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Yönetici Özeti
Pakistan, tüm iç çelişkileri bir yana, Ortadoğu’da kritik aktörlerden biri olmayı sürdürüyor.
Pakistan’ın Suudi Arabistan öncülüğünde “İslam İttifakı” adı altında 2015 yılı sonunda
başlatılan girişime katılmayı baştan reddetmesi söz konusu oluşumu ölü doğmuş bir girişime
dönüştürebilirdi. Benzer bir şekilde, eğer Pakistan, Suudi Arabistan’ın telkinlerine olumlu
yaklaşsaydı Katar’ın tecrit edilmesi üzerinden başlayan Körfezdeki kriz çok daha yıkıcı sonuçlar
doğurabilirdi. Yine Pakistan Suudi Arabistan’ı dinleyip askeri birliklerini Yemen’e yollamayı kabul
etmiş olsaydı Suudi Arabistan’da Yemen’de sürdürdüğü savaş farklı bir hal alabilirdi.
Pakistan İslam Cumhuriyeti karar alıcıları 1970’lerin başlarından bugüne kadar geçen sürede,
hangi siyasi görüşe sahip olurlarla olsunlar dış politikada İran ve Suudi Arabistan ile yürütülen
ilişkilerde bir denge siyaseti izlediklerini ve Arap dünyası içerisinde süren çatışmalardan uzak
durmaya çalıştıklarını görürüz. 1950’lerden 70’lere dek İran Şahı’nın Pakistan’ın bölgedeki esas
partneriydi. Şah’ın Ortadoğu’nun jandarması rolünü üstlendiği bu dönemde, İran Pakistan’ın
kuruluşundan miras kalan varoluşsal kaygılarını önemli derecede azaltan bir aktördü. Bu durum
1973 petrol krizinin ardından Körfez’de yaşanan ekonomik sıçramanın ardından tedricen değişti.
On binlerce Pakistanlı işçi ve asker Körfez ülkelerine akmaya başladı. Başbakan Zülfikar Ali Butto;
Suudi Arabistan ve İran’ın, Sovyetler Birliği’ne karşı güçlü bir Pakistan’a duydukları ortak ihtiyacı
Pakistan’ın lehine mükemmel biçimde kullandı ve iki taraftan da ekonomik, askeri ve siyasal
kazanımlar elde etti. Butto, Basra Körfezi’ni “Fars Körfezi” olarak anmaktan çekinmedi çünkü
Butto’ya göre, Suudiler uzakta, İran ise komşuydu. Butto diğer yandan Suudilerin, İslam dünyası
liderliği iddialarına sözlü destek vermeye devam etti ve bu bakımdan Pakistan’ın dış politikasına
İslami bir ton da katmayı da amaçladı.
Suudi Arabistan ve İran’ın arasını daha da açan ve İran’ın Pakistan’a karşı ilk defa Şii kartını
kullanmaya başladığı 1979 İran Devrimi sonrasında bile Pakistan, çeşitli konularda iki tarafa birden
göz kırpmaya devam etti. Cumhurbaşkanı Ziya ül Hak, hem Afgan cihadını finanse etmek hem de
1977 darbesi sonrası kendi yönetimini konsolide etmek için Suudilerden gelen maddi yardımları
memnuniyetle kabul etti ve Arap rejimlerinin güvenlik kaygılarını yatıştırmak için Pakistan
askerlerini Körfez’e yollamaktan çekince duymadı. Diğer yandan Pakistan, İran’da devrim sonrası
oluşturulan yeni rejimin niyetlerinden emin olmasa da Irak’a karşı verdiği savaşta daha çok
İran’ı destekledi. Irak’ın Kuveyt işgali söz konusu olduğunda ise görevdeki Navaz Şerif Hükümeti
halkın muhalefetine rağmen Irak’ın Kuveyt’ten çıkarılması için kurulan Amerikan öncülüğündeki
koalisyonun operasyonlarına destek verdi ve kraliyet ailesinin korunması için Suudi Arabistan’a
ek birlikler yolladı. Ancak Pakistan birlikleri hiçbir zaman bizzat savaş alanında yer almadı.
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Sovyetlerin Afganistan’dan çekilmesinden sonra Afganistan’ın akıbetine dair Pakistan, Suudi
Arabistan, Amerika, Hindistan ve İran arasındaki anlaşmazlıklar, Pakistan için birçok sorunu da
beraberinde getirdi. 1996 yılından sonra Kabil’deki Taliban rejimini tanıyan üç ülkeden birinin
Pakistan olması (diğer iki ülke; Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri idi.) ve 1998 yılında
İranlı diplomatların Afganistan’da uğradığı saldırılar, Pakistan ile İran arasındaki ilişkileri daha da
kötü bir hâle getirdi. Tüm bunlara karşın 1990’lar boyunca İran ile çıkarları ayrışan Pakistan, İran
üzerinde muazzam bir baskı yaratan 11 Eylül saldırılarının ardından bile İran karşıtı bir tutum
almadı. Pakistan, İran uluslararası yaptırımlara tabi tutulurken de ülkedeki Şii vatandaşlarının
olası bir tepkisinden çekince duyduğu için İran topraklarına yönelik olası bir saldırının karşısında
tutum aldı. İran ve Pakistan arasındaki ticaret hacminin çok yüksek olmaması da Pakistan’ın bu
politikasına olanak tanıdı.
Nisan 2015’te Suudi Arabistan tarafından yürütülen Yemen operasyonuna katılmayı reddeden
Pakistan, 2015 yılının sonlarında Suudi Arabistan tarafından ‘Terörizme Karşı İslam İttifakı’na
sessizce katıldı. Ancak yine de İran karşıtı bir gruplaşmada yer aldığı şeklinde bir görüntü vermekten
uzak durmak için elinden geleni yaptı. Suudi Arabistan’ın, Pakistan’ı İran’a karşı adı konmamış bir
cepheye çekme konusunda ikna etmeyi denerken Şam’daki büyükelçisini geri çağırmaya dahi ikna
edemediği ayrıca not edilmelidir. Zira Pakistan, Suriye meselesinde de son derece dikkatli adımlar
attı. Şerif Hükümeti, büyükelçisini Şam’da tutmanın güvenli olmadığı kısa bir dönem haricinde
hiçbir zaman büyükelçiyi geri çağırmadı. Bu, “siyasi tarafsızlık” politikası olarak adlandırılırken
Suriye’nin İslamabad Büyükelçisi söz konusu duruşu açısından Pakistan’a müteşekkir olduklarını
bir açıklamasında ifade etti.
Pakistan liderleri, İran ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalarda herhangi bir şekilde taraf olmayı
reddederken, ülke içerisindeki olası bir mezhep eksenli çatışma konusunda taşıdıkları endişelerini
de göz önünde bulunduruyorlar. Pakistan’ı temkinli olmaya iten ekonomik endişeler de ayrıca göz
önünde bulundurulmalıdır: Pakistan, enerji ihtiyacını karşılamak üzere doğalgaz ve petrol temin
etmek konusunda kronik sorunlarla karşı karşıyadır. Pakistan enerji ihtiyacını Suudi Arabistan, BAE,
Katar ve İran’dan (ve bazı başkaca ülkelerden görece az miktarlarda) ithal ettiği petrol ve doğalgazla
karşılamaktadır. Petrol zengini Körfez ülkelerinde çalışan Pakistanlı işçilerin ülkedeki ailelerine
yolladığı döviz, Pakistan’ın İran ve Suudi Arabistan arasında herhangi bir keskin politika izlemekten
kaçınmasının bir diğer nedenini oluşturuyor. Pakistan Körfez ülkelerini de tamamen karşısına
almayarak veya Körfez ülkeleri arasında çatışmalarda Suudi Arabistan’ı tamamen dışlamayarak, bu
ülkelerdeki vatandaşlarının sınır dışı edilmemesini sağlamaya çalışıyor. Tüm bu iç içe girmiş çıkar
çatışmaları ile iç ve dış kısıtlamalar, Pakistan’ı Suudi Arabistan ve İran ile ilişkilerinde dengeli ve son
derece temkinli kılarken, Arap dünyası içerisindeki çatışmalara yönelik mevcut denge tavrını da bir
tercihten ziyade bir zorunluluk hâline getirmiş bulunuyor.
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İran ve Suudi Arabistan Arasında Pakistan: Şah, Ayetullahlar ve Krallar
Giriş
Dünyada Pakistan kadar çelişkilerle dolu olup hâlâ bu denli geniş bir coğrafyada –
Afganistan’dan Yemen’e kadar- etkisi olan az ülke vardır. Pakistan, dünya üzerinde en fazla
Müslüman nüfusa sahip ikinci ülkedir ama toplumsal bütünlüğünü sağlamış bir ülke olarak
da bilinmez.1 Ülke, çok dinli ve çok etnikli bir toplum içerisinde kalıcı bir barışı sağlamak için
çaba sarf etmektedir. Ayrıca geniş doğal kaynaklara sahip olmadığı gibi stratejik derinliğe
de sahip değildir. Öte yandan 1947’de kurulduğunda beri Hindistan ve Afganistan’a yönelik
varoluşsal güvenlik tehdidi algısına sahiptir.
Pakistan, nükleer silâhlara sahip yegâne Müslüman çoğunluğa sahip ülke olma özelliği taşır.
Demokratik bir ülke olarak kurulan ülkede bugüne kadar dört askeri darbe (1958, 1969,
1977 ve 1999) gerçekleşti. Pakistan dış politikasının doğrultusunu, içeriğini ve yaklaşımını
belirleyen de tüm bu çelişkiler toplamı olmaktadır. 1950’li yıllarda takip ettiği Batı yanlısı
dış politika istisnası kabul edilecek olursa, Pakistan devleti karar alıcıları (ordu mensupları
veya sivil yöneticiler) mevcut ve daha önceki küresel güçlerle –Sovyetler Birliği, ABD ve Çin
de dahil olmak üzere- ilişkilerinde pragmatik bir tutumu benimsemişlerdir. Bu durumun
en net görülebileceği düzlem, Pakistan’ın İran ve Suudi Arabistan arasında yürüttüğü denge
politikasıdır. Bir başka ifadeyle, Pakistanlı dış politika yapıcıları kendilerini İran ile komşu
yapan “coğrafi gerçekler” ile Suudi Arabistan ile olan “duygusal bağlar” (para ve din9 arasında
bir denge kurmaya çalışmışlardır.
Pakistan’ın kurucu lideri Quaid-i Azam [Büyük
Tarihi bağlar,” Pakistan’ın hem
Lider] olan ve İran’ı yakın bir dost ve olarak gören
Muhammed Ali Cinnah, komşularla olan ilişkilerde Suudi Arabistan hem de İran ile olan
coğrafi bağların büyük önem taşıdığını savunurdu.2 ilişkilerini belirlerken, İran ile olan
