalarına katıldı.  

Ziyâülhakk’ın 1987’de bir uçak kazasında ölümü bütün ülkeyi bir krizin içine soktu. 

Teşkilât 1988’deki seçimlere katıldı, fakat diğer İslâmî partiler gibi yeterince başarılı olamadı 

ve Zülfikar Ali Butto’nun kızı Benâzir Butto iktidara geldi. 1990’da Butto hükümetinin 

yolsuzluk ve etkisizlik sebebiyle Cumhurbaşkanı tarafından azledilmesi üzerine yapılan yeni 

seçimlerde Cemâat-i İslâmî diğer İslâmî partilerle ittifak kurdu; ancak bu ittifak (Islamic 

Democratic Alliance) seçimleri kazandığında cemiyet hükümette bakanlık almayı reddetti ve 

seçim kampanyalarında İslâm hukukunun uygulanacağı yönünde verilen sözlerin yerine 

getirilmesi için baskı kurma politikasını takip etti. Bunun sonucu olarak kısa zamanda 

hükümetle anlaşmazlığa düştü ve Mayıs 1992’de ittifaktan ayrılarak muhalefete çekildi. 

Faaliyet ve hedeflerinin geniş kapsamlı oluşu sebebiyle Cemâat-i İslâmî başından beri 

büyük problemlerle karşılaşmıştır. Bunda toplumun içinden, Batılı güçlerden ve onların 

temsilcilerinden gelen muhalefetin payı büyüktür. Pakistan’daki en önemli engeller, 

bürokratlarla ordunun temsil ettiği feodal ve laik gruplardır. Ayrıca bazı İslâmî partiler de 

seçimlerde Cemâat-i İslâmî’yi kendilerine rakip gördüler. Teşkilâtın eğitim görmüş kesimde 

önemli bir tabana sahip olmasına rağmen kırsal kesimde ve sıradan insanlar üzerindeki etkisi 

sınırlı kalmış, İslâmî siyasete yeni bir anlayış getirmişse de, toplumdaki geleneksel güç odağı 

engellerini aşamamıştır. Bunun sonucu olarak da kendi ahlâkî ve ideolojik ağırlığını 

bütünüyle ve doğru bir şekilde siyasî ağırlığa dönüştürememiştir. 

Teşkilâtın önemli başarılarından biri, Müslümanlar arasında yaygın olan kendine 

güvensizlik duygusunu ortadan kaldırması, din ve politika arasındaki koparılan bağları 

yeniden sağlamlaştırması ve İslâmiyet’in yalnız Müslümanların değil bütün insanlığın bugün 

karşılaştığı problemleri çözebilecek bir alternatif dünya düzeni olduğu inancını getirmesidir. 

Bu çağda en azından Güney Asya’daki İslâmî anlayışa yeni bir siyasî üslûp kazandırmış ve 

artık “İslâm ideolojisi, İslâm devleti, İslâm anayasası, İslâm’ın ekonomik ve politik sistemi” 
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gibi ifadeler Müslüman yazarlar ve siyaset adamları tarafından her yerde kullanılmaya 

başlanmıştır. 

Mevdudi’nin Kurduğu Cemaat-i İslâmî’nin Özellikleri 

1. İslam belli bir insan grubuna, bölgeye, ferde ve cemaate değil bütün insanlığa çağrıdır, 

yani evrenseldir. 

2. İslam’ın belli bir kısmını (akaid, ibadet, ahlak, cihad, yardımlaşma…) değil bütünü, 

fert ve toplum olarak insanlarla İslam’ın ilişkisinin tamamını programa dâhil ederler. 

3. Laik ve seküler yaklaşımları dışlar, “din alanı âlimler ve şeyhlere, siyaset ve diğer 

içtimai alanlar ise siyaset adamlarına aittir.” şeklindeki ayırıma karşı çıkar, dinin bütün 

alanları içine aldığı inancını hayata geçirmeye çalışırlar. 

4. Yol arkadaşlarının takva ehli olmalarını şart koşarlar. 

5. İslâmî eğitim faaliyetlerine ağırlık vermektedirler. 

6. Yönetim ilkelerinin titizlikle uygulanması, en küçük bir ihlal ve ihmale dahi 

müsamaha gösterilmemesi konusunda titizdirler. 

7. Cemaat içinde hiçbir kimse tenkit ve ıslah dışı tutulamaz. Her üye kendini, yandaşını 

ve cemaati tenkit ve ıslah etmeye çalışacaktır. 

8. Cemaat faaliyetini, bulunduğu ülkede açık, kanunlara uygun, şiddet ve silah 

kullanmaktan, yakıp yıkmaktan uzak olarak yürütürler. 

Cemaat-i İslâmî’nin amaçları ise şu dört noktada toplanmıştır:  

1. İlahi değerler ve prensiplerin ışığında insan düşüncesini yeniden şekillendirmek. 

2. Ferdi ıslah etmek. 

3.   Toplumun bütün kurumlarını ıslah etmek. 

4.   Devlet sisteminin ıslahı, yani ilahi nizamın tesisi. 

 

 

2.1.3. Cemaat-i İslamî ve Siyaset 

 

 Ebu'l A'lâ el-Mevdudî, 1937 yılında parti kurma düşüncesine girerek 26 Ekim 1941 

yılında Lahor’da Müsteri Muhammed Sadık, Mevlana Menzur Ahmet Numani, Mevlana Seyit 

Muhammed Cafer Pehlevari, Mevlana Nazirülhak Mirtehi ve Meyan Tifil Muhammed ile 

beraber parti kurdu. Mevlana Zafer İkbal’in evinde gerçekleşen partinin kuruluş toplantısında, 

Hint Müslümanlarından yaklaşık 75 kişi de bu toplantıya katıldı. Bu toplantıda Mevdudi 
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partinin lideri olarak seçildi.
30

 Serhat Eyaletinde 1947 yılında yapılacak referandum ile ilgili 

Mevdudi halka şöyle diyordu:  

“Referandum ve Kanun koyma kesinlikle birbirinden farklıdır. Serhat bölgesinde 

yaşayan sizler, hangi ülkenin emri altında yaşamak istiyorsunuz? Hindistan mı yoksa Pakistan 

mı? Bu konuda oy vermek caizdir… Ancak kime oy verilmeli konusunda Cemaat kimseye 

(cemaat fertlerine)  karışmıyor. Eğer ben kendim Serhat eyaletinde bulunsaydım, oyumu 

Pakistan’dan yana kullanırdım.”
31

  

Pakistan bağımsızlığını kazandıktan sonra Mevdudi Pakistan’a hicret etti. Ve 

Mevdudi, ilahi egemenliğe değil halk egemenliğine dayandığı gerekçesiyle 1949’a kadar 

Pakistan devletini cahiliyenin bir simgesi olarak gördü. 1948’de batıdaki Pencap Hükümeti, 

çalışanlarının devlete bağlılık yemini etmesini şart koştu. Mevdudi, parti üyelerini devlet 

İslamlaşana kadar bu yemini etmesini yasakladı. Allah’ın hâkimiyetini tanıma kararı Mart 

1949’da Pakistan kurucu Meclisi’nden geçti. Mevdudi ancak o zaman seçimlere girmeyi ya da 

Pakistan ordusuna katılmayı haram görmeyi bıraktı.
32

  

1970 yılında yapılan seçimde Cemaati İslâmî 151 sandalyeden sadece 4 sandalyeyi 

kazandı. Bu yenilgiden sonra Mevdudi, bizim çalışmamızın gayesinin seçim olmadığını, 

seçimin bizim çalışmamızın bir parçası olduğunu ve önceliğinin eğitim işi olduğunu ilan etti. 

Mevdudi, Doğu Pakistan’da Taliban’ın bağımsızlık mücadelesine başlamasına, genel olarak 

ülkenin parçalanmasına ve Bangladeş’in ayrılmasına karşıydı. Mevdudi 1972 yılında, 

hastalığından dolayı Cemaati İslâmî liderliğinden ayrıldı ve Meyan Tifil Muhammed, 

Pakistan İslâmî Cemaat liderliğine seçildi. Muhammed, 1972-1987 yılları arasında toplamda 

üç defa Cemaat liderliğine seçildi.33 1987 yılında ise Hâkim Hüseyin Ahmet lider olarak 

seçildi ve 2009’a kadar Cemaat liderliğini sürdürdü. Daha sonra lider olarak Seyit Hüseyin 

Menur seçildi.  

Cemaat-i İslâmî,  1993 seçimlerinden önce Pakistan “İslâmi Cephe Partisi” adıyla bir 

siyasi parti de kurarak seçime katıldı. Ancak seçim sonuçları, cemaatin halk tabanına kendini 

yeterince tanıtamamış olduğunu ortaya çıkardı. 1997 seçimlerinden elde ettiği sonuç 1993 

seçimlerine nispetle daha iyiydi. Üniversite gençliği arasında ise güçlü olduğu göründü. 

