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Soru Cevap
Amerika ve Pakistan’daki Ajanlarının Yer Değiştirmesi
Soru:
“Pakistan’ın eski Başbakanı Benazir Butto’nun oğlu Bilavel Butto Zerdari, Çarşamba günü İmran
Han’a karşı güvensizlik oylamasının ardından kurulan Başbakan Şahbaz Şerif hükümetinde bugün
Dışişleri Bakanı olarak yemin etti. 33 yaşındaki Butto Zerdari, Pakistan Halk Partisi’nin genel
başkanıdır... (27.04.2022 El Cezire) Kardeşi Navaz’ın ardından PML-N genel başkanlık koltuğuna oturan
Şahbaz Şerif hükümeti, 19 Nisan 2022’de yani İmran Han’a karşı güvensizlik oylamasından bir
haftadan fazla bir süre sonra yemin etti. Soru şu ki, bu değişikliğin sebebi nedir? Meclisin ve
ordunun desteğiyle başbakan olduğunda, İmran Han’a güvenoyu verdiği biliniyor. O sırada
Pakistan Müslüman Ligi (Navaz) ve Pakistan Halk Partisi ile ordu arasındaki ilişkiler pek iyi
değildi. Peki, ne oldu? Yıllardır Pakistan’daki iktidarın arkasında olduğu bilinen Amerika’nın bu
meselede bir parmağı var mı?
Cevap:
Bu soruların cevabını netleştirmek için aşağıdaki hususlara bir göz atacağız:
Birincisi: İmran Han nasıl iktidara geldi:
1- Han’a iktidar yolunu ordu açtı ve Han başbakanlığındaki hükümet, generallerin uydusu oldu.
2018 seçimlerini kazandıktan sonra yolsuzluk ve adam kayırmacılığından kurtulmak için “yeni
Pakistan” vaadiyle iktidara gelen Han, orduya çok yakın olmakla eleştirildi. Yakın zamana kadar
İmran Han, Pakistan başbakanları arasında ordunun en yakın müttfekilerinden biri olarak
tanımlanıyordu ve hatta uydusu olmakla suçlanıyordu. Ordunun desteği olmasaydı, güvenoyu
alamazdı! Han, 1996’da Pakistan Adalet Hareketi” (PTI) adında siyasi bir parti kurduğunu
duyurdu. 1997’de Han, girdiği genel seçimlerde Ulusal Meclis’te bir sandalye bile kazanamadı.
2013’te Han liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi, ordunun desteğiyle ancak Pakistan siyasetinde
bir etki yarattı. Ulusal Meclis’te 30 sandalye kazandı. Pakistan Müslüman Birliği ve Pakistan Halkı
Partisi’nin ardından üçüncü en büyük muhalefet partisi oldu. Ardından ordu, 2018 seçimlerinde
Han’a bir şans verdi. Tabii bu, Genelkurmay Başkanı Kamar Bajwa ekibinin genel seçimleri
yönetmesini kabul ettikten sonra oldu.
2- Ordu ile Korgeneral Fayez Hamid yönetimindeki istihbarat servisi, Han’ın siyasi ufkunu
geliştirmek için canhıraş çalıştı. ISI, ülke çapında toplantılar düzenlenmesine yardımcı oldu ve
seçimleri kazanmasına olanak sağladı. Ordu, diğer partilerden politikacıları, partilerinden
ayrılmaya ve seçmenleriyle birlikte İmran Han’ın partisine katılmaya ikna etti. Basına, Pakistan
Müslüman Birliği’ne eleştiriler yönelten Pakistan Adalet Hareketi hakkında olumlu haberler
yapması için gözdağı verdi. Güvenlik güçleri, Pakistan Müslüman Birliği-Navaz partisi
çalışanlarına baskı yaptı, gözaltına alıp tutukladı. Pakistan Müslüman Birliği adaylarını adaylıktan
diskalifiye etmek için perde arkasından çalıştı...