Her ne kadar Suudi Arabistan, yeni kurulmuş bir ilişkilerde coğrafi kaygıların ve iki
Müslüman devlet olarak Pakistan’a refah ve kalkınma
devletin coğrafi yakınlığından doğan
temennisinde bulunmuşsa da bağımsız Pakistan’ı
ziyaret eden ilk lider İran Şahı oldu.3 Pakistan eski gerekliliklerin rolü çok daha fazladır
Dışişleri Bakanı (1997-1998) ve eski Devlet Başkanı
Eyüp Han’ın oğlu Gohar Eyüp bu nedenle “İran, komşumuz ve yaslanacağımız bir alan olarak
stratejik düşünme süreçlerimizde ağırlıklı olarak yer almalıdır” demektedir.4 Ancak “PakistanSuudi Arabistan ilişkileri de her iki ülkenin kadim tarihine ve İslam ideolojisine sıkı sıkıya
bağlıdır”.5 “Tarihi bağlar,” Pakistan’ın hem Suudi Arabistan hem de İran ile olan ilişkilerini
belirlerken, İran ile olan ilişkilerde coğrafi kaygıların ve iki devletin coğrafi yakınlığından
doğan gerekliliklerin rolü çok daha fazladır.6 Soğuk Savaş’ın sona ermesi de Pakistan’ın Suudi
Arabistan veya İran ile olan ilişkilerinde köklü bir değişikliğe yol açmamıştır.
Bu çalışma, Pakistan’ın Suudi Arabistan’ın Yemen saldırısı, Katar krizi ve Suriye’de süren iç
savaş gibi güncel örneklerde de görüldüğü üzere, uzun yıllardır Suudi Arabistan ve İran ile olan
ilişkilerinde esnek ve aktif bir denge kurma çabası gösterdiğini öne sürmektedir. Bu araştırma
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raporunda şu sorulara cevap aranmaktadır: Pakistan, Suudi Arabistan ve İran ile olan ilişkilerini
nasıl yönetmektedir? Pakistan, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana Suudi Arabistan ve
İran arasındaki husumete ve Arap dünyası içerisindeki çatışmalara nasıl yaklaşmaktadır? Bu
tarz ihtilaflı meselelere Pakistan’ın verdiği karşılıkları şekillendiren siyasal, ekonomik ve askeri
faktörler nelerdir?
Pakistan Denge Politikasının Tarihi
1950’li yılların başında henüz emekleme aşamasında olan bir devlet olarak Pakistan, ABD ile
ittifak kurmakta tereddüt etmemiştir. Ülkenin ilk askeri liderleri bu hususta öncü rol oynamışlar
ve siyasi elitler de bu çizgiyi takip etmişlerdir. Daha sonraları Pakistan, 1954 yılında Güneydoğu
Asya Antlaşma Teşkilatı’nın (SEATO), 1955 yılında ise Merkezi Antlaşma Teşkilatı’nın (CENTO) üyesi
olmuş ve böylece ABD’nin “en müttefik müttefiki” olarak anılmaya başlanmıştır. Pakistanlı siyasal
elitler, öncelikli olarak Hindistan’dan yönelen ve varoluşsal bir tehdit olarak görülen tehlikeye karşı
ABD’den her türlü desteği (ekonomik, politik/diplomatik ve askeri) almayı gözetmiştir. Pakistan
Genel Valisi İskender Mirza, ABD’nin Karaçi Büyükelçisi ile yaptığı bir görüşmede büyükelçiye,
eğer Pakistan’a vermeye söz verdikleri yardımı Hindistan karşı çıktığı için iptal ederler bunun
“Pakistan’ı nikah masasında terkedilmiş bir genç kız” durumuna sokacağını belirtmişti”.7
ABD Pakistan tarihindeki ilk askeri darbeyi Eyüp Han, 1965 tecrübesinden sonra
(1958) desteklemiş ve ilkinden çok kısa bir üç küresel gücü (Çin, Sovyetler
süre sonra gerçekleşen ikinci darbeye de göz Birliği ve ABD) de kızdırmayacak
yummuştur.8 İkili ilişkiler, 1958 yılının Ekim
şekilde Pakistan’ın dış politikadaki
ayında gerçekleşen ikinci darbeden sonra
hiç olmadığı kadar seyretmiştir. İkinci darbe seçeneklerini arttırmaya çalıştı
sonrası genelkurmay başkanlığı makamından
devlet başkanlığına geçen Eyüp Han, Amerikan ekonomik ve askeri yardımı ve danışmanlarının
ülkeye akın etmesi sayesinde, iktidarının ilk yıllarında rekor seviyede ekonomik kalkınma
başarısı sergiledi. Eisenhower yönetimi 1959 yılında komünist ülkelerden gelecek tehditlere karşı
Pakistan’ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü garanti etme sözü verdi. Fakat bu durum, ABD’nin
1962’de Çin-Hindistan sınır savaşında Hindistan’ı destekleyip, 1965 Pakistan-Hindistan savaşında
Pakistan’a yardımı reddetmesiyle aniden değişti. Bu yıl, Eyüp Han başta olmak üzere Pakistanlı
liderlerin aşamalı olarak dış politika seçeneklerini arttırıp, Pakistan’ın CENTO ve SEATO’ya gözü
kapalı bir şekilde katılmasını sorgulamaya başladığı bir dönüm noktası olmuştur.
Eyüp Han, 1965 tecrübesinden sonra üç küresel gücü (Çin, Sovyetler Birliği ve ABD) de kızdırmayacak
şekilde Pakistan’ın dış politikadaki seçeneklerini arttırmaya çalıştı. Eyüp Han ilkesinin dış politikada
yalnız kalmamasını sağlamaya çalışırken, tek bir süper güce de yanaşmamak istedi. Pakistan’ın
küresel gelişmelerin gidişatını etkileme gücü zayıf bir “küçük güç” olduğunun kabullenilmesini
ve ülkesine buna göre yaklaşım gösterilmesini arzuladı.9 Pakistan’ın artık herhangi bir süper
gücün uydusu olmamalıydı.10
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“Doğu ve Batı Pakistan haritasına baktığınızda Doğu Pakistan’ın üç taraftan Hindistan
ile kuşatılmış olduğunu ve geriye kalan tek girişin, deniz kıyılarından olduğunu, oranın
kontrolünün de çok zor olmadığını görürsünüz. Batı Pakistan’ın da üç büyük güç arasında
sandviç edildiğini görürsünüz: yukarıda Rusya; doğuda Çin ve güneyde Hindistan. Böylesine
üç büyük komşuya sahip kalmış küçük bir ülke bilmiyorum. Bizim jeopolitik konumumuz,
aynı zamanda bizim zayıflığımız...” 11
Bu dönemde jeopolitik gereklilikler, ortak Batılı ittifak ve ideolojik benzerlik Pakistan ve
İran arasında ikili ilişkileri geliştirmede çok yardımcı oldu. Hem Pakistan hem de İran,
CENTO’nun ve sonraki yıllarda da Türkiye’nin de katılımıyla oluşan Bölgesel İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü (RCD)12 üyesiydiler. Yönetim bazında ortak bir seküler yönelime sahip
olmaları; Türkiye, İran ve Pakistan’ı RCD çatısı altında bir araya getirmiştir.13 “İran; seküler,
merkeziyetçi ve Batı eğilimli bir devlet olarak beliren Pakistan için doğal bir müttefik ve
rol modeldi.”14 1965 Hindistan-Pakistan savaşından sonra hızlı bir şekilde bozulan ABDPakistan ilişkileri ve savaş sonrası devam eden Amerikan yaptırımları ise Pakistan-Mısır
ilişkilerinde buzların kısmen de olsa erimesine yol açmıştır. General Eyüp Han, Nasır
döneminin hırslı ve güçlü Mısır ordusu generali Mareşal Abdülhekim Emir’i Pakistan’a
davet etmiş, Mısır ile aralarında iletişim kanalları da geliştirmeye çalışmıştır. Eyüp Han,
Mısır Devlet Başkanı Nasır’a birtakım iş birliği teklifleri götürünce, İran Şahı bu durumdan
rahatsız oldu. Söz konusu rahatsızlığın nedeni Şah’ın; Mısır’ı, bölgede dengeyi bozmak
isteyen radikal bir güç olarak görmesiydi. Han da İran ile olan ilişkilere büyük önem
verdiğinden Genelkurmay Başkanı General Yahya Han’ı Şah’a yollamış ve Pakistan’ın Nasır
ile olan ilişkilerine dair Şah’ın tereddütlerini gidermeye çalışmıştır.15 Eyüp Han’ın Şah’ı
üzmekten çekindiği ve üzdüğünde gönlünü almaya çalıştığı tek olay da bu olmamıştı.
Eyüp Han 1968 yılı sonlarında Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma Örgütü toplantısı sonrasında
Şah’ı uğurlarken üzgün olduğunu gözlemlemiş, buna Pakistan hava kuvvetlerindeki
bir çavuşun Bahreyn’deki İran varlığı hakkında yaptığı eleştirel yorumun ve Pakistan’ın
Manila’daki bir havacılık toplantısında bir konuda Arap tutumuna yakın durmasının neden
olduğunu öğrenmişti. Eyüp Han bunun üzerine tüm komutanlara Pakistan ordu eğitim
kurumlarında Arap ve İranlıların yan yana gelmemesi için önlem alınması ve kimsenin
hassas konularda yorum yapmaması talimatını vermişti.16
İran Şahı’nın seküler ve modernleştirici figür olduğu göz önüne alındığında, “modernist
ve aydınlanmacı bir İslam düşüncesinin savunucusu”17 olan Eyüp Han, Pakistan-İran
ilişkilerinin ciddi şekilde gelişmesine yardımcı olmuştur. 1950’li yıllarda Genel Vali İskender
Mirza da dâhil olmak üzere bir grup Şii siyasal elit Pakistan’da iktidar olduğunda, İran
Şahı’nın başkanı olacağı bir ittifak çatısı altında ‘Sünni’ Pakistan ile Şii İran’ın birleşmesini
savunan bir hareket dahi mevcuttu. İran Şahı’nın Pakistan ile olan ilişkilerde Şii kartına bu
dönemde hiç başvurmaması ikili ilişkilerde olası bir sorunu ortadan kaldırmıştır. Şah’ın
Dışişleri Bakanı Ardeşir Zahidi’nin de söylediği gibi, “o dönemde Şii-Sünni ayrımı önemli
değildi.”18 Bir yumuşak güç unsuru olarak Şii kartı, 1979’da Şah’ın devrilmesinin ardından
daha işlevsel hâle gelecekti.19
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İran Pakistan için ara ara beliren sorunlara rağmen düşman olmak için çok büyük bir ülkeydi.
Her ne kadar hem Türk hem de Pakistanlı yetkililer bazı dönemlerde Şah’ın öfkeli çıkışlarından
ve patronluk taslamasından rahatsızlık duymuşlarsa da Eyüp Han ‘İran Şahı’nın hilafında
hareket etmenin doğru olmayacağını, bunun çok riskli olacağını’20 düşünüyordu.