                                           
30

 http://rch.ac.ir/article/Details/9855, Erişim Tarihi: 06.12.2018. 
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 https://rasekhoon.net/article/show/1248877 ss. 7, Erişim Tarihi: 06.12.2018. 
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 İrfan AHMAD, Hindistan’da İslamcılık ve Demokrasi Cemaat-i İslâmî’nin Dönüşümü, (Çeviri: Uğur Gezen), 

Açılım kitap, Şubat 2015, s. 38. 
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Cemaate bağlı “Pakistan Müslüman Öğrenciler Birliği” ülkenin en güçlü öğrenci örgütüdür. 

Cemaat kurulduğundan bu yana Mevlana Mevdudi, Meya Tufeyl Muhammed, Kadı Hüseyin 

Ahmet ve Münevver Hasan’dan sonra beşinci emiri Sirac'ul Hak’tır. Sirac-ül Hak yeniden 

seçilme hakkı baki olmak üzere 2019’a kadar görev yapacaktır ve günümüzde Cemaati İslamî 

onun önderliğinde siyasi mücadelesini ve toplumun ıslahı yönündeki faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Bugün itibariyle, Pakistan hala iç çekişmelerin esiri konumundadır. Cemaati 

İslâmî'nin Keşmir, Hindistan ve Bangladeş'te de faaliyetleri bulunmaktadır. 

 

2.1.4. Cemaat-i İslamî ve Medya 

 

Cemaati İslâmî, Pakistan’ın siyasi ve dini grupları arasında en çok gazete ve dergiye 

sahip olan yapısıdır. Bunlardan bazıları şunlardır:  

Pakistan’ın en çok satılan gazetesi olan ve günlük bir milyon tiraja sahip Cesaret 

Gazetesi bunların başında gelmektedir. Bu gazete Karaçi, Haydarabat, Lahor, İslamabat ve 

Peşaver’de aynı anda basılmaktadır. Dergi olarak da Asya Heftnamesi ve Aylık Kur’an 

Tercümesi bulunmaktadır. Bunların yanında bayanlara özel olarak aylık yayınlanan Betül ve 

Mehek Dergileri’de vardır. Pakistan Dergisi ve Mahnamet’ül Mensure dergileri ise Arapça 

olarak basılmakta ve birçok ülkede okuyucusu bulunmaktadır. Öğrencilerin dergisi olan 

Mahname-i Hemkedem Dergisi, Cemaatin İslâmî öğrenci topluluğu tarafından 

basılmaktadır.34  

 

  2.1.5.  Cemaat-i İslamî ve Medreseler 

 

Cemaat’in eğitim verdiği alanlardan biri olan medreseler, Cemaat-i İslamî’nin en çok 

üzerinde durduğu noktadır. Medreselerin amacı Müslümanların İslâmî konularda 

bilinçlenmesi ve bilgi sahibi olmasıdır. Cemaatin Rabitaul Madaris Al- Islamia’den edinilen 

belgede medrese kuruluna ilişkin amaçlar sıralanmaktadır. Söz konusu amaçlar:  

● Medreseler arasında işbirliğini sağlamak ve birliktelik oluşturmak, 
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● Medreselerin sayılarının artması, eğitim kalitelerinin yükselmesi ve onların önem ve 

kıymetlerinin anlaşılması için çalışmak,  

● Öğrencileri modern çağın zorluklarına karşı koyabilecek, dini önder, uygulayıcı ve 

öğretici olarak sorumluluklarını alabilecek şekilde yetiştirmek için İslâmî disiplinleri 

yeniden organize etmek,  

● Medrese mezunları için öğretme, yetiştirme ve araştırma olanakları sağlamak,  

● Mezunların yurt içi ve yurt dışında geniş bir vizyonla dini âlimler olarak hizmet 

etmelerine yardımcı olmak,  

● Rabıtaya bağlı medrese sınav sistemi, diploma ve müfredatlar da homojenliği 

oluşturmak,  

● Medreseler için anayasal ve yasal haklara ulaşmak için mücadele etmek,  

● Kuran hafızlığı ve dini ilimlerde öğrencilere dereceler sağlamak,  

● Diğer İslam ülkelerinde var olan medreselerle, Rabıtaya bağlı medreseler arasında 

işbirliğini artırmak ve denkliği kurmaya yardım etmek, şeklinde sıralanmaktadır.
35

   

 

2.2. İslâmî Talebe Cemiyeti (Islami Jamiat-e-Talaba Pakistan) 

 

Pakistan'daki Cemaat-i İslâmî'nin gençlik kolu olan İslâmî Talebe Cemiyeti, 

Pakistan’ın en büyük öğrenci yapılanmasıdır. Genellikle Cemiyet adıyla bilinen bu öğrenci 

teşkilatı kendi türünün en eski örneklerinden birisidir ve Pakistan tarih ve siyasetinde her 

zaman önemli bir güç olagelmiştir. Cemiyet, ana kurum olan Cemaat-i İslâmî'nin geniş bir 

tabana yayılmasını sağlamış ve onun dayandığı en önemli alt kurumlardan birisi olmuştur. 

Aynı zamanda mevcut siyasi yapıyla birlikte çalışarak ve daha da önemlisi izlenecek yeni 

politikalar üreterek Cemaat-i İslâmî'ye destek olmuştur. Cemiyet, bu özellikleriyle, 1947'den 

beri devam eden Pakistan'ın İslâmîleştirilmesi sürecinde giderek artan bir etkiye sahip 

olmuştur. 

Cemiyet-i Tulaba aynı zamanda sol ve etnik kökenli güçlere karşı önemli bir siyasi 

alternatif ve cephe olmuş ve Eyüp Han ve Butto rejimlerinin çökertildiği 1969 ve 1977'deki 

ulusal siyasi hareketlerde önemli roller oynamıştır. 

                                           
35

 İbrahim AŞLAMACI, Pakistan Medreselerine Bir Model Olarak İmam-Hatip okulları, Dem Yayınları, 
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 Cemiyet başlangıçta bir dava hareketi, Cemaat-

i İslâmî'nin belirlediği öğrenci liderlerince çerçevesi 

belirlenen gönüllü bir tebliğ hareketi olarak 

algılanıyordu. Cemiyet-i Tulaba bu işleviyle ileride 

Pakistan'ın lideri olacak kişilerin düşüncelerini 

şekillendirerek, onların Mevdudi'nin "üstten devrim" 

düşüncesini kabul etmelerini sağlamaya çalışıyordu. 

Bu fonksiyonuyla Cemaat-i İslâmî'ye önemli destek 

sağlıyordu. Cemiyet-i Tulaba aynı zamanda 

mensuplarının düzenleriyle de yakından ilgileniyordu. 

En iyi ve en başarılı (hem eğitimde hem de dini yaşayışta) öğrencilerle temasa geçmeye 

çalışıyor ve mensuplarının kalitesini, düşüncelerinin kabul görmesi, meşrulaşması ve 

yaygınlaşmasına yardım edecek bir unsur olarak kullanılıyordu. 

Cemiyet-i Tulaba her ne kadar Cemaat-i İslâmî'nin gözetimi altında kurulmuş olsa da 

büyük ölçüde Mısır'daki Müslüman Kardeşler teşkilatından etkilenmiştir. Cemiyet'in ilk 

dönem liderlerinden birçoğu Karaçi'de yaşayan İhvan üyesi Said Ramazan'dan öğrendikleri 

Müslüman Kardeşlerin örgütlenme modelinden etkilenmişlerdir. 1952-1955 yılları arasında 

Ramazan, Cemiyet liderlerinin bir idari yapı ve bir örgütlenme stratejisi hazırlamalarına 

yardım etti. Çalışma halkaları ve tüm gece devam eden toplantılar Ramazan'ın Cemiyet 

üzerinde yaptığı etkilerin en açık şekilde görünenleriydi. Halen devam ettirilen ve doğrudan 

Müslüman Kardeşlerden alınmış bu faaliyetlerin amacı mensuplarının fikri seviyelerini ve 

cemaate bağlılıklarını arttırmaktı.
36

 

 

2.3. Deobandi (Diyûbendî) Cemaati 

 

 Pakistan’ın ikinci büyük cemaati olan Deobandi hareketi, 1867 yılında İngilizlerin 

ülkeye hâkim olması ve Müslümanlar üzerindeki baskılara karşı olarak Muhammed Kasım 

Nanevtevi (1833-1877) ve Reşid Ahmed Ganguhi’nin (1829-1905) öncülüğünde Hindistan’ın 