3- Han’ın partisi, Ulusal Meclis’te 149 sandalye kazandı, ancak hükümet kurmak için gereken
172 sandalyeye ulaşamadı. Ordunun tezgâhıyla ancak bir koalisyon hükümeti kurdu. Koalisyon
hükümeti, Pakistan ordusunun bir planıydı. Bununla ordu, Han’da fikirsel bir değişim olması ve
orduya karşı çalışması durumunda bir geri dönüş hattı oluşturmayı amaçladı. İstihbarat servisi de
Pakistan Halk Partisi üyelerine Han hükümetini destekleme talimatı verdi. Dolayısıyla ISI’nın etkisi
ve baskısıyla İmran Han ekibinden 17 kişi bakanlık koltuğuna oturdu. Kabinenin sadece üç üyesi,
daha önce başka hiçbir partide yer almayan PTI destekçilerinden oluşuyordu!
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İkincisi: İmran başbakan olduktan sonra Amerika’ya birçok hizmette bulundu:
1- Pakistan Geo TV’sine konuşan Han, “Günün erken saatlerinde ABD Başkanından, Afganistan
barış görüşmelerinde Pakistan’ın rol oynamasını isteyen ve Taliban’ı müzakere masasına oturtmak
için yardım talebinde bulunan bir mektup aldığını belirtti... (03.12.2018 sputniknews) İki gün sonra Han,
İslamabad’da ABD Özel Temsilcisi Halilzad ile bir araya geldi ve Pakistan’ın ABD’nin
Afganistan’daki planına göre hareket ettiğini vurguladı!
2- Pakistan eski savunma bakanı Khawaja Asif, kendisi de dâhil olmak üzere Pakistan
yöneticilerinin ihanet ettiklerini doğruladı. 19 Ocak 2018’de Asif, Twitter hesabından yaptığı
paylaşımda, “Bizim olmayan savaşlar nedeniyle Pakistan halen Amerika için kan döküyor.
Amerikan çıkarlarıyla uyumluluğu sağlamak için dinimizin değerlerini heder ettik. Hoşgörü
ruhumuzu yıkıp bağnazlık ve hoşgörüsüzlüğü aşıladık.” diye yazdı. “Pakistan, kendi savaşı
olmayan bir savaşa girdi... Amerika için Müslüman çocukların kanını akıttı... Amerikan çıkarlarına
hizmet etmek için İslam dininin değerlerini heder etti...” sözleri her şeyi açık ve net ortaya koyuyor.
3- Hindistan için de benzer durum söz konusu, çünkü Han, Hindistan karşısında bocaladı,
maytap benzeri eylemler dışında Keşmir’in ilhakına sessiz kaldı. 18 Ağustos 2019’de yayınladığımız
soru-cevapta şu ifadelere yer vermiştik: “Hindistan, Keşmir’in özel statüsünü kaldırma kararı
aldığını duyurduğunda, Pakistan bocaladı. Yapılan kınamalar, sitemleri artırmaktan öteye geçmedi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Pakistan, 5 Ağustos 2019 Pazartesi günü Yeni
Delhi’nin aldığı kararı şiddetle kınar ve reddeder. Hindistan hükûmetinin hiçbir tek taraflı adımı,
Cemmu Keşmir’in BM Güvenlik Konseyince belirlenen tartışmalı statüsünü değiştiremez. Bu
uluslararası anlaşmazlığın bir tarafı olan Pakistan, böylesi yasa dışı adımlara karşı her türlü
opsiyonu hayata geçirecektir.” dedi. (06.09.2021 AFP) Diğer bir deyişle Pakistan da, Abbas yönetimi ve
komşu Arap ülkeleri gibi sadece kınamakla yetindi. Arap ülkeleri, savaş için orduları seferber
etmek yerine, Yahudi devletinin mübarek toprak Filistin’deki Kudüs ihlallerini kınamakla ve
protesto etmekle yetinmektedir. Pakistan da aynısını tekrarlayıp duruyor, savaş için orduyu
seferber etmek yerine sadece kınamakla yetindi!”