İran Şahı’nın seküler ve modernleştirici figür olduğu göz önüne
alındığında, “modernist ve aydınlanmacı bir İslam düşüncesinin
savunucusu” olan Eyüp Han, Pakistan-İran ilişkilerinin ciddi şekilde
gelişmesine yardımcı olmuştur. 1950’li yıllarda Genel Vali İskender
Mirza da dâhil olmak üzere bir grup Şii siyasal elit Pakistan’da iktidar
olduğunda, İran Şahı’nın başkanı olacağı bir ittifak çatısı altında ‘Sünni’
Pakistan ile Şii İran’ın birleşmesini savunan bir hareket dahi mevcuttu.
İran Şahı’nın Pakistan ile olan ilişkilerde Şii kartına bu dönemde hiç
başvurmaması ikili ilişkilerde olası bir sorunu ortadan kaldırmıştır
Bir diğer önemli faktör ise İran’ın Pakistan ordusunun modernleştirilmesine olan yardımıydı.
Şah bu dönemde Pakistan’ı Sovyetlerin güneye doğru genişlemesinin önündeki en büyük
engellerden biri olarak gördüğü için, Pakistan adına Batılı ülkelerden silâh satın alarak
Pakistan ordusunun modernizasyonuna yardımcı olmuştur. Özellikle 1965 Hindistan-Pakistan
savaşından sonra her iki ülkeye de uygulanan ABD ambargosu, İran’ın bu yardımını çok önemli
bir hâle getirmiştir. Zira bunun öncesinde Pakistan’ın Amerikan silâhlarına olan bağımlılığı
had safhadaydı ve bu sebeple ambargo Pakistan’ı ciddi şekilde ve Hindistan’dan daha fazla
etkilemişti.21 ‘İran’ın Batı Almanyalı bir silah tüccarından aldığı 90 adet F-86 avcı uçağı, havadan
havaya füzeler, mühimmat ve yedek parçaları önce İran’a, oradan da Pakistan’a göndermesi’22
İran’ın Pakistan’a 1965 sonrası yaptığı bu tarz yardımlara güzel bir örnektir. Hindistan ve
Pakistan’a uygulanan ABD yaptırımları 1970’lerin ortalarına kadar devam ederken, 1969 yılında
iktidarı, Eyüp Han hükümetini devirerek ele geçiren General Yahya Han, Doğu Pakistan’da
1971’de yaşanan savaş sırasında ABD’nin askeri desteğini istemiş ve Nixon yönetimi Pakistan’ın
talebini karşılamak için İran’ı yine gizli silah koridoru olarak kullanmıştır.23 Pakistan da İran’ın
bu yardımları karşılığında, İran hava kuvvetlerine katılacak asker adaylarını eğitmekteydi.
Örneğin, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı, İran’ın Pakistan’ın eğitmesini istediği asker
adayı sayısını çok yüksek bulmuş olsa da Eyüp Han, İran’ın talebini yerine getirmek için ne
gerekiyorsa yapılmasını emretmiştir.24 ‘İran 1971 savaşı sırasında Pakistan havayollarına ait
uçakların tahrip edilmemesi için bu uçakları geçici olarak misafir etmeyi de Kabul etmişti.’25
Şah’ın Pakistan’ın güvenlik yapılanmasına olan katkısı, İran’ın güvenlik çıkarlarına dair sahip
olduğu yaklaşımdan ileri geliyordu. Şah, İran’ın savunma hattının Pakistan’da başladığına
inanmaktaydı ve Pakistan’ı Sovyetlerin bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı kilit öneme
sahip tampon ülke olarak görmekteydi. Her ne pahasına olursa olsun Pakistan’ın güvenliğini
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Şah bu dönemde Pakistan’ı Sovyetlerin güneye doğru
genişlemesinin önündeki en büyük engellerden biri olarak
gördüğü için, Pakistan adına Batılı ülkelerden silâh satın alarak
Pakistan ordusunun modernizasyonuna yardımcı olmuştur.
Özellikle 1965 Hindistan-Pakistan savaşından sonra her iki ülkeye
de uygulanan ABD ambargosu, İran’ın bu yardımını çok önemli
bir hâle getirmiştir. Zira bunun öncesinde Pakistan’ın Amerikan
silâhlarına olan bağımlılığı had safhadaydı ve bu sebeple ambargo
Pakistan’ı ciddi şekilde ve Hindistan’dan daha fazla etkilemişti
sağlamak Şah’ın çıkarınaydı. Bu sebeple Şah 1965’te Hindistan’a karşı yapılan savaşta da
Pakistan’a yardımcı olmuştu.26 “İran 1971 yılı bahar aylarında Pakistan’a Doğu Pakistan’a
nakledilen askeri malzeme ve silahın yerine konması için Batı Pakistan’a bir düzine helikopter
ve askeri malzeme gönderdi. Hint ordusu Doğu Pakistan savaşına dahil olduğunda yine
ilave malzeme, mühimmat ve yedek parça da gönderdi. İran savaştan sonra da Pakistan’ın
Batıdan askeri malzeme ve yedek parça alamaması durumunda Pakistan adına silah tedarik
edebileceği’ yazıldı.27 Nixon yönetimi de büyük olasılıkla bu gelişmelerden haberdardı
çünkü ABD’nin İran’ın Pakistan’a yaptığı eski malzemelerden oluşan askeri yardımını
desteklemek için İran’a ek yeni silah, askeri malzeme ve mühimmat göndermesi plan ve
mekanizmasının altında Kissinger yatmaktadır.28 Kısaca, 1979 yılına, yani Şah’ın bir devrim
sonucu alaşağı edilmesine dek, İran, Pakistan’ın bir numaralı koruyucusu oldu.
Pakistanlılar nezdinde Suudi Arabistan’a karşı her zaman olumlu bir yaklaşım söz konusu
olmuşsa da29 Suudi Arabistan’ın Pakistan’ın dış ilişkilerinde ciddi bir rol oynamaya başlaması
1970’li yıllarından ortalarından itibarendir. Gerek Pakistan’ın ve gerek Suudi Arabistan’ın
1950’lerde ve 60’larda boyunca Batı kampında yer almasına karşın Suudi Arabistan, Mısır
menşeili Arap milliyetçiliğinin baskısı altında kalmış ve, örneğin, resmi olarak Pakistan’ın
Bağdat Paktı’na katılmasına karşı çıkmak durumunda kalmıştı. Hindistan Başbakanı
Cevahirlal Nehru, Eylül 1956’da Suudi Arabistan’a resmi bir ziyarette bulunduğunda Pakistan
bu ziyareti sükûnetle karşılamış ve pek rahatsız olmamıştır. Ayrıca Pakistan Devlet Başkanı
Eyüp Han’ın 1960 yılında Suudi Arabistan’ı ziyaret ettiği ve bu tarihten itibaren Pakistan’ın
kalifiye işçilerinin aşamalar halinde ama hacmi oldukça düşük şekilde Suudi Arabistan’a
göç ettikleri de bir gerçektir.30 Suudi Arabistan’ın 1950’lerde ve 60’larda Pakistan’ın devlet
kademesindeki yetkililerin zihinlerinde ne kadar az yer tuttuğunun bir diğer göstergesi
de Eyüp Han’ın anılarında Suudi Arabistan’a son derece az yer vermiş olmasıdır. İki taraf
arasındaki ideolojik kopukluk da bu durumun ortaya çıkmasında rol oynamış olabilir; zira
Suudi Arabistan, Pakistan Devlet Başkanı Eyüp Han’ın din, modernleşme ve toplumsal
dönüşüm anlamında kurtulmak istediği birçok şeyi temsil etmekteydi.
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Butto ve Dış Politikada Pragmatizmin Zirvesi
1967 yılında başlayan geniş halk protestolarını bastırma veya protestocuları tatmin etme
konusunda hükümetin yetersizliğini gözlemleyen ordu, kendi çıkarları için Eyüp Han’ı istifa
etmeye “ikna etti” ve Genelkurmay Başkanı Yahya Han yönetimi devraldı. Bir süredir merkezden
yönetim, yetki devri ve etnik ayrımcılık başlıklarında toparlanabilecek sorunlar Doğu Pakistan’da
önce bir sıcak savaşa dönüşmüştür. Savaş sonucunda 1971 yılında Bangladeş kuruldu. Doğu
Pakistan’ın kaybedilmesi ise Pakistan’da ordunun açıktan iktidarını bitirdi. Ordu, genel itibarı
yanı sıra hızla kaybettiği halk nezdindeki imajını yeniden onarmak için müesses nizama aşina ve
sivil birine, ‘Pakistan Halkın Partisi’nin lideri Zülfikar Ali Butto’ya yönetimi devretti.31
Zülfikar Ali Butto, Eyüp Han’ın son yıllarında dışişleri bakanlığı yapmış ve Pakistan’ın dış
politikasındaki pragmatik tonu hem bölgesel hem de küresel çapta yeni boyutlara taşımıştır.
Zira Butto, ABD Başkanı Nixon ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile 18 Eylül 1973 yılında yapmış
olduğu görüşmede söz konusu pragmatizmi açıkça ortaya koymuştur:
“Geçmişte küresel ilişkilerde Tanrı ile Şeytan arasında seçimi içeren basit bir yaklaşım vardı. Biz,
Tanrı’yı seçmiştik… Pakistan, 1956 Süveyş Krizi’nde İngiltere’yi destekledi ve Mısırlılar o günden
beri bizi affetmedi. Her zaman [Batı ittifakının bir üyesi olarak] üzerimize düşeni yapmaya
çalıştık. Üçüncü Dünya devletlerinin bağlantısızlık yanlısı eğilimlerinden uzak durduk… Pakistan
için ABD ile değişen ilişkiler daha acı vericiydi. Bu ilişki romantizm kokuyordu ve bu yanlıştı,
hatta aptalcaydı. Fakat olan buydu (parantez yazara ait).”32
Başbakan Butto, pragmatik dış politikaya en çok da Pakistan’ın İran ve Arap devletleri ile olan
ilişkileri söz konusu olduğunda başvurmuştur. Butto’nun bunu başarıyla yerine getirmesinin
arkasında, İran ve Suudi Arabistan’ın Ortadoğu’ya dönük herhangi bir komünist saldırıya karşı
direnmek gibi ortak bir ajandaya sahip olması ve bunun da zaman içerisinde iki aktörün sahip
olduğu farklılıklarının üstünü örtmesi geliyordu. Bu sebeple, her iki devlet de Pakistan’ı kendileri
ile Sovyetler Birliği arasında bir tampon bölge olarak güçlü tutmak istemiştir. 1967 yılı gibi erken
bir tarihte, Suudi Arabistan ve Pakistan savunma işbirliği seviyelerini arttırmak hususunda
anlaşmış ve bu anlaşmayla birlikte Suudi askeri personeli Pakistan’da eğitim almaya başlamıştır.33
Ayrıca 100 civarında Pakistanlı askeri danışman, Suudi askeri kuvvetlerinin gelişimine ve
modernleşmesine yardımcı olmak için Suudi Arabistan’a gitmiştir.34
1970 yılından sonra bilhassa 1973’teki petrol
krizinin ardından Suudi Arabistan, Pakistan’ın
yıllarında dışişleri bakanlığı yapmış
dış politika sahnesinde çok daha fazla yer
ve Pakistan’ın dış politikasındaki
almaya başlamıştır. Butto, Pakistan’ın İslam
pragmatik tonu hem bölgesel hem de dünyasındaki konumunu güçlendirmeyi
ve Pakistan’ın Körfez’de biriken servetini,
küresel çapta yeni boyutlara taşımıştır
Pakistan’ı güçlendirecek bir unsur olarak