Deoband kasabasında kurulan Darululum-ı Deoband adlı medrese ile başlamıştır. Hanefiliği 

takip eden bu hareket, Güney Asya Sünni geleneği içerisinde en önemli ekolü 

                                           
36
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oluşturmaktadır. 
37

 Deobandi Medresesi, kendinden önceki medreselerden farklı olarak idari 

yapılanmasında İngiliz okul geleneğinden etkilenmiştir. Bünyesinde merkezi kütüphaneye yer 

verilmiş, sınıf sistemine geçilmiş ve düzenli yıllık raporlar yayınlanmıştır. Böylece her iki 

bölgede de modern batı eğitim sistemi ve anlayışı medrese sistemini etkilemiştir.
38

 Lahor’da 

bulunan ve Deobandi geleneğin önemli medreselerinden biri olan Jamia Ashrefiyye’nin 

broşüründe ise amaçlar şöyledir;  

● Tüm Müslümanları Kuran, hadis ve fıkıhla ilgili konularda eğitmek,  

● Müslümanlara katkısız bir İslam anlayışını öğretmek,  

● Tebliğ görevinde bulunacak ve fetva verecek âlimlerin kapasitelerini geliştirmek,  

● Günden güne ortaya çıkan farklı dini problemler için Daru’l İfta merkezi oluşturmak 

ve Müslümanların sorunlarına çözümler sunmak,  

● Sosyal ve bireysel yaşamda İslâmî yaşamı telkin etmek ve yaygınlaştırmaya çalışmak,  

● Ders-i nizami programıyla birlikte modern eğitim sunmak,  şeklinde belirtilmektedir.
39

 

 

2.4. Birelvi Cemaati 

 

 Pakistan’ın en büyük cemaatidir. Hanefi mezhebine bağlı olan ve tasavvufu 

benimseyen Ahmed Rızâ Han Birelvî (1876-1931) tarafından kurulmasından dolayı Birelvî 

cemaati diye anılır. Kendisini Cemâat-i Ehl-i Sünnet olarak adlandıran hareket, kalabalık 

kitlesine rağmen ilmî faaliyetler ve entelektüel yapı itibariyle Diyûbendî cemaatinin 

seviyesine ulaşamamıştır. Cemaat mensupları, 1948 yılında Cem‘iyyet-i Ulemâ-i Pakistan 

adıyla oluşturdukları parti vasıtasıyla siyasî faaliyette bulunmakta ve seçimlere 

katılmaktadır.
40

 Birelvîlik halk tabanında yaygın bir hareket olmasına rağmen, diğer cemaat 

partileri gibi seçimlerde ciddi bir başarı gösteremiyor. “Pakistan Uleması Cemiyeti" Hacı 

Fazıl Kerim ile Ahmed Şah Nurani grupları arasında iki büyük parçaya bölündü. Sıradan 

Birelvîler seçimlerde daha çok ana akım partilere oy veriyorlar. 1990’lardan bu yana 
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seçimlere katılmayan Pakistan Uleması Cemiyeti'nin önde gelen pek çok ismi diğer partilerde 

siyaset yapıyor.
41

  

Birelvi Cemaati’nin en çok etkili olduğu alanlardan biri Pakistan’da ciddi bir medrese 

çalışması yürütmesidir. Bu medreselerle kendi fertlerini muhafaza etmekte ve bir araya 

toplamaktadır. Lahor’da bulunan ve Birelvi geleneğine bağlı Jamia Naimiye’nin broşüründeki 

amaçlar;  

● Kuran, sünnet ve Hanefi fıkhını dersi nizami aracılığıyla öğretmek,   

● Modern eğitim kurumları kurmak,  

● İslâmî bilginin yayılması için konferans ve seminerler düzenlemek, yayın yapmak,  

● Öğrencileri birer uzman din âlimi olarak yetiştirmek, 

● Öğrencilerde İslam dinine ve Pakistan’a hizmet etme duygusunu ve İslam ahlakını 

geliştirmek,  

● Araştırma merkezi kurmak, akademik ve araştırmaya dayalı kitaplar yayınlamak,  

● Pakistan İslam Cumhuriyetinin başarısı, refahı, bütünlüğü ve iyiliği için çaba 

harcamak, şeklinde sıralanmaktadır.
42

 

 

2.5. Tebliğ Cemaati 

 

 Tebliğ Cemaati, Şeyh Muhammed İlyas tarafından 1920 yılında Hindistan'ın Mevat 

kasabasında kurulmuştur. Muhammed bin İlyas’ın ölümünden sonra tek oğlu olan Mevlana 

Muhammed Yusuf Cemaat’in lideri yapıldı. Onun ölümünden hemen sonrada Mevlana 

Enam’ül Hasan Cemaat’in üçüncü emiri oldu. Mevlana Enam’ül Hasan’ın çabalarıyla, otuz 

yıllık emirliği döneminde, Cemaat’in tebliğleriyle dünya hareketine dönüştü. Mevlana 

Enam’ül Hasan’ın Delhi’de vefat ettikten sonra Cemaat için bir emir seçilmedi ve Cemaat 

yönetimi, şurayla yönetilmeye başlandı.  

Pakistan bağımsız olduktan sonra Tebliğ Cemaati’nin merkezi, Pencab eyaletine bağlı 

Lahor şehrinin doğusunun 30 km ilerisinde yer alan Rayvend bölgesine taşındı. Bu merkezde 

dönemsel toplanmalara ek olarak, Pakistan’ın bağımsızlığından iki yıl sonra (1949) Tebliğ 

Cemaati’nin uluslararası yıllık toplanması bu yerde gerçekleşmeye başlandı. Rayvend’teki 
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yıllık toplanmaya katılanların sayısı yaklaşık olarak bir milyon insan, dünyanın her yerinden 

bu merkeze gelmektedir. Bu merasim Hacdan sonra Müslümanların geniş kapsamlı olarak 

toplanmalarının ikincisi olarak sayılmaktadır.
43

  

Tebliğ Cemaati, üniversite gençliği arasında etkili olmasa da halk arasında daha geniş 

bir desteğe sahiptir. Tebliğ Cemaati'nin en önemli özelliği sünnete ağırlık vermesi ve siyasi 

faaliyetlerden uzak durmasıdır. Pakistan'da oy kullanma oranının düşük olmasında bu 

cemaatin etkisi büyüktür. Tebliğ cemaatinin taraftarlarını siyasetten uzak durmaya ve oy 

vermemeye yöneltmesi 1993 seçimlerinde Benazir Butto'nun çok işine yaramıştır.
44

  

 

2.6. Leşker-i Tayyibe Örgütü 

 

 Saf, temiz anlamına gelen Tayyibe örgütü, 1987 yılında üç 

İslam âlimi olan, o zamanlar Lahor’daki Mühendislik Fakültesi’nde 

ders veren Hafız Said, Zafer İkbal ve İslamabad’daki uluslararası 

İslam Üniversitesi’nde hocalık yapan Abdullah Azam tarafından 

kuruldu. Liderlik rolünü üstlenen Said, Leşker-i Tayyibe’nin 

kurucusu ve önderi kabul ediliyor ama son yıllarda, Leşker-i 

Tayyibe’nin paravan kuruluşu olarak faaliyet gösteren Dava 

Cemaati adlı insani yardım kuruluşunun yönetimine geçtikten sonra kendini alenen Leşker-i 

Tayyibe’den uzak tutmaya başladı. Said, 1980’li yıllarda Suudi Arabistan’a gidip İslam 

öğretimine orada devam etti ve köktendinci İslam akımlarından biri olan Vehhabi mezhebinin 

etkisi altında kaldı. Said, ateşli konuşmalarıyla tanınan karizmatik bir hatip haline geldi. 

 Batı Şeria’da dünyaya gelen Filistinli Abdullah Azzam ise Suriye, Ürdün ve ardından 

Mısır’daki prestijli El Ezher Üniversitesi’nde İslam Hukuku ve Felsefesi alanında eğitim aldı 

ve birçok uzman tarafından modern küresel cihat ideolojisinin babası olarak kabul ediliyor. 