4- Seçim kampanyasında IMF ile anlaşmaya karşı olduğunu açıklayan İmran Han, Uluslararası
Para Fonu (IMF) ile anlaştı. Oysa IMF, Amerika’nın güdümü altındadır ve politikalarını
uygulamaktadır. “IMF’den borç almak yerine intihar edeceğini” söyleyen Han, tükürdüğünü geri
yaladı! Ardından Uluslararası Para Fonu ile müzakerelere başladı. 3 Temmuz 2019’da Uluslararası
Para Fonu (IMF), 39 aylık Genişletilmiş Fon Kolaylığı kapsamında 6 milyar dolar tutarındaki kredi
düzenlemesini onayladı...
5- Pakistan Başbakanı İmran Han, 22 Temmuz 2019 Pazartesi günü Fox News’e yaptığı
açıklamada, Amerika’ya yaptıkları hizmetlere atıfta bulunarak, “El Kaide örgütü kurucusu Usame
bin Ladin’in yakalanıp öldürülmesinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’na (CIA) yardım
ettiklerini söyledi. Bu, eski kriket şampiyonu olan Han’ın Başbakan seçilmesinden bu yana ABD’ye
gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu. (23.07.2019 El Kuds el Arabi)
Üçüncüsü: İmran ile genelkurmay başkanı ve dolayısıyla Amerika arasındaki ilişkinin
gerginleşmesi:
İmran Han, yaklaşık üç yıl boyunca genelkurmay başkanı ve arkasındaki Amerika’ya uydu olma
görevini sürdürdü. Üçüncü yılın sonunda Han ile genelkurmay başkanı Bajwa ve ordunun
pozisyonunu desteklemesinden dolayı ordunun arkasındaki Amerika arasındaki ilişkide gerginlik
patlak verdi... Çünkü İmran Han, Korgeneral Nedim Anjum’un askeri istihbarat başkanlığına
adaylığını veto etmiş, bu atamaya bir müddet dirense de General Bajwa karşısında pes etmek
durumunda kalmış, bu durum orduda tedirginlik yaratmıştı... “Anjum yeni görevine 20 Kasım’da
başlayacak. 6 Ekim’de Bajwa, ISI başkanı Korgeneral Fayez Hamid’in yerine Anjum’u atadı. Anjum,
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güney liman kenti Karaçi’de kolordu komutanıydı. Bajwa, Hamid’i bu ay Peşaver’deki kolordu
komutanlığına atadı. (27.10 2021 Al Manar TV) İmran Han, Fayez Hamid’in iç güvenlik komutanlığını açıkça
desteklediğini bildirdi. Böylece Anjum’un Fayez Hamid’in yerine atanmasının ardından İmran
hükümeti ile ordu arasındaki ilişki iyice gerginleşti. Özellikle de Han’ın, ikinci görev süresi 2022’de
sona erecek olan Javed Bajwa’nın yerine Hamid’i aday göstereceğine dair yaygın spekülasyonlar
sonrasında. Genelkurmay başkanının arkasında Amerika var. Dolayısıyla bu karardan, İmran
Han’a karşı güvensizlik oylamasının ve alternatif arayışlarının bir ön hazırlığı olduğu anlaşılabilir.
Bu bilgilerin bir kısmı kendisine ulaştığında İmran Han, genelkurmay başkanı ile arayı düzeltmek
için çalıştı. Dostu Fayez Hamid’in yerine Anjum’un atanmasını onayladı. Ancak ne var ki,
genelkurmay başkanı, Amerika’nın desteğiyle, Han’ın başbakanlıktan uzaklaştırılması ve yerine
başkasının atanması konusunda ısrar etti! Ordu ve Amerika, ordu kararına muhalefet etmenin
Amerikan destekli ordunun kararlarından azade olmanın bir habercisi olmasından korkmuştu...