Zülfikar Ali Butto, Eyüp Han’ın son
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kullanmayı hedeflerken, bu hedeflerine ulaşmak için başvurduğu akıllıca yollardan biri,
Pakistan’da İslam Konferansı zirvesine ev sahipliği yapmak olmuştur. Butto yalnızca
1974 yılında, Lahor’da İkinci İslam Konferansı Zirvesi’ne ev sahipliği yapmakla kalmamış,
Suudilerin bu zirvenin tamamını finanse etmesini de sağlamıştır. İran Şahı, o dönemde
Suudi Arabistan ile yaşadığı ihtilaflardan ötürü bu zirveye katılım göstermese de35 Butto,
zengin Körfez devletlerine yakınlaşmayı başarabilmiş ve hem Arap sokağında hem de Arap
devletleri nezdinde Pakistan’ın kredisini yükseltmeyi başarmıştır.36 Butto’nun aynı yıl Suudi
Arabistan’a yaptığı ziyarette büyük ölçekli finansal yardım sözü aldığı anlaşılmaktadır.37

Başbakan Butto, pragmatik dış politikaya en çok da Pakistan’ın İran ve
Arap devletleri ile olan ilişkileri söz konusu olduğunda başvurmuştur.
Butto’nun bunu başarıyla yerine getirmesinin arkasında, İran ve Suudi
Arabistan’ın Ortadoğu’ya dönük herhangi bir komünist saldırıya karşı
direnmek gibi ortak bir ajandaya sahip olması ve bunun da zaman
içerisinde iki aktörün sahip olduğu farklılıklarının üstünü örtmesi geliyordu
Öte yandan Butto, bölgedeki hiçbir aktörle arasını bozmak istemedi. Nixon ve Kissinger’a,
“Basra Körfezine bakarsanız, Pakistan’ın Emirliklerle ilişkileri çok iyidir. Ayrıca yeni
“Mesih” (Libya’da Albay Muammer Kaddafi) de dâhil olmak üzere Arap devletleriyle çok
iyi ilişkilerimiz var. Libya hükümeti, ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait 6. Filo’ya karşı harekâta
katılmalarını isteyene kadar ülkemizin Libya’da bazı pilotları da mevcuttu. O zaman
onlara ‘hayır, böyle bir eyleme katılamazlar dedik’… İran ile olan ilişkilerimiz de iyidir.
Hem İran ile hem Arap devletleri ile iyi ilişkilere sahip olmak kolay bir iş değil ancak İran
ile ilişkilerimiz son derece iyidir.” 38 demiştir. Butto’nun Dışişleri Bakanı Aziz Ahmed, 1973
yılı Aralık ayında hükümetin dış politikası konusunda mecliste yapılan görüşmelerde İranPakistan ilişkisini “özel bir ilişki” olarak tanımladı.39
Butto, ülkesinin Libya ile ABD arasında yaşanan krizde arada kalması riskini de almadı. Bu
nedenle Libya’da bulunan, Pakistanlı pilotların de içinde olduğu yetmiş beş kişilik birliğini
1973 yılında geri çekme kararı aldığı yazılmaktadır.40 Butto, 1973 yılındaki petrol krizi ve
Arap-İsrail Savaşı’nın ardından Körfez ülkelerine yakınlaşırken, Şah’ın bu yakınlaşmadan
rahatsız olduğunu görmezden gelmemiştir. Daha önce Eyüp Han’ın yaptığı gibi, Şah’ın
rahatsızlıklarını gidermek ve yanlış anlaşılmaları düzeltmek adına Tahran’a özel bir
temsilci göndermiştir.41 Bu ziyaret sonucunda Butto, Şah’ın kendisinin 1973 yılında ABD
Başkanı Nixon’ı ziyaretinde ‘Şah’ın geleceğinin pek parlak görünmediğini’ belirtmesinden
ötürü rahatsızlık duyduğunu öğrendi. Çünkü Kissinger veya Nixon kurnaz bir şekilde bu
yorumu Şah’a aktarmıştı.42 Şah’ı bu dönemde en fazla rahatsız eden olaylardan biri de
‘İzmir’deki bir RCD toplantısında ortak tarifesi indirimi konusunda kendisine uzun süre
umut verildikten sonra bu teklifin İran öncülüğünde reddedilmesi oldu.43
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Her ne kadar Butto’nun Körfez’le yakınlaşması İran’la ilişkiler pahasına Suudi Arabistan’a
ve diğer ülkelere yakınlaşma gibi seyretse de durum gerçekte böyle değildi. Örneğin,
Butto, Basra Körfezi’ni “Fars Körfezi” diye anmakta tereddüt etmedi. ABD Başkanı Nixon
ve Henry Kissinger ile yaptığı bir toplantıda, “Arap dostlarımız neden “Fars Körfezi”
tabirini kullandığımızı soruyorlar. Ben her zaman bu tabiri tercih ediyorum çünkü
İran Şahı’nı rahatsız edecek bir tutum sergilemek istemiyorum. O yüzden de Araplar
neden bu tabiri kullandığımızı merak ediyorlarsa bunu Büyük İskender’e sormalarını
söylüyorum”.44 Bundan bir yıl sonra Kissinger’ın Pakistan’ın İran ile olan ilişkilerinin
mahiyetini sorduğu bir görüşmede de Butto; “Oldukça iyi. ‘Fars Körfezi ifadesinin mi Arap
Körfezi ifadesinin mi kullanılması gerek?’ gibi aptalca bir ağız dalaşı var. Mesela bizim
‘Hint Okyanusu’ demek konusunda bir sorunumuz yok. Ancak bu ağız dalaşı sonucunda
bizler de illa bir tercih yapmak durumunda kaldığımızda Fars Körfezi demeyi tercih
ediyoruz. İran bizim komşumuz, Suudi Arabistan ise oldukça uzakta. (vurgu yazara ait)”
diye cevap vermiştir.45

Kissinger’ın Pakistan’ın İran ile olan ilişkilerinin mahiyetini sorduğu bir
görüşmede de Butto; “Oldukça iyi. ‘Fars Körfezi ifadesinin mi Arap Körfezi
ifadesinin mi kullanılması gerek?’ gibi aptalca bir ağız dalaşı var. Mesela
bizim ‘Hint Okyanusu’ demek konusunda bir sorunumuz yok. Ancak bu ağız
dalaşı sonucunda bizler de illa bir tercih yapmak durumunda kaldığımızda
Fars Körfezi demeyi tercih ediyoruz. İran bizim komşumuz, Suudi Arabistan
ise oldukça uzakta. (vurgu yazara ait)” diye cevap vermiştir
Butto, kendisinin iktidarda olduğu yıllarda Şah’ın Pakistan’ı İran’ın güvenliği için çok
önemli bir tampon bölge olarak görmesinden sonuna kadar faydalanmıştır. İran’ın en
önemli gazetelerinden Keyhan’ın 1973’te yazdığı gibi, “Güçlü ve müreffeh bir Pakistan,
İran’ı türbülans içerisindeki Asya’dan korumaktadır”.46 Hatta öyle ki Pakistan 1971 yılında
doğu kanadındaki topraklarını kaybettiğinde, Şah’ın son derece ürktüğü söylenmiştir.47
Şah, Pakistan’ın bölünmesini İran’ın güvenliğine yönelik varoluşsal bir tehdit olarak
algılamış ve daha önce de belirtildiği gibi Pakistan’ı ayakta tutmak için ekonomik ve
askeri yardım yollamıştır. Afganistan Başbakanı Muhammed Davud Han, Pakistan’da
bir Beluc isyanının fitilini ateşleme tehdidinde bulunduğunda da Şah her zamanki gibi
endişelenmiş ve “Pakistan topraklarından çıkacak bağımsız bir Belucistan, rahatlıkla
İran’daki ayrılıkçı Belucileri tetikleyebilir” diye düşünmüştür.48 1975 yılında bir Beluc
isyanı gerçekten patlak verdiğinde de Butto bu isyanı Şah’ın yardımıyla bastırmış ve Şah
da bu durumdan çok memnun olmuştur.49 ABD İslamabad Büyükelçiliği’nin kaleme
aldığı bir nota göre, İran Şahı’nın Pakistan’ın, Sovyetlerin ve Hindistan’ın askeri gücüne
nazaran, özellikle hava kuvvetleri noktasında güçsüz olmasından endişe duyduğu
iddia edilmekteydi. Şah ayrıca ordunun iktidarındansa Butto’nun iktidarda olmasından
memnun olduğunu da aktarmıştır.50 Şah’ın bu tercihi muhtemelen Butto’nun zekâsına ve
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farklı iç ve dış politika meselelerine dair dengeli tutumuna yönelik güveninden ve ordunun
geçmişte birçok hata yapmış olmasından (maliyeti en yüksek hata da Doğu Pakistan’daki
krizi yönetme biçimleriydi) kaynaklanmaktaydı. Şah’ın iktidarda Butto’yu tercih etmesinin
bir diğer sebebi ise, Butto’nun tıpkı Şah gibi seküler ve realist vizyona sahip olmasıydı.
Şah, Pakistan’ın zayıflaması durumunda sıranın İran’a geleceğinden emindi.51 Bu sebeple,
Pakistan’ın içerisinden geçtiği çalkantılara karşı dayanabilecek ve Hindistan’a karşı
kendisini savunabilecek yeterli güce sahip olması için Amerikalıları ikna etme çabalarına
hep devam etti. Butto da ABD’nin Şah’a sağladığı güvenlik şemsiyesinden kendi payına
düşeni almak için elinden geleni yapmıştır. Örneğin, Şah, bir defasında Pakistan’ın
Amerikalıların umursamaz tavrı ve yetersiz askeri desteği sebebiyle zayıfladığına dair
sitemlerini sert bir şekilde Amerikalılara iletmiştir.52 Pakistan da İran’ın Pakistan’ın toprak
bütünlüğüne ve güvenliğine bu denli özen göstermesinden memnuniyet duymaktaydı.
“1970’lerin ortasına kadar Pakistanlı liderler İran’ın askeri üstünlüğünü kabullenmiş ve
Şah’ın, İran’ın Pakistan’ın toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir tehdide karşı gerekirse
askeri kuvvetlerini yollayacağına dair beyanlarına değer vermiştir”.53 Şah’a göre, Butto
hükümetinin ihtiyaç duyduğu 1 milyar dolarlık yardım paketi için Suudi Arabistan’a değil
de İran’a başvurmasının sebebi, Pakistan’ın bu iki ülkeyle aynı seviyede ilişkilere sahip
olmamasıydı.54 Ancak bu, tam olarak doğru değildir. Butto yönetimindeki Pakistan, Suudi
Arabistan ile son derece iyi ilişkilere sahip olmuştur. Her ne kadar hayat görüşü tamamen
seküler olsa da, Butto duruma ve konuya göre oldukça pragmatik davranma becerisine
sahipti ve Pakistan dış politikasına İslami bir ton kazandırıp bölgede Suudilerin çokça
üzerinde durduğu iki hedefi savunmaktaydı: İslami eğilimi güçlendirmek ve komünizme
karşı mücadele.55 Zira bu dönemde Pakistan, ikincisini neredeyse gerçekten yaparken ilkini
de yapar gibi görünmüştür.

Şah, Pakistan’ın zayıflaması durumunda sıranın İran’a geleceğinden
emindi. Bu sebeple, Pakistan’ın içerisinden geçtiği çalkantılara karşı
dayanabilecek ve Hindistan’a karşı kendisini savunabilecek yeterli
güce sahip olması için Amerikalıları ikna etme çabalarına hep devam
etti. Butto da ABD’nin Şah’a sağladığı güvenlik şemsiyesinden kendi
payına düşeni almak için elinden geleni yapmıştır
Öte yandan, Butto’nun Suudi Arabistan ve İran ile ilişkilerde maksimum ekonomik fayda
elde etme arzusu bilinen bir gerçektir. ABD, 1975 yılında Pakistan’a yönelik yaptırımları
kaldırdığında, Butto yine ekonomik yardım için Şah’ın kapısını çalmıştır. Şah da Butto’nun
Ekim ayında yaptığı bu ziyaretten sonra Pakistan’a 700 milyon dolarlık bir yardım
taahhüdünde bulunmuştur.56 Ancak Butto bu ziyaretin bir benzerini Suudi Arabistan’a
da yapmıştır. CIA’nın Ekim 1975’te yazdığı bir rapora göre Butto, Şah’a yaptığı ziyaretten
bir ay önce Suudi Arabistan’ı ziyaret etti ve kendilerinden cömert bir yardım sözü aldı.57
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Butto duruma ve konuya göre oldukça pragmatik davranma becerisine
sahipti ve Pakistan dış politikasına İslami bir ton kazandırıp bölgede
Suudilerin çokça üzerinde durduğu iki hedefi savunmaktaydı: İslami eğilimi
güçlendirmek ve komünizme karşı mücadele. Zira bu dönemde Pakistan,
ikincisini neredeyse gerçekten yaparken ilkini de yapar gibi görünmüştür
Suudilerin verdiği sözü tutup tutmadıkları net olmasa da 2 Eylül 1975’te Kral Halid ve ABD
Dışişleri Bakanı Kissinger arasındaki toplantıda, Kral’ın Kissinger’dan, Hindistan ve Sovyetler gibi
iki düşman tarafından kuşatılmış olarak tarif ettiği Pakistan’a maddi yardımlarda bulunmasını
istediğini bilmekteyiz. Kral ayrıca ABD’nin Pakistan’a ve Türkiye’ye yardım etmesi durumunda,
kendisinin de Ürdün ve Mısır ile mali açıdan ilgileneceği sözünü vermiştir.58 Butto, bir sonraki
yıl Suudi Arabistan’dan 30 milyon dolar değerinde bir başka kredi aldı.59 Ayrıca Tahir-Kheli ve
Staudenmaier’in aktardığı kadarıyla, Suudi Arabistan 1976 yılında bütçesinin yüzde 24’ünü (500
milyon dolara tekabül ediyor) Pakistan’a ayırmıştır.60 Bu Suudi ekonomik desteği sadece nakit
kredi biçiminde değil, çimento fabrikalarına, polyester fabrikalarına ve bir gübre fabrikasına
doğrudan 100 milyon dolarlık yatırım yapılması şeklinde de sağlanmıştır61 İslamabad’daki ABD
Büyükelçiliğinin 15 Ocak 1976’da aktardığı şekilde özetlersek, “İran ve Suudi Arabistan, Pakistan
hükümetinin ekonomik ve politik destek açısından büyük ölçüde bel bağladığı iki Müslüman
ülke konumunda olmaya devam etmektedir”. 62
Pakistan’ın Körfez’e Askeri Uzmanlık İhracı
Pakistan’ın İran ve Körfez ülkeleriyle olan ilişkilerinde sahip olduğu en önemli yaklaşımlardan
biri, tüm taraflarla arasında kurmayı başardığı güven ilişkisidir. Pakistan bu güveni, Arap olmayan
Müslüman çoğunluğa sahip bir ülke olarak ne İran ne de Körfez devletleri nezdinde bir hegemonya
iddiası veya gizli ajandası olmamasına borçludur. Eylül 1979 tarihli bir Amerikan diplomatik
telgrafında, “Arap devletleri, Pakistan’ın parçalanmasını hiç arzu etmiyor. Pakistan, birçok Körfez
ülkesi ve diğer Arap devletleri (Libya gibi) için askeri eğitim ve/veya paralı askerlik için ideal insan
kaynağına sahip bir ülke olarak görülüyor. İran ve Afganistan’daki gelişmelerden ürken Kuveyt,
gün geçtikçe Pakistan’ı bölgede istikrarı sağlayan bir unsur olarak görmeye başladı”.63 Pakistan’ın
kendine has bu rolü, Soğuk Savaş sırasında ve sonrasında birçok Arap devletine askeri personel
temin etmesini mümkün kılmıştır. Butto Abu Dabi ile de ilişkilerini zenginleştirmeye çalıştı. Abu
Dabi Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ilk lideri Şeyh Zayid, 1972 yılında İslamabad’a yaptığı
ziyarette Butto’dan Fransa’dan aldıkları 12 adet Mirage-5 bombardıman uçaklarını uçuracak
Pakistanlı pilot ve bunların bakım ve onarımını yapacak kalifiye personel talebinde bulunmuş,
Butto da bu isteğe olumlu cevap vermişti. Şeyh Zayid de bu yardım karşılığında Pakistan’ın
ordusunun yeniden inşası için ekonomik yardım sözü verdi. Abu Dabi’nin Fransa’dan aldığı
avcı uçakları Abu Dabi’de muhafaza edilecek ama ihtiyaç durumunda Pakistan’ın kullanımına
açılacaktı.64 Bu gelişme Amerikan elçilik raporlarına şu şekilde yansımıştır: “Abu Dabi, Fransızların
Birleşik Arap Emirliklerine sattığı bir düzine civarında [Fransız] Mirage uçağından oluşan bir hava
kuvvetlerine sahipti. Bunları kullanabilecek hiçbir yerli pilotları olmadığı için, bu uçaklar, kendi
ülkelerinin satın alamayacağı bu son teknoloji uçakları kullanmanın keyfini süren Pakistanlı
pilotlar tarafından kullanılmaktaydı.”65 1983 yılının ortalarına kadar Birleşik Arap Emirlikleri
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Hava Kuvvetlerine geçici olarak Pakistanlı bir subay komuta etmişti. 1984 yılı itibariyle
Kuveyt hava kuvvetlerinin sahip olduğu tüm uçakların bakım ve onarımı da Pakistanlı
personel tarafından yapılmaktaydı.66