Suudi Arabistan’da da hocalık yapan Azzam, cihadın öncelikle ‘‘uzaktaki düşmana’’  İslam 

dünyasını kontrol etme çabasında olan Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Birliği’ne 

odaklanıp onları bozguna uğratması ve sonra da ‘‘yakın düşman’’ olan İsrail’e yönelmesi 
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gerektiğini ifade ediyordu. Azzam’ın, Afganistan ve Pakistan’daki savaşçıların yanında 

savaşarak geçirdiği gençlik döneminde Usame b. Ladin’in üzerinde de büyük bir etkisi oldu.
45

  

Leşker-i Tayyibe kuruluşundan bu yana Pakistan’daki kamplarında dünyanın dört bir 

tarafından gelen gönüllü askerleri eğitti. Bu kamplar Keşmir’den başlayıp Afganistan 

sınırındaki aşiret bölgelerine kadar geniş bir alanda, özellikle de Pencab eyaletinin Lahor şehri 

civarında dağılmış halde bulunuyor. Pakistan’da yapılan bir tahmine göre, son yirmi yıl 

içerisinde 200.000’den fazla militan Leşker-i Tayyibe kamplarında eğitim aldı. New York 

Times gazetesi tarafından alıntı yapılan Pakistanlı bir istihbarat kaynağına göre, 2009 yılında 

Leşker-i Tayyibe’nin Lahor yakınlarındaki Müritke şehrinde bulunan, birkaç yüz dönümlük 

merkez kampüsünde binlerce öğrenciye hizmet veren okullar ve yatakhaneler, bir kumaş 

fabrikası, bir demir dökümhanesi ve devasa bir cami bulunuyor.
46

  

Pakistan, tarih boyunca Hindistan’a karşı kullandığı Ceyşi Muhammed ve Laşkar 

Tayyibe gibi gruplara desteğini sürdürüyor. Rizvi’ye göre bu tip gruplar zaman içerisinde 

“güvenlik güçlerinin gösterdiği tolerans dolayısıyla Pakistan toplumu ile güçlü bağlar kurmuş 

durumdalar. Şu an itibariyle, Leşker-i Tayyibe, İslâmî Dava Cemaati yahut Ceyşi 

Muhammed’e karşı girişilecek sert bir eylem, Pakistan ordusunun kaçınacağı bir şehir 

savaşına dönüşebilir. Bir başka deyişle, geçmişteki politikaları dolayısıyla ordunun bu 

grupları artık kontrol etme seçeneği kalmamıştır.”
47

  Ceyşi Muhammed tarafından Hindistan 

parlamentosuna düzenlenen saldırıdan (ki, Leşker-i Tayyibe de muhtemel bu saldırıda 

destekleyici bir rol üstlenmişti) sonra Leşker-i Tayyibe Pakistan’da resmi olarak yasaklandı. 

Grup daha sonra Dava Cemaati altında yeniden ortaya çıktı. Pakistan’da yardıma muhtaç olan 

insanlara, mesela 2005 yılındaki Keşmir depreminin kurbanlarına yardım etmek amacını 

güden bir insani yardım kuruluşu olarak kendinden söz ettirdi.
48
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2.7. Tahir-ul Kadrî Yapılanması 

 

1951’de Pakistan’da doğan ama aynı zamanda Kanada vatandaşı olan Tahir-ul Kadrî, 

ilk eğitimini babasından aldıktan sonra Pakistan’daki Kadirî tarikatı şeyhlerinden Tahir 

Allaaddin el-Kadrî el-Gillanî’nin yanında bulundu. Daha sonra Suudi Arabistan’a geçerek 

Medine Şeriat İlimleri Üniversitesi’nden mezun oldu. Pencap Üniversitesi’nde İslam hukuku 

alanında doktora yaptı. Bir süre milletvekilliği de yapan Kadrî, 2004’te Başbakan Pervez 

Müşerref’in “terör politikası”nı protesto ettiğini beyan ederek milletvekilliğinden istifa etti. 

Terör politikasıyla İslamî yapılara karşı mücadeleyi kast eden Kadrî, bu yönde yönetimden 

daha sert adımlar atılmasını talep ederek 2005 yılında Kanada’ya yerleşti. Ancak Minhac 

Üniversitesi diye bir üniversite sahibi olan ve Minhac-ul Kuran diye bir enstitü de kuran 

Kadrî’nin Pakistan üzerindeki etkinliği son bulmadı. Kadrî, Kanada’da üretimlerine devam 

ederken onun Pakistan ordusu ve yargısına yerleştirdiği talebeler, Pakistan siyasetini 

etkilemeye devam etti. 200’den çok kitabı bulunan ve Şeyh-ul İslam unvanını da kullanan 

Kadrî’nin “Terörizm Üzerine Fetva” adlı eseri doğrudan ABD karşıtı İslamî hizmetleri hedef 

alıyor.  

Kadrî, “İslam’da yeri yoktur ve onun için hiçbir gerekçeden söz edilemez” diyerek 

şiddete karşı çıkıyor. Ama israil terörünü dillendirdiğine de rastlanılmıyor. Medine 

Vesikası’na dikkat çekiyor. Birlikte yaşamın önemi üzerinde duruyor. Ancak bu birlikte 

yaşam, farklı Müslüman kesimlerin birlikte yaşamasından öte, İslamî kesimlerin İslam 

karşıtlarına boyun eğerek onlarla birlikte yaşamayı öğrenmesini anlatıyor. 

Batı`nın büyük gazete ve dergilerine sık sık demeç veren Kadrî, demokrasi 

kültüründen, Pakistan’da kadınların konumunun iyileştirilmesinden söz ediyor; kendi 

hareketini bir tür entelektüel cihad olarak görüyor; konumunu şiddete bulaşan gruplara karşı 

dünya ve insanlık için mücadele olarak açıklıyor.  

Yedi yıl Kanada’da yaşadıktan sonra 2012’de Pakistan’a dönen Kadrî, “Bir Milyon 

Adam” diye bir hareket başlattı ve görünüşte hükümetin yolsuzluklarına karşı halkı 

örgütlemeye ve “uzun yürüyüş” adı altında sokağa dökmeye çalıştı. Kadrî’nin ABD’ye yakın 

ve yolsuzlukları ile meşhur Pakistan solu aleyhine hiçbir girişimde bulunmamasına rağmen, 

ABD’nin rahatsız olduğu Pakistan sağına karşı neredeyse şiddete varan girişimlerde 

bulunması da dikkat çekti.  
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Kadrî, seçimlerde istediği başarıyı elde edemeyince 2014’te “Devrim Yürüyüşü” diye 

bir yürüyüş daha başlattı. Pakistan Halk Hareketi adı altında topladığı taraftarlarını “Ya 

devrim ya devrim!” marşları ile sokağa döktü ve mevcut Pakistan Başbakanı İmran Han’ın 

İnsaf Hareketi’yle ortak bir girişimde bulunarak Pakistan’da düzeni değiştirmeye kalkıştı.  

O sırada Pakistan’da Newaz Şerif hükümeti işbaşındaydı. Pakistan`ı Amerikan etkisinden 

kurtarıp Çin, Türkiye gibi ülkelerle bağımsız ilişkiler kurmayı hedefleyen Newaz Şerif, Üstad 

Mevdudi’nin kurucusu olduğu Pakistan Cemaat-i İslamî hareketi tarafından da kısmen 

destekleniyordu. Siyasi çizgi olarak, Türkiye üzerinden anlatılacaksa, Ak Parti ile eski 

Anavatan Partisi arasında bir yerde duran Şerif’ten önce Butto ailesinin Halk Partisi 

iktidardaydı. Pakistan, o iktidarda siyasi bir tükeniş yaşıyordu, politikacılar aldıkları rüşvet 

miktarınca lakaplandırılıyor, “Bay Yüzde On” gibi adlarla karşılaşılabiliyordu. Onlara ses 

çıkarmayan Kadrî, “Pakistan’da parlamento yok, yağmacılar, hırsızlar ve haydutlar var” 

diyerek ılımlılığıyla uyuşmayan bir hareket başlattı.  

İmran Han… Bir kriket oyuncusu… Batı kültürü ile özdeşleşmiş bir oyunun uluslararası 

şampiyonu… Sokağa en kolay dökülebilecek bir kitleyi temsil ediyor. Hayatına gösterilerle 

anlam kazandırmak isteyen, geleceğe dair hiçbir kaygısı olmayan, bir kısmı Batı 

üniversitelerinde okuyacak kadar zengin, eğlenceden eğlenceye koşan, sokak gösterilerini de 

bir tür eğlence olarak gören bir kitle… 

Kolej, üniversite sahibi bir mollanın bürokraside önemli konumlar elde etmiş 

“muhafazakâr” adamları ile bir kriket oyuncusunun liderliğindeki hippi kitlenin bir araya 

gelişi İslam dünyasındaki son dönem dış kaynaklı en önemli dizayn çalışmalarından biri 

olarak kabul edilmelidir.  

Pakistan`ın büyük bir problemi var: Seksenli yıllardan bu yana Pakistan üzerinde 

Mevdudi’nin mutedil hareketi Cemaat-i İslamî gibi hareketleri pasif bırakacak bir sosyal 

mühendislik programı yürütülmektedir. Medreseleri çoğaltarak Pakistan’ı ihya etme ve 

Pakistan’ı doğusundan gelecek mezhebi etkilere kapatma adına oluşturulan bir yapı; dengeli 

dış politikaya, ekonomik kalkınmaya muhtaç Pakistan’ın elini ayağını bağlıyor. O yapının şu 

veya bu fıkhi uygulama niye yok gerekçesiyle yol açtığı şiddet, Pakistan’ı Amerikan 

operasyonlarına daha çok yol açmaktan başka bir işe yaramıyor. Kadının alabildiğine önde 

olduğu Pakistan`da onların “caizdir” diyerek içinde bulundukları uygulamalar hem Kuzey 

Pakistan`la Güney Pakistan arasında bir uçuruma yol açıyor hem de sözde insan hakları 
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kuruluşlarını, gerçekte uluslararası operasyonel güçleri Pakistan’a çekiyor. Kadirî, bu noktada 

anahtar bir rol oynadı.
49

  

 

2.8. Şii Cemaatler ve Kadıyanilik 

 

Şiiliğin Pakistan'da yayılmaya başlamasıyla ilgili olarak birçok farklı görüş bulunuyor. 