Dördüncüsü: İmran Han huzursuz oldu, özellikle de belirttiğimiz gibi Amerika’ya büyük
hizmetlerde bulunması ve genelkurmay başkanına itaat etmesinden sonra... Onca hizmetlerinin
ardından ordu ve Amerika’nın kendisini görevden alma çalışmasında bulunacağına sanki ihtimal
vermiyor gibiydi. Ancak kâfir ülkelerin ajanlarına başka hava solumalarına izin vermediğini ya
unuttu ya da unutmuş gibi görünüyor! Her neyse buna üzüldü ve Amerika’ya yönelik açıklamalar
yaptı, fakat iş işten geçmişti! Bu açıklamalardan bazıları şunlar:
1- Pakistan Başbakanı İmran Han Cumartesi günü bir grup yabancı gazeteciye yaptığı
açıklamada, “Beni devirme hareketi, ABD’nin iç siyasete bariz müdahalesidir” dedi. (02.04.2022
arabic.euronews.com) Pakistan basını, “Han’ın, Washington’daki İslamabad Büyükelçisi’nden, ABD’li üst
düzey bir yetkilinin (ABD’nin Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı
Donald Lu olduğu söyleniyor) Han’a başbakanlık görevinden ayrılırsa Pakistan ile ilişkilerin daha
iyi olacağı ifadelerinin yer aldığını içeren bir mektup aldığını bildirdi.” (03.04.2022 arabicpost)
2- Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı konusunda Washington’dan farklı bir tutum takınan İmran
Han, saldırıyı kınamak şöyle dursun Moskova’yı ziyaret etti. Rusya’nın Ukrayna’ya operasyon
başlattığının ilk günü yani 24 Şubat 2022’de Rusya Devlet Başkanı Putin ile poz verdi. Pakistan
genelkurmay başkanı ise saldırıyı kınadı. Ordu, Amerika’nın pozisyonunu açıkça destekleyerek,
Han’ın açıklamalarından farklı açıklamalar yaptı. “Pakistan genelkurmay başkanı Rusya’nın
Ukrayna’ya yönelik saldırısını eleştirdi. “ Rusya’nın meşru güvenlik endişelerine rağmen küçük bir
ülkeye karşı saldırganlığının görmezden gelinemeyeceğini belirten Bajwa, Rusya’nın Ukrayna’da
başlattığı savaşın derhal durdurulması gerektiğini ve bunun büyük bir trajedi olduğunu dile
getirdi. Genelkurmay başkanı Qamar Javed Bajwa’nın Moskova’ya yönelik eleştirilerinin, Başbakan
İmran Han’ın açıklamalarından farklılığı dikkat çekici. İmran Han, Rusya-Ukrayna savaşında
ülkesinin tarafsız bir politika izlediğini söyledi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in
eylemlerini eleştirmeyi reddetti.” (02.04.2022 El Hurra)
3- Başka bir tutumda İmran Han şöyle dedi: “Avrupa Birliği büyükelçileri bize saldırıyı
kınamamızı isteyen bir mektup yazdılar. Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonu ile ilgili,
Hindistan’a böyle bir mesaj gönderip göndermediğinizi sormak istiyorum... Bizi ne sanıyorsunuz?
Biz sizin köleniz miyiz? Ne söylerseniz onu mu yapacağız? dedi. Han, sözlerini şöyle devam etti:
“Hindistan işgal altındaki Keşmir’de uluslararası yasaları ihlal ettiğinde, herhangi biriniz Hindistan
ile bağlarınızı kestiniz mi veya ticareti durdurdunuz mu?” (07.03. el-Arab el-Cedid)
Beşincisi: Yukarıda da söylediğimiz gibi, İmran Han, ordu ve arkasındaki Amerika’ya
uşaklığının boşa gideceğini, işe yaramayacağını beklemiyordu! Sömürgeci kâfirlerin desteğiyle
iktidara gelen bir kimse, onların bir ajanıdır, herhalde bunun farkında değil. Kâfirler katında bu
kişi, istedikleri gibi hareket ettirdikleri bir satranç taşı gibidir. Dahası eğer bu kişi, çıkarlarını
gerçekleştirmezse, her an çekinmeden çöpe atıverirler. İmran Han’ın başına gelen de işte bu! 7
Nisan 2022’de Pakistan Anayasa Mahkemesi, Meclis Başkan Yardımcısının muhalefetin İmran Han
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hükümetine karşı verdiği gensoru önergesini reddetmesinin anayasaya aykırı olduğunu söyledi.