1983 yılının ortalarına kadar Birleşik Arap Emirlikleri Hava
Kuvvetlerine geçici olarak Pakistanlı bir subay komuta etmişti. 1984
yılı itibariyle Kuveyt hava kuvvetlerinin sahip olduğu tüm uçakların
bakım ve onarımı da Pakistanlı personel tarafından yapılmaktaydı
Mayıs 1979’da ABD’nin İslamabad Büyükelçisi, Suudi Büyükelçi Riyad El-Hatib’e Kuzey
Yemen’deki operasyonlarda görev almaları için Pakistanlı askeri birliklerin Suudi Arabistan’a
yollanması için Pakistan ile yapılacak anlaşmanın nihayete erip ermediğini sormuştur.
67
CIA raporlarından öğrendiğimiz kadarıyla Pakistanlı birlikler, Krallığı korumak üzere
Suudi Arabistan’a gönderilmiştir.68 Temmuz 1979’da Amerikan Dışişleri Bakanlığı Pakistan
ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri şu şekilde yazdı: “Suudiler Pakistan’a cömert
yardımlarda bulundular ve karşılığında kalifiye teknik, iş gücü ve askeri danışma desteği
temin ettiler… Yaklaşık 650 Pakistanlı askeri personel Suudi askeri kuvvetlerine danışmanlık
yapmakta ve Pakistanlılar arasından net olarak bilinmeyen sayıda personel de doğrudan
Suudi ordusu içerisinde, daha çok lojistikten sorumlu birimlerde görev yapmaktadır.
Öte yandan, Suudi hükümeti ve Pakistan hükümeti arasında, Pakistanlı askeri birliklerin
(muhtemelen iki zırhlı tugayda görev yapan askerlerin) Suudiler tarafından satın alınacak
teçhizatla donatılmasını sağlayacak bir anlaşmayı da müzakere ettiğine dair bazı kanıtlar
vardır. Aktarıldığı kadarıyla, şu an Suudi Arabistan’da iki küçük Pakistan ordu destek
birimi, bu iki zırhlı tugaya destek olması için eğitilmektedir”.69 Suudi Arabistan 1980’lerin
ortalarında büyük bir silah silahlanma hamlesine giriştiğinde donanmasını güçlendirmek
için subaylarını Pakistan donanma akademilerine göndermekteydi. 1982 yılında Pakistan
donanma akademilerinde eğitim alan 280 Suudi subaya karşılık yalnızca 149 Pakistan
subayının bulunduğunu öğrenmek oldukça çarpıcıdır.70

Askerlerini Arap-İran çatışmasında ya da Diğer taraftan, askerlerini Arap-İran

çatışmasında ya da Arap dünyası
içerisindeki çatışmalarda sahada
sahada görmemek, Pakistan için son
görmemek, Pakistan için son derece
derece önem arz etmekteydi
önem arz etmekteydi. “Pakistan, Arap
dünyası içerisindeki bölünmelerden
ötürü Araplarla diyaloglarında problemler yaşıyor (örneğin, Libya’daki Pakistanlı birlikler,
Mısır’a karşı kullanılmaması şartıyla temin edilmiştir [Kaddafi bundan memnun olmaz]). Bu
bölünmeler, Pakistan askerlerinin temini ile ortaya çıkan iyi niyet gösterisine zarar verecek
ayrışmalara yol açabilir. Her halükârda –askeri ilişkilere dair bir ayrışmanın yaşanmadığı
(Umman gibi) yerlerde dahi- sağlanan bu askeri destek, Pakistan’a özel bir politik avantaj
sağlamayacak gibi görünmektedir”.71 Dahası, Basra Körfezi’nin güvenliği, İran’da süren