Ancak kabul gören bilgiye göre Şiilik Pakistan'a 7. yüzyılda geldi. Bugün nüfusunun yüzde 

95’den fazlası Müslüman olan Pakistan'da ciddi bir Şii nüfusu var. İran'ın ardından en çok Şii 

nüfusa sahip ülke Pakistan’dır. 197 milyonluk nüfusa sahip Pakistan'da Şiilerin nüfusunun 27 

milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor. Uzun yıllar bölgenin Sünni devletler tarafından 

yönetilmesi nedeniyle Şiilerin Pakistan topraklarında kurduğu bir devlet bulunmuyor. Şiiliğin 

kollara ayrılması Pakistan'daki Şiileri de etkiledi. Ülkedeki Şiiler 4 kola ayrılıyor. Bunlardan 

birincisi ve en önemlisi 12 imam Şia'sı veya bilinen adı ile Caferilik. Pakistan'daki Şii 

nüfusun büyük bir bölümü Caferi mezhebine mensuptur. Ülkedeki diğer güçlü Şii grubu ise 

İsmaililer’dir. Ancak Caferiler, İsmaililer’in Şiiliğin kollarından olmadığını savunuyor. Bu 

nedenle bu iki grup arasında Pakistan'da ciddi bir çekişme var.
50

  

İran’da geçekleşen devrimin etkisi Pakistan’da da etkisini gösterdi. Çünkü 

Pakistan’daki azınlık grup olan Şiiler, Pakistan’ın beşte biri kadardı. Komşu devlette yaşanan 

Şii devrimi, Pakistan’daki mezhepsel gerginlikleri tırmandırmıştır. Ziya, ilk başlarda 

muhaliflerle uzlaşma ve Tahran’la pazarlık etme yoluna gitti fakat bu çabası başarısız olunca 

güç kullandı.
51

 Pakistan'da Şiilerin tek ve en güçlü partisi olan Müslümanların Birliği Partisi 

 2009 yılında kuruldu. 1972 yılında Dr. Seyit Ahmet Ali Nekvi tarafından kurulan İmamiya 

Öğrenci Derneği, 2009 yılına gelindiğinde partileşme sürecine girdi. Pakistan dışında İran ve 

İngiltere'de de çok güçlü destekçiler edinen parti, Pakistan'da Şii ve Sünnilerin arasındaki 

sorunları çözmeye odaklandı. 

İmamiye Öğrenci Kurumu, 1953 yılında Ayetullah Humeyni takipçileri olan hocalar 

öncülüğünde kuruldu. Bu kurumun ilk liderleri; Muhammed Ali Nekvi, Ali Rıza Nekvi ve 

Zeydi’dir. Bu kurumun oluşumundan önce Pakistan’da Şiilerin düzenli bir öğrenci teşkilatı 

yoktu. Birbirinden ayrı ülkü ve hedeflerle farklı kurumların çalışmalarında bulunuyorlardı. 
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İdeoloji olarak da komünist veya seküler düşüncedeydiler. İran İslam devrimiyle birlikte, 

Pakistan’daki Şiiler Müftü Cafer Hüseyin’in liderliğinde kendi haklarını elde etmek için 

mücadeleyi başlattılar ve Şiilerin hareketlenmesinin ardından Pakistan Hükümeti, 1980 

yılında Şiilerin lideriyle müzakere etti. Şiilerin, zekât konusunda Caferi fıkhına göre zekât 

vermeleri konusunda anlaşmaya vardılar.
52

 Lahor’da bulunan Şii ekolüne bağlı Idara Minhaj-

ul-Hussain Medresesinin broşüründe ise amaçlar;  

● Yetiştirilecek geniş dünya görüşüne sahip İslâmî âlimleri, topluma faydalı birer üye 

olarak yetiştirmek,  

● İslâmî üniversiteler ve âlimler arasında ortak bir hedef doğrultusunda daimi bir 

iletişim kanalı oluşturmak,  

● Kitle iletişim araçlarının etkin kullanımıyla uzaktan öğrenciler sağlamak,  

● İslâmî literatür üzerine oluşan zengin kaynağın korunmasını ve İslâmî yayınların 

sürekliliğini sağlamak,  

● Kuran, sünnet ve on iki imamın öğütleri ışığında İslam toplumunu kurmak için 

mücadele etmek,  

● Kitle iletişim araçlarını kullanarak Hz. Hüseyin’in şehadetinin ve Kerbala’nın 

anlamını yaymak,  

● Hz. Hüseyin’in misyonunu ve amaçlarıyla İslam’ın öğütlerini tüm dünyaya yaymak,  

● Müslümanlar arasında birliği sağlamak için mücadele etmek, uluslararası düzeyde 

dinler arası işbirliğini geliştirmek,  

● İslâmî organizasyonlar ve Müslüman entelektüel ve liderlerle işbirliği için çaba 

harcamak, uluslararası düzeyde birbirlerinin problemlerini paylaşmak, şeklinde 

belirtilmektedir.
53

 

 

 

Kadıyanilik hareketi, kurucusu Gülâm Mirza Ahmed Han’a nispetle, Mirzaiye gibi 

adlarla, kurulduğu Kadıyan kasabasına nispetle de Kadıyanilik diye adlandırılmıştır. Ancak 

Ahmed Han, 3 Kasım 1900 tarihinde Hz. Peygamber’e olan bağlılık iddiasıyla grubunu 

Ahmediye diye adlandırmıştır. Müslümanlar, Mirza Ahmed Han’ın kendi adına nispet yaptığı 

bu adlandırmayı İngiltere’de kabul etmiştir.  
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Gulâm Ahmed, Hindistan’da Pencap eyaletinin Gurdâspûr bölgesinde küçük bir kasaba 

olan Kādiyân’da kendi ifadesiyle 1839 yılında dünyaya geldi. Çocukluğunda İslamî eğitim 

alan Ahmed, 1868’da Kadıyan kasabasına dönerek inziva hayatı yaşamaya başladı, 1876’dan 

itibaren ise Hristiyan ve Hindular aleyhinde yazdığı yazılarla Müslümanların dikkatlerini 

üzerine çekti. Bu konuda Berâhîn-i Aḥmediyye adı altında elli ciltlik bir reddiye yazacağını 

ilan eden Ahmed’in kitabının ilk cildi Müslümanlar arasında heyecanla karşılandı (1880). 

Ancak 1884’te kitabın üçüncü ve dördüncü ciltleri yayımlandığında Ahmed, vahyin 

kesilmediğini ve kesilmemesi gerektiğini, Hz. Peygamber’e tam anlamıyla uyan bir kişinin 

peygambere verilen zâhirî ve bâtınî bilgilerle donatılacağını öne sürdü. Ahmed, 1905’te 

kitabın beşinci cildini yayımlamakla kaldı. Ahmed, bu arada İngiliz hükümetini övdü ve 

silâhla cihadın caiz olmadığını öne sürdü.  

Kendisini önce müceddid, ardından Mesih ve Mehdi olarak da ilan eden Ahmed, Hz. 

İsa’nın Keşmir taraflarına sığınıp oralarda öldüğünü, Müslümanların beklediği Mesih’in onun 

dirilmesi şeklinde vücut bulacağını, onun da kendisi olduğunu iddia etti. Ahmed’e göre, o kişi 

kılıç kullanmayacak, sadece tebliğ edecek ve ona iman etmek zorunlu olacaktır.  

Hindistan’daki İngiliz idaresi tarafından Müslümanlarla ilgili düzenlenen çalışmalara 

saygın bir kişi gibi çağrılan Ahmed, İngiliz hükümetine bağlılığını dile getirdi, İngiliz 

Kraliçesini adalet ve iyilik yıldızı ilan etti ve bu görüşlerini Tuḥfe-i Ḳayṣeriyye ile (Lahor 

1899) Sitâre-i Ḳayṣere’yi (Lahor 1899) adları altında kitaplaştırdı.  

İngilizlerin desteğini yeteri kadar alan Ahmed, kendisi için “nebi”, “resul” sıfatlarının 

kullanılmasını, mecazi olduğu gerekçesiyle olumlu karşıladı. Kasım 1904’te Siyâlkût’ta, 

kendisinin Müslüman ve Hıristiyanlar için Mehdî ve Mesîh olduğu gibi Hindular için de 

Vedalar döneminde tanrı Vişnu’nun iki şahsiyetinden biri ve insanın tanrıyı tanımanın aracı 

olarak tarif edilen Krişna-Avatar diye ilan etti. 29 Mayıs 1908’de Lahor’da ölen Ahmed’in 

yerine yardımcısı Hakîm Nûreddin, Mesîh’in birinci halifesi sıfatıyla grubun başına geçti. 