Yine Anayasa Mahkemesi, 3 Nisan 2022’de Meclisin feshine ilişkin cumhurbaşkanının kararını da
iptal ederek, bunun anayasaya aykırı olduğunu ve bu hareketin geçersiz ve hükümsüz olduğunu
değerlendirdi. Ve Meclis Başkanından 10 Nisan 2022 günü Mecliste oturum düzenlenmesini istedi.
Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında, 342 sandalyeli Pakistan Meclisi, İmran Han’a 174 hayır
oyu verdi... Bu olaylarda ordunun, perde arkasından işleri yönettiği açıktır. Zira kıdemli
yargıçların, genelkurmay başkanının tam desteğini almadan böyle bir karar almaları
düşünülemez...
Altıncısı: Ertesi gün 11 Nisan 2022’de Meclis, Şahbaz Şerif’i Ağustos 2023’te yapılacak genel
seçimlere kadar Başbakan olarak seçti. Şahbaz, Pakistan’ın eski Başbakanı Navaz Şerif’in küçük
erkek kardeşidir. Şahbaz, 2018’den beri Pakistan Ulusal Meclisi’nde muhalefet liderliğini yürütüyor.
Partinin kurucusu ağabeyi Navaz’ın ardından Pakistan Müslüman Birliği’nin genel başkanı oldu.
Şahbaz, ordu ve Amerika’ya itaat edeceğine dair söz verdi... Dolayısıyla ordu, seçimlerde İmran
Han’ın yerine Şahbaz’ı destekledi, o da şunları yaptı:
1- Şahbaz, Amerika’nın istediği doğrultuda siyaset yapmaya başladı... Hindistan’a karşı
uzlaşmacı bir dil kullandı, çatışma yerine diyaloga hazır olduğunu söyledi. Şahbaz Şerif yaptığı ilk
konuşmada, “İslamabad’ın Hindistan ile barış ve işbirliğine dayalı ilişkiler kurmak istediğini
söyledi. Şerif, Jammu ve Keşmir sorunu da dâhil olmak üzere iki ülke arasındaki mevcut birçok
anlaşmazlığa barışçıl bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Barışı tesis etmeye ve halkımızın
sosyo-ekonomik rönesansını desteklemeye odaklanmalıyız” dedi. (14.03.2022 Sky news) Modi de Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda “Mian Muhammed Şahbaz Şerif’i Pakistan Başbakanı olarak
seçilmesinden dolayı tebrik ediyoruz. Hindistan, terörden arındırılmış bir bölgede barış ve istikrar
istiyor, böylece kalkınma ile ilgili zorluklara odaklanabilir ve halkımızın refahını sağlayabiliriz.”
ifadelerine yer verdi. Hindistan Başbakanının İslam ve Müslüman düşmanı olduğu biliniyor. Hindu
takipçilerini Hindistan’daki Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Müslümanlara baskı yapıyor ve ülkesi
Hindistan’da ikamet etmelerini istemiyor. İslami giysi konusunda okullarda Müslümanların kız
çocuklarına baskı uyguluyor.
2- Haberlerde, Şahbaz Şerif’in, seçilmesi halinde generallerle çalışabileceği teklifinde bulunduğu,
ülkenin ilerlemesi için orduyla yaşanan anlaşmazlıkların bir tarafa bırakılması gerektiğini
kaydettiği bildiriliyor. Oysa daha önce Şahbaz Şerif, 1999’da ağabeyi eski Başbakan Navaz Şerif’e
yaptığı darbe nedeniyle orduya eleştiriler yöneltmişti. Şahbaz Şerif seçimlere girdi ve İmran Han
karşısında kaybetti. Aralık 2019’da Denetim Bürosu, iki kardeşin sahip olduğu 23 gayrimenkulü
dondurdu ve kara para aklamakla suçlandılar. Eylül 2020’de Şahbaz kara para aklamak suçundan
tutuklandı ve Nisan 2021’de kefaletle serbest bırakıldı. İktidara gelmesinin faktörlerinden biri de
orduyla uzlaşmasıdır.