Arap dünyası içerisindeki çatışmalarda
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sarsıntılar ve Sovyetlerin yayılmacı yaklaşımı sebebiyle hızla tehlikeye girerken, Suudiler
Umman’daki [Şah döneminden kalma] İran birliklerinin çekilmesi durumunda bu birliklerin
yerini “Pakistan gibi Arap olmayan bir devletin” birliklerinin almasını özel olarak istemişti.72
1981-1985 yılları arasında ABD’nin Umman büyükelçiliğini yapmış olan John R. Countryman’a
göre, “Pakistan’ın Umman ile zımni bir anlaşması vardı. Umman donanmasında Pakistan
donanma subayları bulunur, donanmayı onlar işletirdi. Umman donanmasındaki askerlerin
çoğu Pakistanlıydı. Bugün Pakistan toprağı olan Gvadar, 1950’lere kadar Umman’ındı. Umman
daha sonra burayı Pakistan’a bıraktı. Gvadar’da yaşayanlar Belucilerdi. Buradaki Belucilerin
Umman ordusunda bir alayları vardı. Umman, Gvadar’ı Pakistan’a bırakırken, istedikleri an
Gvadar’a gidip Umman ordusunda görev alacak paralı askerleri oradan temin etme garantisi
almışlardı. Bu uygulama daha sonra da devam etti.”73 Pakistan ise kendi birliklerini politik
entrikalar için yurt dışında konuşlandırmak istemediği gibi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki
işçilerinin de bu amaçlarla kullanılmasını istememiştir. Pakistanlı işçiler, Pakistan’a mal ve
para geri göndermekteydiler ancak Pakistan’a döndüklerinde istikrarı bozacak herhangi bir
ideolojiye bulaşmamışlardı. Aynı şekilde, Pakistanlı göçmenler çalıştıkları ülkelerde de hiçbir
zaman istikrar bozucu bir unsur olmamışlardı.74
General –ve daha sonra devlet başkanı olan- Ziya’ül Hak’ın, 1970’de Ürdün ordusuna Filistin
Kurtuluş Örgütü’na askeri danışmanlık sağlaması için Ürdün’e gönderilmiştir. Amman’da CIA
istasyon şefi olan Jack O’Connell’a göre, General Ziya’nın bu savaşta Ürdün Kraliyet Hava
Kuvvetleri’nin kullanımına dair kritik anda yaptığı bir öneri, savaşın seyrini Ürdün lehine
değiştirmişti.75 Pakistan ordusunun bir Arap devletine verdiği bu desteğin Cemal Abdül
Nasır’ın siyasi kazanımlar elde etmek için Mısır askeri birliklerini 1958’de Suudi Arabistan’a
konuşlandırma hamlesinden farkı rahatlıkla görülebilir. Zira “1958 yılından itibaren Suudi
Arabistan’da yer alan ve Savunma ve Havacılık Bakanlığına danışmanlık yapıp Kamu Güvenliği
Genel Direktörlüğünün yeniden teşkilatlandırılmasına yardım eden 1,000’den fazla Mısırlı
güvenlik personeli mevcuttu. Bu Mısırlıların bazıları Suudi güvenlik birimleri içerisinde
gözlerine kestirdikleri ajanları devşirme vazifesine sahipti”.76
1983’te hazırlanan ve Pakistan askeri desteğinin doğurduğu neticeleri tartışan kısa bir
değerlendirme yazısında CIA, 18,000 Pakistanlı askeri personelin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da
görevlendirildiğini ifade etmiştir.77 Pakistan’ın ordu personelini ve askeri uzmanlığını başka
devletlerin kullanıma (belirli şartlarla) açması Pakistan’ın dış politika hedeflerini savunmasının
temel vasıtası olmuştur. Pakistan bu personeli kullanarak ekonomisine istikrar katacak dövizin
ülkeye girişini sağlamış, yeni silâh kaynakları elde etmiş ve Arap finansal yardımlarından en
fazla faydalanan Arap olmayan ülke konumuna gelmiştir. Pakistan ordusu bu sayede, Batılı
ve Sovyet orduları gibi, en modern askeri ekipman ve silahlar hakkında ciddi bir deneyim
ve bilgi birikimi elde etmiştir.78 Her ne kadar CIA, bu görevlendirmeler sebebiyle Pakistanlı
askeri personelin yabancı ülkelerdeki çatışmalara dâhil olması veya Pakistan’ın “paralı asker”
temin etmek gibi kötü bir üne sahip olması gibi risklerin doğduğu değerlendirmesini yapmış
olsa da söz konusu risk değerlendirmelerinin hiçbiri gerçekleşmemiştir. Öte yandan CIA;
Lübnan iç savaşı, İran-Irak Savaşı ve İran Devrimi gibi olayların Körfez’de Pakistanlı askeri
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Pakistan’ın ordu personelini ve askeri uzmanlığını başka devletlerin
kullanıma (belirli şartlarla) açması Pakistan’ın dış politika hedeflerini
savunmasının temel vasıtası olmuştur. Pakistan bu personeli kullanarak
ekonomisine istikrar katacak dövizin ülkeye girişini sağlamış, yeni
silâh kaynakları elde etmiş ve Arap finansal yardımlarından en fazla
faydalanan Arap olmayan ülke konumuna gelmiştir
personele duyulacak ihtiyacı arttıracağını öngörmede başarılı olmuştur. Yukarıda geçen CIA
raporunda; Libya’daki az sayıda pilotun ve bazı Filistinli direniş grubunun eğitilmesini hariç
tutarsak Pakistan’ın, Arap devletlerine, bilhassa Suudi Arabistan’a askeri personel temininin
ABD’nin çıkarlarına uygun olduğu, çünkü bu durumun, bölge genelinde ılımlı ve statüko yanlısı
hükümetlerin elini güçlendirdiği değerlendirmesinin de yer aldığı ayrıca not edilmelidir.79
Esasında Körfez’in üç katmanlı savunma anlayışını tasarlayan, Sovyetlere ve diğer ‘istikrarsızlık’
kaynaklarına karşı bir ortak savunma mekanizması olarak Körfez İşbirliği Konseyi’nin (KİK)
kuruluşunu teşvik eden ve son kertede Pakistan ordusunun da ihtiyaç olması durumunda
KİK’in yardımına koşacağını öngören bizzat ABD’li karar alıcılar olmuştur.80
Baskı Altındaki Butto
Pakistan için Suudi Arabistan ve İran ile istikrarlı ilişkilere sahip olunması işlerin her zaman
yolunda gittiği anlamına gelmemektedir. Suudi Arabistan, Pakistan içerisindeki Cemaat-i
İslami’yi, Cemaat-i İslami’nin Pakistan silahlı kuvvetleri içerisindeki nüfuzunu arttırdığına
inandığı için desteklemişti. Başbakan Butto bu gelişme üzerine Genelkurmay Başkanı Ziya’ül
Hak’ı, mollaların kontrolünde bir ordu istemediği konusunda uyarmıştır. Bunun üzerine
General Hak; ordu içerisinde, üzerinde “Biz, ordu olarak mollalar değiliz ve ordu personelinden
kimsenin İslam’ın takipçisi olduğuna dair kendisini kanıtlamasına da ihtiyacımız yok… Tüm
kademelerdeki askerlerin, bilhassa komutanların herhangi bir politik faaliyette ya da benzeri
herhangi bir gizli faaliyette bulunmamak üzere yemin etmiş profesyonel askerler olduklarını
akılda tutulmasını isterim”81 yazan bir bildiri dolaştırmıştır.
Öte yandan İran da doğal olarak Pakistan’ın politikalarını yakından takip etmiştir. İran
istihbaratı SAVAK’ın iki numaralı ismi, Pakistan’ın Tahran Büyükelçisi’nie generallerin ne zaman
iktidara geri geleceğini düşündüğünü sormuştur. Büyükelçi, Pakistan ataşesi tarafından da
kendisine neden böyle bir soru sorulduğunun üzerine gitmesi için teşvik edilmiş ve SAVAK’ın
Şefinden tüm komşu ülkeleri dikkatle takip ettikleri cevabını almıştır.82 1976 yılında seçimlerde
usulsüzlük iddiaları sonrasında halk protestoları Pakistan sokaklarını sarsarken, Başbakan
Butto’nun baskı altında kalması Şah’ı bir kez daha endişelendirmiştir. “Şah, Pakistan’da
Butto’nun devrilmesini ve radikal bir hükümetin iktidara gelmesini istemiyordu”.83
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Suudi Arabistan Büyükelçisi Riyad El Hatib ile Muhammed Ziya ül Hak, 24 Eylül 1979’da
İslamabad’ta, Suudi Milli Günü Resepsiyonunda.
O dönem protestocuları temsil eden çeşitli grupların bir araya gelmesiyle “Pakistan Milli İttifakı”
ortaya çıkmıştı. Protestoların büyümesi ve ordunun tarafsızlığından emin olamaması üzerine
Butto, bir anlamda gururunu bir kenara bırakarak Suudilerden arabulucu olmalarını talep
etmiştir. Butto’nun böylesi bir girişimde bulunmasının sebebi, Suudilerin olaylardan sorumlu
olarak suçladığı ABD’ye yakın olduğunu bilmesinden ileri geliyordu.84 Butto, Suudi Büyükelçi
Riyad el-Hatib’i 20 Nisan’da makamına davet etmiş ve kendisine, hükümet ile Pakistan Milli
İttifakı arasında arabuluculuk yapma davetini iletmiştir. Butto, “Dış bir gücün Pakistan’ın iç
işlerine karışmakta ısrar ettiği göz önüne alındığında, Suudi Kraliyet ailesinin krizi çözmek için
olumlu ve yapıcı yardımını talep etmenin kendisi için ‘ahlaken doğru’ olduğunu yazmıştır”.85
O dönemde Şah da Pakistan’da köktencilerin iktidara gelmesini istemediğini söyleyerek ABD
Dışişleri Bakanı Cyrus Vance’in Butto’ya yardım etmesini istemiştir.86
Ziya ül Hak Dönemi
Pakistan-İran-Suudi Arabistan üçgenindeki pragmatik tonda, Pakistan’da 1977 yılında General
Ziya ül Hak liderliğinde gerçekleştirilen askeri darbeden sonra dahi radikal bir değişiklik
gözlenmemiştir. Aynı dönemde yaşanan iki önemli hadise bile ilişkilerin seyrinde bir değişikliğe
yol açmamıştır: Bu dönemde İran’da bir devrim olurken Afganistan da Sovyetlerce işgal edilmişti.
Devlet Başkanı olan Ziya, 1979 yılında Şah’a karşı protestolar had safhadayken Şah’ı Tahran’da
ziyaret etmiştir. Bu ziyaret sırasında Şah, Ziya’ya mollalara ve politik hedefler için dini kullanmak
isteyen diğer baskı gruplarına karşı dikkatli olması, çünkü bu grupların sorun yaratabilecekleri
hususunda uyarıda bulunmuştur. Ziya da kendisine Pakistan’daki sağcı partilerin sadık ve
vatansever olduklarını belirtmiştir.87 Şah’ı rahatlatmak amacıyla yapılan bu ziyaret neticede
devrimle gelecek yeni bir rejimin ortaya çıkacağına dair şüpheleri de arttırmıştır. Ancak Ziya
kendisine olan güvenini ve sahip olduğu pragmatizm yelpazesini büyük ölçüde muhafaza ederek
ABD Büyükelçisi’ne, “Pakistan, ortak çıkarlar sebebiyle her halükârda herhangi bir İran yönetimi
ile yakın ilişkilere sahip olacaktır” demekten geri durmamıştır.88
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Pakistan devrimden hemen sonra yeni hükümeti hızlıca tanıdı. Devlet Başkanı Ziya ül-Hak
yeni Başbakan Mehdi Bazergan’ı kutladı ve iyi dileklerini sundu. CIA’nın İran devriminin
Türkiye, Hindistan, Afganistan, Pakistan ve Sovyetler Birliğine etkilerine dair yaptığı erken
analizlerden birinde, Pakistan ve İran’ın yeni rejim döneminde de iyi ilişkiler sürdürmek
için yeterli sebepleri olduğu yazıldı. Pakistan-İran sınırının her iki tarafında ayaklanmış
olan Beluci aşiretleri, ortak endişe kaynağı olarak Sovyetler Birliği ve her iki ülkede de
İslami hükümetlerin olmasının ilişkilerde devamlılığı sağlayacağı öne sürülmüştü.89

Şah’ın yıllar boyunca Şii kartına başvurmaktan

İran Devrimi lideri Ayetullah
Humeyni ise, Pakistan’ı şok eden kaçındığı dış politika anlayışının tam zıttı
bir açıklamayla ABD’nin dostu90 bir tutum takınan yeni rejim, devrimin ihraç
ve piyonu91
olarak gördüğü edilebilir bir boyutu olduğuna, dolayısıyla da
Pakistan’ın Şii nüfusunun refah
komşu ülkelerin söz konusu devrimin ihraç
sorununu gündeme getirdi.
“Şah’ın yıllar boyunca Şii kartına edileceği başlıca devletler olduğuna inanmaktadır
başvurmaktan
kaçındığı
dış
politika anlayışının tam zıttı bir tutum takınan yeni rejim, devrimin ihraç edilebilir bir
boyutu olduğuna, dolayısıyla da komşu ülkelerin söz konusu devrimin ihraç edileceği
başlıca devletler olduğuna inanmaktadır. Nitekim bu dönemde İran, Pakistan’daki Şiilerin
durumuyla gereğinden fazla ilgilenmeye başlamış ve Pakistanlı Şii kanaat önderleriyle
irtibat kurmuştur. Bu, Pakistan için kabul edilemez bir durum oldu.”92 Dahası Ayetullah
Humeyni, ülkesinin Pakistan’daki Şiilere yardım etmesini emreden bir fetva da
yayımlamıştır.93 Bu gelişmeler, Şah’ın dış politika anlayışının tam tersi bir duruma işaret
etmekteydi. Bu sebepledir ki CIA, İran ile Pakistan arasındaki ilişkilerin İran’ın, bazı Ziya
muhaliflerini Tahran’a davet etmek gibi birtakım Pakistan karşıtı adımları nedeniyle 1980
yılında dönüm noktasında olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur.94
Devrimin ardından İran’da Şiiliğin radikalleşmesi ve sıradan Pakistanlılar arasında İran
Devrimi’nin popülaritesinin artması, Pakistan hükümeti için ciddi bir endişe kaynağı
olmuştur.95 İslâm dünyasının birçok yerinde olduğu gibi Devrim, İslami bir devrim
olarak kabul edilmiş ve Cemaat-i İslami’nin kurucusu olan Mevdudi, Şah’ın devrilmesini
yalnızca Şiileri güçlendiren bir durum olarak görmeyip gerçek bir İslami devrim olarak
değerlendirmiştir.96 Devrim, Pakistan içerisinde İslami politik aktivizmi yükseltmiş
ve Pakistan’ın Batılı elitleri arasında ciddi bir şok etkisi yaratmıştır.97 Dolayısıyla Şah’ın
düşüşü, Pakistan hükümeti için gerçek bir kaygı sebebi olmuştur. “Pakistan için İran’da
Şah’ın 1978 yılının sonuna doğru bir devrimle alaşağı edilmesi; Pakistan’ın Batılı kanadı
için Amerikan destekli Kuzey Kuşağı (Northern Tier) ittifakına Pakistan ile birlikte katılan,
Pakistan’a hem Hindistan ile olan savaşında hem de 1970’lerin ortasında Belucistan’daki
ayaklanmaları bastırmada yardım eden ve Pakistan’la aynı zihniyeti taşıyan bir rejimin
ortadan kaldırılması anlamına gelmekteydi. Pehlevilerin yerine, komşu Müslüman ülkeleri
açıkça sosyal devrimi ihraç etmekle tehdit eden radikal bir İslamcı rejim gelmişti.”98
Şiilerin, hükümetin yürürlüğe soktuğu zekât uygulamasına karşı başlattığı protestolar,
Pakistan ile İran arasında değişen ilişkilerin iyi bir göstergesi olmuştur. Vali Nasr’a
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göre, “Şii göstericiler zekât yasasına karşı protestolar düzenleyerek sıkıyönetim kanunlarına
başkaldırmış ve ordu içerisinde dahi belli bir derecede memnuniyetsizlik yaratan talepler öne
sürüp örgütlenebilmek için Tahran’dan gelebilecek destek sinyallerine gün geçtikçe daha fazla
bağımlı hâle gelmişlerdir.” 99