Grup zamanla kendi içinde Kadıyan ve Lahor Ahmedileri olmak üzere ikiye ayrıldı. Kadıyan 

Ahmedileri radikal görüşlü iken, Lahor Ahmedileri İslam’a daha yakın bulunmuştur.  

Kadıyaniler, Pakistan’ın kuruluşu ile birlikte, İngilizlerle yakınlıkları dikkate alınarak 

önemli görevler aldılar. Onların bu yükselişleri Pakistan’da huzursuzluk ve ayaklanmalara yol 

açtı.  Bunun üzerine Kādiyânîliğin her iki kolu da Pakistan Parlamentosu’nun 7 Eylül 1974 

tarihinde aldığı kararla “İslâm dışı azınlık” olarak kabul edilmiş ve Pakistan Anayasası’nın 

260. maddesine eklenen bir fıkra ile “Hz. Muhammed’in nübüvvetinin mutlak sonluğuna 
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inanmayan, Muhammed’den sonra peygamberliğini iddia eden veya böyle bir iddiada 

bulunanı peygamber ya da dinî bir müceddid olarak tanıyan kişi anayasanın ve hukukun 

hedeflerine göre müslüman değildir” hükmü getirilerek Pakistan’da yaşayan Kādiyânîler 

faaliyetleri açısından ciddi biçimde kısıtlanmıştır.
54

 

Günümüzde Kadıyaniliğin en büyük merkezi İngiltere’dir. Kadıyaniler, İngiltere’de büyük 

bir sermayeye hükmederek inançlarını kendilerine ait yayın organlarından dünyaya 

yayıyorlar. 

 

2.9. İsmailîlik 

 

İsmaililiğin Nizarî grubu, İngiltere’nin Hindistan işgaline kadar tükeniş noktasındaydı. 

Ancak bu istila ile birlikte İsmaililer ile İngilizler arasında bir yakınlaşma yaşanınca Nizari 

İsmaililer, İran’dan Hindistan’a geçtiler. Hindistan-Pakistan ayrışmasıyla da Pakistan içinde 

kaldılar. Günümüzde Ağa Han ailesi tarafından yönetilen Pakistan Nizarileri, dünyanın en 

varlıklı ve en etkin azınlıklarından biri olarak kabul edilmektedir. Ağa Han ailesi, Pakistan 

devleti ile uluslararası güçler arasında kimi zaman köprü görevi görürken Pakistan’da 

sistemin kontrol altında tutulmasında da önemli bir rol oynamaktadır.
55

 

Cemaatin mevcut lideri ve dünyanın en zengin şahsiyetlerinden biri Kerim Ağa Han’ın 

babası III. Ağa Han unvanlı Sultan Sır Muhammed Şah, I. Dünya Savaşı yıllarında İslam 

dünyasında en çok kendisinden söz edilen siyasetçilerden biri olarak öne çıktı. Osmanlı 

Hilafetinin kaldırılmasına karşı çıktı, Hindistan’da Hilafet Hareketi’ni başlattı. Hindistan’ı 

Birleşmiş Milletler Cemiyeti’nin ilk yapılanması, Milletler Cemiyeti’ne 1934-37 yılları 

arasında başkanlık dahi yaptı. Pakistan’ın Kaid-i Azzam (Büyük Önder) unvanına sahip 

kurucusu Muhammed Ali Cinnah da İsmailî bir aileye mensuptu, sonradan şahsı İmamiye 

(İsnaşara) Şiası mezhebine geçmişti.  
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3. PAKİSTAN İSLAMÎ HAREKETİNDEKİ DEĞİŞİM 

 

Pakistan’da İslamî hareket, Hint kıtasının İslamî çeşitliliği üzerine bina olmuştur, bundan 

dolayı kaçınılmaz bir şekilde bazı uç unsurlar barındırıyor. Örneğin, Hint kıtasında, 

Hinduizm’in etkisiyle İslam dünyasının neredeyse hiçbir noktasında bulunmayan bir bidat 

sorunu vardır. Bu sorunu Hint kıtasında sert bir bidat karşıtlığı doğurmuştur. Ancak Şeyh 

Veliyullah Dehlevî’nin kıtadaki önderliği bunun bir Vehhabî hareketine dönüşmesini de 

engellemiştir.  

İngiltere’nin kıtayı işgali ve Müslümanlara yönelik tutumu, kıtada aynı zamanda bir 

İttihad-ı İslam fikriyatı oluşturmuş, Müslümanlar arasındaki ihtilafların derinleşmesini 

engellemiştir. İngiltere istila sırasında Şii-Alevi unsurlarla daha rahat yakınlık kurmuştur. Bu 

durum Şii-Alevi unsurları güçlendirirken onları 20. yüzyılın başında Hindistan 

Müslümanlarının İngilizler nezdindeki temsilcileri konumuna da çıkarmıştır. Nitekim 

Hindistan’ın bölünmesi sürecinde, diğer bir ifadeyle Pakistan’ın vücut bulmasında Şii-Alevi 

unsurlar öncülük etmişlerdir. Pakistan’ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah bizzat Alevi 

İsmailî bir aileye mensuptur fakat İsnaaşare (İmamiye-Caferiye) mezhebine geçtiğini beyan 

etmiştir. Bununla birlikte Cinnah ve diğer Şii-Alevi simalar, mezhepçilik yapmamışlar; 

mezheplerini Hint Müslümanlarına kabul ettirme yoluna gitmemişlerdir. Aksine Osmanlı 

Hilafeti’ne sahip çıkarak İttihad-ı İslam fikriyatının yanında görünmüşlerdir. Bu yolla Hint 

Müslümanları üzerinde kurdukları etkinliği, sonraki süreçte de mezhepleri lehine bir 

değişimden yana değil, Hint kıtası Müslümanlarının sekülerleştirilmesi yönünde 

kullanmışlardır. Günümüzde başta Ağa Hanlar olmak üzere bu unsurlar, Pakistan’ın en 

seküler kesimini teşkil ediyorlar ve seküler siyasetin Pakistan’daki garantörü konumundalar.  

Pakistan’daki Şiiliğin Sünni kesim arasında yayılmak istediği iddiası İran devriminden 

sonra ortaya atılmıştır. Ziya- ül Hak’ın devlet başkanlığı döneminde Suudi Arabistan’la 

kurulan ilişkiler, bu yöndeki endişeleri Pakistan’daki İslamî yapının dengesini değiştirecek 

boyutlara taşımış, bu çalışmalar neticesinde daha önce emperyalizm ve Hinduizm karşıtı 

İslamî hareket iç sorunlar üzerinde odaklanmış, ülkenin iktidarını elde etme yönündeki 

ilerleyişinde de tökezlemiştir.  

Suudi Arabistan kaynaklı bu yapılar, Sünni toplum üzerinde odaklanarak bir yanı ile 

entelektüel çalışmalar yapmışlar, Hint kıtasının hassasiyetlerinden yararlanarak Sünni-Şii 
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ihtilaflarını gündeme taşıyarak bütün Pakistan toplumunda bir mezhep duyarlılığı 

geliştirmişlerdir. Diğer yandan Abdullah Azzam’ın da faaliyetlerinden yararlanarak militan 

grupların oluşacağı ortamı hazırlamışlardır.  

Bu çalışmalarla, daha önce birlikte hareket eden Pakistan Müslümanları, tehlikeli bir 

ihtilafa düşmüşler ve İslam dünyasının başka yerlerinde görülmeyecek şekilde sadece başka 

mezheplerin mensuplarına silahlı saldırıda bulunma amaçlı militan gruplar kurulmuştur. Bu 

gruplar, başta Pakistan istihbaratına yakın iken zamanla, bütünlüğünü korumak isteyen 

Pakistan devletinin de aleyhinde eylemler yapmaya başlamışlardır.  

Günümüzde başta Federal Kabile Bölgesi (FATA) olmak üzere Pakistan’da yapılanmış, 

Pakistan Talibanı da bu tür faaliyetlerin neticesinde doğmuştur. Pakistan Talibanı, Pakistan 

hükümeti ile geçmişten bu yana iyi ilişkilere sahip Afganistan Talibanı ile aynı öğreti 

üzerinde ama ondan bağımsız olarak var olmuştur. Farklı gruplardan oluşan yapı Tehrik-i-

Taliban Pakistan çatısı altında bütünleşmiştir. Pakistan ordusuna karşı silahlı mücadele veren 

örgütün meçhul kalan eski başbakan Benazir Butto suikastının da (2007) faili olduğu iddia 

ediliyor.
56

 Örgütün önde gelen liderlerinden Molla Fazlullah’nın 2018’da Afganistan sınırında 

bir ABD-Afgan hükümeti ortak operasyonunda katledildiği öne sürülmüştür.
57

 Örgüt bu tür 

operasyonlar ve Pakistan halkının artan tepkisiyle gittikçe zayıflamışsa da hâlâ Pakistan’ı 

uğraştıran yapılar ve ABD’nin Pakistan’a müdahalesinde dile getirdiği argümanlar arasında 

yer almaktadır.  