3- Amerika, Şahbaz Şerif’i hemen tebrik etti. Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı açıklamada,
“Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i yeni görevi dolayısıyla tebrik etti. Blinken, “Pakistan
hükümetiyle uzun soluklu işbirliğimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. (14.04.2022 Sky news)
Amerika, Şahbaz’ın orduyla uzlaşmasını ve politikasını uygulama taahhüdünü kabul etti. İktidara
gelmesi için düzenlenen tezgâhı onayladı. ABD, daha önce Şahbaz ve kardeşi Navaz’a baskı yaptığı
halde şimdi Şahbaz’ın çalışmaya hazır olduğunu ve kuklası orduyla uzlaştığını görünce, onay
verdi!
4- 12 Nisan 2022’de Şahbaz Şerif Başbakanlığındaki yeni hükümet, “İslamabad’ın Washington
ile bölgede barış, güvenlik ve kalkınmanın teşviki için yapıcı ve pozitif ilişki kurmak istediğini
bildirdi. Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ABD’nin Pakistan ile uzun süreli
ilişkilere değer verdiğine yönelik açıklamasından memnuniyet duyulduğu belirtildi... Açıklamada,
Pakistan’ın ABD ile eşitlik, karşılıklı çıkar ve fayda temelinde önemli ilişkilerini derinleştirmek
istediğine işaret edildi...” Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD’nin her zaman
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anayasaya uygun demokratik ilkelerin yanında yer aldığını vurgulayarak, “Hiçbir zaman bir siyasi
partiye karşı başka bir partiyi desteklemiyoruz, biz her zaman hukukun üstünlüğü ve adaletin
eşitliğinin yanındayız.” ifadesini kullandı. Psaki, Pakistan ile stratejik iş birliği ve savunma
alanındaki ortaklıklarına önem verdiklerinin altını çizerek, “Müreffeh ve demokratik bir Pakistan
her zaman ABD’nin çıkarları için kritiktir. Bu ülkenin lideri kim olursa olsun değişmeyecektir.”
diye konuştu. (12.04.2022 Amerika’nın Sesi)
Bu, eski ajanı İmran Han’ın görevden alınmasının ve İmran Han’dan daha aktif ve daha kararlı
bir şekilde Amerika ile çalışmaya hazır olduğunu açıkça beyan eden Şahbaz Şerif’in başbakanlığa
getirilmesinin arkasında Amerika’nın olduğunu gösteriyor!
Yedincisi: Bu ajanlar hiç ibret almıyor, hiç akletmiyor. Amerika, onlardan birini bir kenara atsa,
hemen sevgisini kazanmak için kur yapmaya başlarlar ve iktidara gelmek için ABD’ye uşaklık
etmeye hazır olduğunu dile getirirler. ABD’den vazgeçemezler, bir kenara attığında bile tekrar
iktidara gelmek için ABD’ye koşarlar! ABD, ajanları tanıyor, onlar gerçek ideolojik siyasi liderler
olmaktan oldukça uzaktırlar. Makam öğrencileridir, fazlası değil. Şahbaz Şerif, Amerika’nın
ağabeyini defalarca devirmesinden, hem kendisini hem de ağabeyini sürgüne yollamasından hiç
ibret almamış. Ümmet, ideolojik ve doktrinel politikacılara gereksinim duyuyor. Ümmetin ideolojisi
İslam’dır. İslam meseleleri köklü ve doğru bir şekilde ele alır. İdeolojik politikacılar, ümmeti
kurtaracak, kalkındıracak ve onu büyük bir devlete dönüştüreceklerdir. Bu devlet, Amerika’nın
uydusu olmayacak. Pakistan, Allah’ın izniyle bu büyük devletin, Raşidi Hilafet Devletinin dayanak
noktası olmaya elverişlidir.
ِ
ِ
ِ
ين
َ “ ِإ َّن في َه َذا َلَب ََلغاً لَق ْو ٍم َعاِبدŞüphesiz bunda Allah’a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj
vardır.” [Enbiya 106]
H.05 Şevval 1443
M.05 Mayıs 2022
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