Devrimin ardından İran’da Şiiliğin radikalleşmesi ve sıradan
Pakistanlılar arasında İran Devrimi’nin popülaritesinin artması,
Pakistan hükümeti için ciddi bir endişe kaynağı olmuştur
Ancak Pakistan hükümeti, eğitim maksadıyla Pakistan’a gelmiş olan İranlı öğrencileri zorunlu
zekât uygulamasına karşı yapılan ayaklanmalarda rol oynamakla itham etmek için yeterli
delillere sahip olsa da İran’a karşı açıktan düşmanca bir tavır göstermekten kaçınmıştır.100
Hatta ABD’nin İslamabad büyükelçiliği, hükümetin ülkede 1980’lerin ortalarında başlayan ŞiiSünni çatışmalarında tarafların İran ve Irak tarafından desteklendiğini düşündüğünü ancak
hem İran hem de Irak’la iyi ilişkiler geliştirmek isteyen hükümetin her iki tarafa da sesini
çıkarmakta tereddüt ettiğini belirtmişti.101 Pakistan, esas gündem başlığının Afganistan’ın
işgali olduğu bir dönemde, İran gibi bir düşman için edinmemek için elinden geleni yapmıştır.
Pakistan, Sovyetler Birliği Afganistan’a girmiş ve bölgeyi daha da tehdit eder hale gelmişken,
İran’ın zaten olduğundan daha fazla tecrit edilmesinin ve köşeye sıkıştırılmasının da zararlı
olacağını düşündü. Pakistan İstihbaratı ISI’nın Başkanı ve Afgan cihadının koordinasyonunu
sağlayan en önde gelen Pakistanlı askeri yetkili olan Korgeneral Ahtar Abdül Rahman Han,
1984 yılında Pakistan’ı ziyaret eden bir Amerikalı heyete, İran’ın zaten Irak’la olan savaşından
ötürü yeterinde zorda olduğunu, daha fazla tecrit edilmesinin kimseye fayda sağlamayacağını,
Pakistan’ın İran’ın kendisini tamamen dışlandığını hissetmemesi için elinden geleni yaptığını
ve İran-Irak savaşının da savaştan geriye kalacak parçaları yutmak için hazır bekleyen Sovyetler
dışında kimse için yararlı olmadığını ifade etmişti. 102
Buna karşın Pakistan’ın başlıca kaygısı, Pakistan’daki Şiilerin örgütlenmesi ve ülkenin
istikrarsızlaşmasıydı.103 Hükümeti dış politikada İslamcılık projeksiyonuna sahip olmasına
rağmen Ziya, İranlılarla olan ilişkilerinde (herkesle olduğu gibi) son derece gerçekçi
davranmaktaydı. Ziya, devrimin her iki halk arasında var olan kutsal geleneksel bağı daha da
güçlendirmesini umduğunu söyledi ve her iki ülkede “İslami ideolojinin eş zamanlı zaferini”
vurguladı.104 ABD ile Tahran arasında patlak veren rehine krizinin başlarında Carter yönetimine
‘diş gösterme’ çağrısında bulunan ve “İran dışişleri bakanlığı ile iletişim kanallarını yeniden
kurmayı ve diplomatik kanal açılmasında yardımda bulunmayı” teklif eden Ziya, “Pakistan’ın
coğrafi yakınlığı nedeniyle İran’a yönelik politikasında uzlaşmacı olması gerekliliğini”
hatırlatmayı da ihmal etmedi.105
ABD’de dönemin Carter hükümeti, İran’daki Amerikalı rehinelerin serbest bırakılması için
yardımına başvurduğunda Ziya, İran’a kayda değer ölçüde bir baskıda bulunmadı çünkü İran’ın
düşmanlığını kazanmak istemedi.106 İran’daki devrimin ve Afganistan’daki işgalin jeopolitik
etkilerini değerlendirmek üzere CIA tarafından hazırlanan bir raporda, İran devriminin
Pakistan’ı ne denli derinden etkilediği, Ziya’nın Humeyni ile karşı karşıya gelmekten fazlasıyla

Suudi Arabistan ve İran Arasında Pakistan’ın Denge Politikası: Şah, Ayetullahlar ve Krallar				

çekindiği ve netice olarak ABD’nin Tahran Büyükelçiliği’nin işgali sonrasında rehin alınan
Amerikalıların serbest bırakılması konusunda Pakistan’ın pek de yardımcı olmadığı
belirtilmektedir.107 Pakistan’ın Vaşington Büyükelçisi Sultan Han ve Cenevre Daimî Temsilcisi
Cemşid Marker’in ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu Departman Büro Şefi ile yaptıkları bir
görüşmede, Pakistan hükümetinin, mesele Tahran’daki yeni rejimle anlaşmaya geldiğinde
kendisini eli kolu bağlı hissettiği gerçeğini teyit etmiştir. Bu görüşmede, rehine krizinden
ötürü son derece endişeli olan Amerikalılara, Pakistan toplumu içerisinde Humeyni’ye
dönük ciddi bir sempati olduğu aktarılmıştır.108 Sonuç itibariyle, “Pakistan lideri Ziya ül Hak
yeni oluşan durumda, İran İslam Devrimi’nin Pakistan toplumu nezdinde olası etkilerinin
önünü almaya çalışıyor, bunun için de eski bir takım İslami gelenekleri de muhafaza etmeye
çalışmaktaydı. Bu da oldukça hassas bir denge kurmayı gerektiriyordu (vurgu yazara ait)”.109

Pakistan lideri Ziya ül Hak yeni oluşan durumda, İran İslam Devrimi’nin
Pakistan toplumu nezdinde olası etkilerinin önünü almaya çalışıyor,
bunun için de eski bir takım İslami gelenekleri de muhafaza etmeye
çalışmaktaydı. Bu da oldukça hassas bir denge kurmayı gerektiriyordu
Söz konusu gelişmeler (Afganistan’ın işgali ve İran’da devrim), Pakistan-Suudi Arabistan
ilişkilerini de etkilemiştir. İddiaya göre General Ziya’ül Hak 1977 yılında Suudi Kralı Halid’e o
dönem yürürlüğe konan sıkıyönetim kanunu hakkında bilgilendirici bir mektup yollamış ve
siyasal çözüme katkılarından ötürü kendisine teşekkür etmiştir. Ziya, ordunun İslam’ın has
askerleri olarak halka hizmet edeceği ve “Ekim’de yapılacak seçimlerin ardından” hükümeti
sivillere teslim edecekleri güvencesini vermiştir.110 Öte yandan Ziya, Nisan 1978’in başlarında
Suudi Arabistan’ı ziyaret etmiş ve Kral Halid ile verimli görüşmeler gerçekleştirmiştir. İki
yıl sonra ise bu kez Veliaht Prens Fahd, Pakistan’ı ziyaret etmiştir. Bu ziyaretin ardından
yayımlanan ortak bildiride, iki ülke de İran-Irak Savaşı’nın sebep olduğu olumsuz tabloya
değinmiş ve Sovyetler Birliği’nin Afganistan’dan çıkmasını talep etmiştir.111 Veliaht Prens
Fahd; bu ziyarette, “Pakistan’ın iç işlerine dönük herhangi bir müdahalenin Suudi Arabistan
Krallığı’na yapılan bir müdahale veya verilen bir zarar olarak addedileceğini” belirtmiştir.112
Ancak, her geçen gün birbirine yaklaşan ilişki düzeyine ve Suudilere verilen af sözüne
rağmen General Ziya, devrik Başbakan Butto’nun idam cezasını onaylamıştır. PakistanSuudi Arabistan ilişkileri bu hadiseden de etkilenmemiştir. Nitekim Butto’nun idamından
kısa bir süre sonra Suudi Arabistan’ın İslamabad Büyükelçisi, Amerikalı meslektaşına
Ziya’nın yaptıklarının ikili ilişkilere zarar vermesine müsaade etmeyeceklerini söylemiştir.113
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Devlet Başkanı General Muhammed Ziya ül Hak Washington’da Beyaz Saray Devlet Töreninde,
7.12.1982.
Carter yönetiminin Basra Körfezi’ne yönelik yeni stratejisi bağlamında ABD, Pakistan da dâhil
olmak üzere birkaç ülkeyi de kapsayacak şekilde çok aşamalı bir destek programını öngören
geniş bir koalisyonun kurulmasını plânlamaktaydı. Burada Suudi Arabistan gönüllü olarak bu
koalisyonda yer almış ve Pakistan’ı mali açıdan destekleyeceği sözünü vermiştir.114 Suudilerin
perspektifinden; ABD dışındaki silâh tedarikçilerini (Fransa, İngiltere ve Batı Almanya gibi)
de içerecek şekilde güvenlik ağlarını genişletme potansiyelini kullanmak ve insan gücü için
daha fazla kaynak temin etmek (Güney Yemen’deki Marksist rejime karşı silahlı kuvvetlerini
güçlendirmek için Pakistanlıları kullanmak gibi); bölgede 1980 yılından 1981’e kadar hâkim
olan koşullar sayesinde ortaya çıkan avantajlı bir durumdu.115 CIA’nın, Suudi silahlı kuvvetleri
bünyesinde dağınık olarak yer alan toplam Pakistanlı asker sayısına dair tahmini “birkaç bini
bulmaktaydı.”116 Dönemin ABD Savunma Bakanı’nın 1984 yılında Pakistan’a gerçekleştirdiği
ziyaret öncesinde hazırlanan bir bilgi notuna göre, Afgan direnişi, Pakistan hükümetinin
Çin, ABD ve Suudi Arabistan’dan siyasi, ekonomik ve askeri destek alması için argümanlarını
güçlendirmesini sağlamıştı.117 1981 yılında Ziya yönetiminin Dışişleri Bakanı olan Ağa Şahi,
Vaşington’u ziyaret etmiş ve ABD Dışişleri Bakanlığında kendisine, “Suudiler sizlerin orduyu
modernleştirme ihtiyacınızın büyüklüğünün farkındalar. En acil askeri ihtiyaçlarınızı yerine
getirerek işe koyulmanızı sağlayacak finansmanı ivedi bir şekilde size aktarmak için hazırlık
yapmaktalar” denilmiştir.118 1980’lerin sonlarına doğru Pakistan, Suudi Arabistan’ın savunması
için orada konuşlanmış bulunan Pakistan birliklerine karşılık olarak Suudi Arabistan’dan yüklü
miktarda bir maddi destek almıştır.119 Vatanka’nın sağladığı bu bilgiye rağmen, Ağustos 1986
tarihli bir CIA raporu, Pakistan ve Suudi Arabistan ilişkilerinin, diğer bazı meselelerin yanı
sıra, Suudi Arabistan’ın daha önceden Pakistan’a verdiği askeri ve ekonomik yardım sözlerini
tutmamış olmasından ötürü de gergin olduğunu belirtmektedir. Bahsi geçen rapora göre 1980
yılında Pakistan’a yaptığı 315 milyon dolarlık yardımdan sonra Suudi Arabistan’ın Pakistan’a
gönderdiği ekonomik yardım 1985 yılında 30 milyon dolara kadar düşmüştü.120 Aşağıdaki tablo
1979-1985 yılları arasında Suudi Arabistan’ın Pakistan’a sağladığı ekonomik ve askeri yardımların
toplamını göstermektedir.
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Grafik 1: ‘Saudi Arabia-Pakistan: Strains in the Relationship’, https://www.cia.gov/library/
readingroom/docs/CIA-RDP05S02029R000300820001-3.pdf , s. 31
Pakistan ve İran-Irak Savaşı
Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgalinin Pakistan dış politikasına etkileri, literatürde büyük bir
dikkate mazhar olsa da Ortadoğu’da cereyan eden ve Pakistan’ın dış politikasını tam sekiz yıl
boyunca zorlu testlere tabi kılan bir başka çatışma daha mevcuttu: İran-Irak Savaşı. Pakistan,
bu savaşta doğrudan taraf olma konusunda tereddütler yaşamıştır. Ziya hükümeti 1980’den
1988 yılına dek süren savaş boyunca Irak’ı İran’a karşı desteklemekten imtina etmiştir.121 Ziya,
1980 yılında kendisiyle yapılan bir röportajda Irak’ın da İran’ın da kendilerini birbirinden güçlü
sandıklarını, bu yanıyla savaşta bir çıkmaza girildiğini ve barışın iki tarafın da çıkarına olduğunu
söylemiştir.122 Maliyeti de yol açtığı insan kaybı kadar yüksek olan bu savaşta Pakistan, kendi
rolünü “arabulucu” olarak kurdu. Bu dönemde Ziya, “barış misyonu” üstlenerek Bağdat ve
Tahran’a gitmiş ve bir arabulucu olarak hareket edip edemeyeceğini araştırmıştır.123 Ancak Irak
lideri Saddam Hüseyin’in savaşın ilk yıllarında danışmanlarıyla gerçekleştirdiği bir toplantıda
konuşulanlara bakılırsa, Saddam’ın arabuluculuk fikrine pek sıcak bakmadığı anlaşılmaktadır.124
Pakistan her ne kadar savaş gerçekliğinden kendisini uzak tutarak açıktan bir taraf olmamak
hususunda gayret etse de İran yanlısı bir çizgiye daha yakın durmaktaydı. Bu durumda Pakistan
ilk anda Suudi Arabistan karşıtı bir pozisyon benimsemiş gibi gözükebilirse de, söz konusu tavır
Suudi karşıtı değildi. Bilakis Suudi Arabistan da dahil olmak üzere Körfez ülkeleri bir yandan
İran-Irak savaşında Irak’ın en büyük maddi destekçileri olsa da —sadece Kuveyt’in Irak’a yardımı
13 milyar dolar civarındaydı— diğer yandan Arap devletleri olmalarına rağmen Irak’ın İran’ı
yenmesini de istemiyorlardı. Bu sebepledir ki Pakistan, savaş devam ederken İran’a birtakım
maddi yardımlarda bulunmuş ancak kendisi de tuhaf bir ikilem içerisinde olan Suudi Arabistan
gibi Arap devletlerinin muhalefetine maruz kalmamak adına daha fazlasını daha açıktan
yapmaktan da kaçınmıştır.125
Pakistan’ın devrimden sonra bir kez daha İran’a olan yöneliminin amacı, İran’ı “Şii kartını”
kullanmaktan alıkoymaktı.126 İran-Irak Savaşı’na dair beklentilerin yer aldığı bir CIA raporunda,
Ziya hükümetinin söz konusu pragmatik politikasından bahsedilirken İran ile Pakistan arasında
1975 yılında yapılan askeri anlaşmaya atıf yapılmaktadır. Bu anlaşma, Pakistan’ın, İran’da ortaya
çıkacak herhangi bir sorun karşısında İran’ın güneydoğusunda merkezi hükümetten geriye
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kalan yapıya Pakistan’ın askeri ve ekonomik yardım sağlamasını, ayrıca İran topraklarına yönelik
deniz ve hava desteği vermesini öngörmekteydi. Öte yandan CIA, İran’da merkezi hükümetin Irak
savaşı sırasında çökmesi ve İran topraklarında Belucilerin otonomi ya da bağımsızlık kazanması
durumunda, Ziya rejiminin İran merkezi hükümetini korumak yerine kendi çıkarlarını korumayı
önceleyeceği öngörüsünde bulundu127 Buna karşın Ziya, İran’ın parçalanmasını pek olası görmedi. 21
Şubat 1984 tarihli ve Ziya ile yapılan üst düzey görüşmelere dayanan bir diplomatik notta, Ziya’nın,
İran’ın en nihayetinde Irak’a oranla sahip olduğu insan gücü ve ekonomik güç sayesinde savaştan
galip çıkma olasılığının daha fazla olduğuna inandığı belirtilmekteydi. Ancak yine Ziya’ya göre bu
durum, bölgedeki Şii-Sünni dengesi açısından oldukça sert sonuçlar doğuracaktı. Çünkü büyük
bir Şii nüfusa sahip olan Irak, İran’ın nüfuzuna girmiş olacaktı ki bu durumda İran’ın; Irak, Suriye
ve Lübnan’daki Şiilerle kuracağı olası bir ittifak, bölgede Körfez devletlerine zarar verecek bir Şii
blokuna öncülük dönüşebilirdi. Bu sebeple, birçok aktör, en iyi senaryonun savaşın iki tarafın da
yenişememesiyle sona ermesi olduğuna inanmaktaydı. 128 Ziya, savaş sırasında Saddam Hüseyin’den
ziyade İran’a yakın dursa da Körfez’deki Arap devletlerine Pakistan birliklerini göndermekten geri
durmamıştır. Bu durum, Humeyni’nin hiç istemediği bir gelişmeydi.129