Pakistan’da bu yapı dışında Sipah-e-Sahaba Pakistan/Pakistan Sahabe Ordusu (SSP) adlı 

örgüt 1980’lerin başında Ceng şehrinde Mevlana Hak Navaz Cengvi tarafından kurulmuştur. 

Daha çok Pencap eyaletinde etkin olan örgüt, Şiîlere yönelik silahlı eylemler 

düzenlemektedir. Cengevî’nin 1990’da öldürülmesinden sora örgüt daha da hırçınlaşarak çok 

sayıda katliam boyutundaki eylemde bulunmuştur. Cengevî’nin ölümünden sonra onun 

haleflerinden ayrılan ama ismini bizzat ondan alan Lashkar-e-Jhangvi/ Leşker-i Cengevi (LJ) 

örgütü de 1996’da kurulmuştur. Örgüt, Pencap bölgesinde Sünni bir İslam devleti kurma 

iddiasıyla Şiilere karşı eylemler gerçekleştirmektedir.  

Sünniler arasında ortaya çıkan bu örgütlere karşı 1993 yılında ana akım Şii hareketinden 

kopan Mevlana Mürid Abbas Yezdani liderliğinde Sipah-i Muhammed Pakistan (SMP) 
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örgütü kurulmuştur. Bu örgüt de SSP ve LJ ile mücadele iddiasıyla Sünni kesime yönelik 

eylemler gerçekleştirmiştir.  

Bu örgütler hâlen faaliyetlerini değişik şekillerde sürdürseler de Pakistan İslam hareketi 

son yıllarda bu tür örgütlerin yol açtığı kaosu aşma yönünde işaretler vermektedir. Ne var ki 

kaosun aşılma işaretleri ABD’yi harekete geçirmekte ve onu Pakistan’a karşı yaptırımlar 

noktasına taşımıştır. Borç batağı içinde ağır ekonomik sorunlar yaşayan Pakistan, bu 

tehditlere karşı kriketçi İmran Han’ın başbakanlığına razı olmuştur. İmran Han, ordunun 

ABD’ye karşı Çin’le yakınlaşma tutumuna karşı çıkmamakla birlikte Suudi Arabistan ve 

Birleşik Arap Emirlikleri liderliğinde İslam dünyasında kurulan ABD-İsrail güdümlü 

koalisyonla yakınlaşma işaretleri vermektedir.
58

   

 

4.  PAKİSTAN TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 

 

Pakistan’ın kuruluşunun ardından, yüksek düzeyli ziyaretlerle dostluk ilişkileri 

geliştirilirken, iki ülkenin doğal afetler gibi en zor zamanlarında birbirlerine destek olmaları, 

bu yakın ilişkilerin halklar seviyesinde de tesis edilmesini sağlamıştır. İki ülke arasındaki 

ilişkiler 2009 yılında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi olarak ihdas edilen, daha sonra 

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) seviyesine yükseltilen mekanizmayla, 

kurumsal bir işleyişe kavuşturulmuştur.
59

 Türkiye ile Pakistan arasında Ekonomik ve Ticari 

ilişkilerin temelini oluşturan Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği, Çifte Vergilendirmeyi 

Önleme, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları imzalanmış ve yürürlüğe 

girmiştir. Ticaret Anlaşması çerçevesinde Karma Ekonomik Komisyon Toplantıları 

gerçekleştirilmektedir. 1986 yılında kurulmuş olan Türk-Pakistan İş Konseyi kapsamında, 

ortak toplantılar düzenlenmekte, pek çok üst düzey ve ticari heyet ziyareti gerçekleşmektedir. 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret Anlaşması, 16-17 Temmuz 2003’de, Pakistan’ın 

Başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen Bakanlar Toplantısı’nda imzalanmıştır. Üye ülkeler, 

birbirlerine yönelik gümrük vergilerini, 8 yıl içinde kademeli olarak yüzde 15 seviyesine 

indirme ve fonları kaldırma kararı vermiştir.
60
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerinin derlediği bilgilere göre, son 10 yılda Türkiye'nin 

Pakistan'a gerçekleştirdiği ihracatta önemli artış görülmüştür. Pakistan'a ihracat 2008 yılında 

155 milyon dolar iken, bu rakam 2017'de % 127 artışla 352 milyon dolara yükseldi. 

Türkiye'nin Pakistan'dan gerçekleştirdiği ithalat ise söz konusu dönemde 586 milyon dolardan 

yüzde 45 azalarak 323 milyon dolara geriledi. Pakistan'ın Türkiye'ye ihracatı, 873 milyon 

dolar ile 2011 yılında en yüksek seviyeye taşınırken, ilerleyen yıllarda bu rakamlarda düşüş 

devam etmiştir.  

Bu yılın 11 ayında Pakistan'a 415 milyon dolarlık ihracat yapılırken, bu rakam son 10 

yılda Pakistan'a gerçekleştirilen en yüksek ihracat olarak kayıtlara geçti. Pakistan'dan yapılan 

ithalat bu dönemde 305 milyon dolar olarak belirlendi. Bu kapsamda, Türkiye ve Pakistan'ın 

"kardeşlik" bağlarının yanında ekonomik bağlarının da güçlenmesi büyük önem taşıyor. 

Pakistanlı ve Türk yatırımcıların ikili ilişkilerdeki potansiyeli fırsata çevirecek geniş bir ticari 

alanlarının olduğu görülüyor.  

Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi (TUSAŞ) ile Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı 

arasında yürütülen görüşmeler sonunda, yıl içinde 30 adet T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif 

Helikopterinin satışına yönelik sözleşme imzalandı. Bu satışın yanı sıra, lojistik, yedek parça, 

eğitim ve mühimmat anlamında geniş bir sözleşme paketi üzerinde uzlaşma sağlandı. Bu 

sözleşmeyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayisi 

ihracatı gerçekleştirilmiş oldu.
61

 

Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiyi Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus 

Seccad Gazi şöyle ifade ediyor “Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkiyi tarif etmede dostluk, 

müttefiklik, ortaklık gibi sıfatlar yetersiz kalıyor. Bizim ilişkimiz bunların çok daha ötesinde. 

İki ülkenin de halklarımızın da genlerine işlemiş bir şey bu. Pakistan'ın başına bir şey 

geldiğinde en çok ağlayan Türkiye oluyor. Türkiye için güzel bir şey olduğunda ise en çok 

Pakistanlıların kalbi sevinçle atıyor.”
62

 

Türkiye ile Pakistan arasındaki en anlamlı işbirliği ise temelleri 27 Temmuz 1964’te 

atılan ve 1978’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan İzmir Anlaşması’dır. 

Aşağıdaki esas maddelerini verdiğimiz bu anlaşma, yürütme maddeleri ile birlikte, bugüne 

kadar bölgesel sorunların çözülmesi yönünde atılmış en ideal sözleşmedir. Ancak anlaşmadan 
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hemen sonra Pakistan ve Türkiye’de darbe, İran’da ise devrim vuku bulduğundan anlaşma 

kadük kalmıştır. Anlaşmanın maddeleri şu şekildedir: 

Madde: II  

İşbu Andlaşma ile üye devletler Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği(KİBİ)’ni aralarında 

ekonomik, teknik ve kültürel işbirliğini sağlamaya yönelik bir örgüt olarak kurmuşlardır. Bu 

amaçla aşağıdaki ilkeler üzerinde anlaşmaya varmışlardır:  

a) Yekdiğerinin pazarlarına daha serbestçe girmeyi sağlayarak üye devletlerarasında 

ticareti genişletmek;  

b) Halkın hayat standardında devamlı inkişafı sağlamak için sürekli ekonomik 

büyümenin koşullarını her üye devlette geliştirmek;  

c) Sosyal ve kültürel düşünce ve eylem yolları ile üye devletlerin halklarını birbirine 

bağlayan kültürel yakınlıkları ve manevi ve kardeşlik bağlarını takviye etmek;   

d) Dünya ticaretinin büyümesine katkıda bulunmak ve milletlerarası forumlarda bir 

müşterek yaklaşımı oluşturmak suretiyle gelişme halindeki ülkelerin ticaret hadlerini olumsuz 

yönde etkileyen adaletsiz ticaret politikalarını bertaraf etmeye gayret göstermek.  

Madde: III  

Normal ve makul koruma tedbirlerinden yararlanmak suretiyle bölge içinde tedrici 

biçimde tarife içi ve tarife dışı engelleri azaltıp bunların on yıllık bir devre içinde ortadan 

kaldırılması amacıyla üye devletler bir KİBİ Serbest Mübadele Bölgesi kurulması için uygun 

tedbirleri alacaklardır. İşbu Andlaşma ile birlikte, üye devletler bir RCD Serbest Mübadele 

Bölgesinin ayrıntıları üzerindeki mutabakatı yansıtacak bir protokol akdedeceklerdir.  

Madde: IV  

Üye devletlerarasındaki sanayi işbirliği, bölgesel pazara dayalı ortak teşebbüslerin 

kurulması ve sanayiler arasında işbirliği ile parça üretiminde ihtisaslaşma yolu ile 

gerçekleştirilecektir. Üye Hükümetler, ortak teşebbüslerin ürünlerinin bölge içinde daha geniş 

bir şekilde mübadelesini sağlamak için etkin tedbirler alacaklardır. Gelecekte kurulacak olan 

ortak teşebbüsler, üye devletlerce saptanacaklar meyanında, aşağıdaki genel ilklere dayalı 

olacaktır:  
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a) Ortak sanayi teşebbüslerinin kuruluşu, bölgesel düzeyde ekonomik olabilecek 

sanayi dallarında özellikle teşvik edilecektir.  

b) KİBİ ortak teşebbüslerinin yararlanacağı mali teşvik tedbirleri, aynı nitelikteki 

ulusal sanayinin yararlandığı tedbirlere benzer olacaktır. Sanayi maddelerinin üretim ve 

mübadelesinde birbirini tamamlamanın gerçekleştirilebilmesi için ticaret, sanayi ve entegre 

bir yaklaşım geliştirilecektir.  

Madde: V  

Üye devletlerin mevzuatlarının imkân verdiği ölçüde özel sektörün katılması ile işbu 

Andlaşmanın amaçlarına hizmet edecek projelerin başlatılması, geliştirilmesi ve finansmanı 

için bir KİBİ Yatırım ve Kalkınma Bankası kurulacaktır. 

Madde: VI  

Bu Andlaşma ile KİBİ Reasürans Birliği mümkün olan en kısa zamanda bir KİBİ 

Reasürans Şirketi’ne dönüştürülecektir.   

Madde: VII  

Üye devletler bölge içi turizmi geliştirmek için uygun tedbirleri alacak ve bölgede 

milletlerarası turizmi teşvik etmek için mümkün olduğu nispette, ortak faaliyetlerde 

bulunacaklardır. Bölgede her türlü turizmi ve özelikle grup turizmini teşvik etmek için üye 

devletler, mevzuata ve seyahat formalitelerine kolaylıklar getireceklerdir.  

Madde: VIII  

Üye devletler, bölgede güvenilir posta, telefon, telgraf ve teleks hizmetleri sağlamak 

amacıyla gerekli bütün tedbirleri alacaklardır.  

Madde: IX  

Üye devletler, bölgede güvenilir bir ulaştırma şebekesinin tesisini öngörecekler ve üye 

devletleri bağlayan kara ve demiryollarının inşasına, tamamlanmasına ve geliştirilmesine 

öncelik vereceklerdir.  

Madde: X  

Üye devletler, aralarında yeterli denizcilik hizmetlerini temin etmek amacıyla gerekli 

bütün tedbirleri alacaklardır. Bu maksatla üye devletler, mümkün olan en kısa zamanda bir 

KİBİ Denizcilik Şirketi kuracaklardır.  
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Madde: XI  

Üye devletler, bölgede hava yolculuklarını ve havayolu ile yük taşımacılığını 

kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak gayesiyle milli havayolları arasında daha sıkı bir işbirliği 

tesis edeceklerdir.  

Madde: XII  

Üye devletler birbirlerine çeşitli alanlarda teknik yardım ve uzmanlık hizmetleri temin 

edeceklerdir. Bu amaçla, üye devletlerin gereksinimlerini karşılayabilecek ölçüde bir KİBİ 

Teknik İşbirliği Programı uygulanacaktır.  

Madde: XIII  

Bölgede artan teknik personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla, üye devletler zaman 

zaman bölge çerçevesinde eğitim ve staj sağlayacak kurumlar tesis edeceklerdir.  

Madde: XIV  

Üye devletlerde yüksek vasıflı bilimsel ve teknik eleman mevcudunu geliştirmek ve 

bilim ve araştırma kurumlarını güçlendirmek üzere, merkezi İslamabad’da olan bir KİBİ 

Bilim Vakfı kurulacaktır.  

Madde: XV  

Üye devletler gençliği arasında kültür mübadelesini, dostluk ve daha sıkı teması 

geliştirmek için bir KİBİ Gençlik Vakfı kurulacaktır,  

Madde: XVI  

Üye devletler kültürel işbirliğini geliştirmek için bütün gerekli önlemleri alacaklardır. 

Bu işbirliği, evvelemirde, bölge halkları arasında müşterek kültür mirasının toplumsal 

bilincini yaratan iyi niyet ve uyumu geliştirmeye yönelik olacaktır.  

Madde: XVII  

Üye devlet halkları arasında haberleri yaymak ve daha geniş temas ve anlaşmayı tesis 

etmek amacı ile haber /yayım ajansları arasında sıkı işbirliği kuracaklardır.  

Madde: XVIII  

İşbu Andlaşmanın kapsamı üye devletlerce karşılıklı olarak mutabık kalınacak her 

hangi bir diğer işbirliği alanını da içerecektir. .  
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POLİTİKA  

Madde: XIX  

Üye devletler, işbu Andlaşmanın gaye ve hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli 

tedbirleri ve politikayı uygulayacaklardır.  

Madde: XX  

Üye devletler, işbirliği alanlarını tayin ve RCD işbirliğine uzun vadeli bir perspektif 

vermek amacıyla, kalkınma planlarının düzenlenmesinde bölgesel işbirliğini göz önünde 

bulunduracaklardır.  

Madde: XXI  

KİBİ’nin gaye ve hedeflerine erişmeyi kolaylaştırmak amacı ile, üç üye devletin 

planlama, maliye ve gerektiğinde diğer yetkili makamları aralarında yakın temas 

kuracaklardır.   

Madde: XXII  

Üye devletler, milletlerarası forumlarda ortak bir tutum izleyerek, daha adil bir dünya 

ekonomik düzenine varabilmek için ticari ve diğer engellerin kaldırılmasına etkin katkıda 

bulunmaya çalışacaklardır.
63
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 https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MM__/d05/c006/mm__05006156ss0094.pdf ET: 

15.06.2019. 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MM__/d05/c006/mm__05006156ss0094.pdf
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Hint kıtasında verimli bir yapı olarak ortaya çıkan Pakistan İslamî hareketi, 1970’li 

yıllarda bütün dünya Müslümanlarını etkileyecek bir verimliliğe ulaşmıştır. Ancak 1980’li 

yıllarda uluslararası güçlerin Suudi Arabistan üzerinden Pakistan’daki girişimleri, bu harekete 

ağır darbeler indirmiştir. Özellikle 1990’lı yılların başından bu yana Pakistan’daki görünüm, 

Müslümanların dünya genelindeki faaliyetlerine zarar verecek boyutlara ulaşmıştır. Suudi 

Arabistan kaynaklı fikirler, bölgeye başta İslamî bir hareketlilik getirmiş gibi görünmüş ama 

ardından o hareketlilik, ince bir planlamayla İslam’ın aleyhine döndürülmüştür. Pakistan’da 

oynanan bu oyun, Pakistan Müslümanları açısından felaketlere yol açmışken uluslararası 

sistemin İslam stratejisinin anlaşılması için önemli bir fırsat sunmaktadır.  

Pakistan Müslümanları son dönemde bunu fark etmişler ve toparlanma sürecine 

girmişlerdir. Buna karşı ABD, bir kez daha Suudi Arabistan üzerinden süreci engelleme 

yönünde adımlar atmaktadır. Ümit edilen Pakistan Müslümanlarının ekonomik zorluklar 

yüzünden sığındıkları Suudi Arabistan’ın içeriye dönük müdahalelerinden kendilerini 

kurtarmalarıdır.   

Pakistan’ın kendi başına sorunlarını çözme kabiliyeti yoktur. Pakistan’ın sorunlarının 

çözülmesi çok yönlü bir bölgesel işbirliğini gerektirmektedir. Bunun da yolu İslam dünyasının 

her tür dış güdümden uzak bir şekilde samimi bir işbirliğine girişmesidir. Türkiye, İran ve 

Pakistan arasında yapılan KİBİ anlaşması böyle bir işbirliği için mühim esasları 

kapsamaktadır. Anlaşma yeniden değerlendirilmelidir.  
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