Cumhurbaşkanı General Muhammed Ziya ül Hak, Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin ile 28 Ocak
2017’de bir toplantıda
Ziya’nın yukarıda belirtilen değerlendirmesi, kendisinin bölgedeki Şii-Sünni dengesini ne kadar
umursadığının açık kanıtıdır. Zira bu denge Pakistan’ın iç güvenliğine doğrudan etki edebilirdi. Bu
durum ayrıca Lübnan’daki iç savaşın coğrafi olarak Pakistan için son derece uzak bir mesele olsa
da Ziya’nın bu ihtilafı da önemsediğini göstermektedir. Ziya’ya göre ABD, Lübnan’daki krize ciddi
bir şekilde müdâhil olmazsa (Ziya bunu çok istemekte fakat yaklaşmakta olan 1984 ABD seçimleri
sebebiyle bunu pek olası görmemekteydi) Lübnan beş kısma taksim edilecekti. Bu senaryoda da
Lübnan kendi siyasal birliğini ve bağımsızlığını kaybedecek ve yeni bir İsrail-Suriye savaşı ufukta
belirecekti.130
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Pakistanlı birlikler on binlerce Filistinlinin varlığı ve kimileri Sovyetler Birliği
tarafından desteklenip öne çıkarılabilecek prensler arasındaki olası husumetler
sebebiyle Suudi Sarayı’nda olası bir darbe girişimine veya kraliyete karşı
başlatılabilecek bir iç isyan ihtimaline karşı ABD’nin isteklerine de uygun bir
şekilde, Saray’ın sadık muhafızları olarak Suudi Arabistan’a konuşlandırıldı
Afganistan’da ise Ziya’nın Sovyetlere karşı cihat hareketini desteklemesinin amacı sadece Sovyetler
Birliği’ni Afganistan’dan çıkarmaktan ibaret değildi. Ziya’nın Afganistan’daki Sovyetler sonrası durumu
stratejik olarak şekillendirerek, uzun vadede Pakistan’ın lehine olacak bir çözümü sağlamaktı.
Pakistan’ın ‘Afganistan’da Pakistan’a müzahir bir rejimin kurulması hakkını kazandıklarına’ inanmıştı.
Ziya’ya göre; “Pakistan, bir ön cephe devleti olarak büyük risk almıştı ve bu sebeple Afganistan’da
eskiden olduğu gibi, Sovyetler’in ve Hindistan’ın nüfuzu altında girip, Pakistan toprakları üzerinde hak
iddia eden bir rejimin geri gelmesine müsaade edemezdi”.131 Öte yandan Ziya, bu amaca ulaşmak için
ilk olarak Afganistan’da Sovyetlerin mağlup edilmesi gerektiğini ve bu durumun büyük riskler içeriğini
de çok iyi biliyordu. Hatta Sovyetleri Afganistan’dan çıkarma ve Körfez’i Sovyet müdahalelerinden
koruma ortak hedeflerini esas alarak, ISI Şefi General Ahtar’ı Suudi Arabistan ile köprü kurması
için görevlendirmiştir. Geçmişte ABD ile ilişkilerinin sıkıntılı olduğu dönemde Batılı askeri ekipmana
erişim için İran Şah’ını kullanan Pakistan, İran devriminden sonra aynı amaç ve finansal destek
için Suudi Arabistan’dan yararlanmak istedi. Aralarında ortaya çıkan askeri iş birliğinin gereği olarak
Pakistan, Suudi Arabistan’a krallığın korunması için 20,000 asker gönderirken,132 Suudi Arabistan da
Pakistan’ın ABD’den almak istediği F-16 uçaklarının maliyetini üstlendi ve Pakistan’a kaçan Afgan
mülteciler için Körfez İşbirliği Teşkilatında maddi yardım toplanması için öncülük etme sözü verdi.133
Pakistanlı birlikler on binlerce Filistinlinin varlığı ve kimileri Sovyetler Birliği tarafından desteklenip
öne çıkarılabilecek prensler arasındaki olası husumetler sebebiyle Suudi Sarayı’nda olası bir darbe
girişimine veya kraliyete karşı başlatılabilecek bir iç isyan ihtimaline karşı ABD’nin isteklerine de
uygun bir şekilde, Saray’ın sadık muhafızları olarak Suudi Arabistan’a konuşlandırıldı.134 Dahası;
tıpkı geçmişte Butto’nun, Pakistan’ın petrol zengini Basra Körfezi ve diğer Arap devletleri ile kurulan
yakınlığın avantajını kullanıp aynı zamanda ABD’ye Umman Denizi’nin kıyısında Gvadar’da bir hava
ve deniz üssü önermesi gibi,135 Ziya da “Pakistan’ın stratejik konumunun ve Körfez devletleri ile
olan ilişkisinin Güneybatı Asya’daki konumu bağlamında öneminin farkındaydı”136 ve 1980’lerde, ABD
nezdinde sahip olduğu bu önemin tüm avantajını kullanmayı denedi. ABD’nin Afganistan’ın işgalinden
sonra Körfez’in güvenliğine verdiği önemi açıkça belirtmesini firsat bilen Ziya, “Suudi Arabistan ve
Pakistan arasındaki bağlantının, ABD’nin Suudilere verdiği güvencenin çerçevesini genişletebileceğini
ve bunun da açık veya zımni bir şekilde Pakistan’ın savunmasını geliştirebileceğine” inanıyordu.137
Soğuk Savaş Sonrası
Sovyet askerlerinin Afganistan’dan ayrılmasının ardından Afganistan’ın akıbetinin ne olacağına
dair Pakistan, Suudi Arabistan, ABD, Hindistan ve İran arasındaki beklenti ve öngörü farklılıkları
Pakistan için yeni sorunlar doğurdu. ABD, Pakistan’ı Afganistan konusunda yarı yolda bırakırken138
savaş sonrası Afganistan’dan Pakistan’a terör, silâh ve uyuşturucu girişi başlamakla kalmamış bir de
hem devlet hem de devlet-dışı aktörler Afganistan üzerindeki çekişmelerini Pakistan topraklarında
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yaşamaya başlamışlardır. Hindistan, Afganistan’a hiçbir dış müdahalenin olmasını istemez ve 1980’ler
boyunca Kabil’deki Sovyet dostu rejimle yakınlaşmışken, Pakistan’ın tek arzusu sorunlu komşusunda,
Afganistan’da, dost bir rejime sahip olmaktı. Ziya, Pakistan’ın bu sayede “stratejik derinliğe sahip
olacağına ve Hindistan’ın bir daha asla Pakistan arkadan vurulmaktan endişe duyarken Pakistan2ı
tehdit edemeyeceğini anlayacağına” inanmıştır.139
Öte yandan ABD, Sovyetlere karşı cihat hareketini her manada desteklemiştir. Ancak dönemin ABD Yeni
Delhi Büyükelçisi (1986-1989) John Gunther Dean’e göre, Afgan topraklarına dair ABD’nin herhangi
bir özel tasarısı yoktu; ABD sadece “Sovyetlerin Afganistan topraklarından tamamen çekilmesini
sağlayarak Afganların bağlantısızlığını, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmeyi
amaçlamaktaydı.”140 Bunun yanı sıra İran, Afganistan’da Sovyet hâkimiyetine karşı durur ve Sovyet
yayılmacılığından endişe ederken bile, Afganistan’da kendisi için bir nüfuz alanı kazanmaya çalışmış
ve bazı Şii direniş örgütlerini Afgan cihadı boyunca destekleyerek ülkeye mezhepçi tohumların
ekilmesine yardımcı olmuştur.141 Diğer yandan,
1996 yılına gelindiğinde Kabil’i ele geçirmeyi başaran Taliban’ın resmileşen çıkışı, sahadaki durumu
tümden değiştirmiş ve İran ile Pakistan arasında rekabetin artmasına yol açmıştır. Pakistan’ın
Taliban’ı, İran’ın da Kuzey İttifakını desteklemesiyle birlikte, ikili arasındaki çatışma hatları keskin
bir şekilde çizilmiştir.142
Bu nedenle İran (diğer aktörlere ek olarak), Pakistan’ın Afganistan’da dost bir rejime sahip olma
arzusunun önünde bir engel teşkil etmiştir. Afganistan’a yönelik birbirine zıt politikalar ve Taliban’ın
yükselişiyle birlikte sahada beliren yeni manzara ile birlikte yükselen mezhepçilik dalgası, nüfusunun
%15-20’sinin Şii olduğu tahmin edilen Pakistan’da zemin buldu. Pakistan’da 1989 ile 2017 arasındaki
zaman diliminde mezhepçi şiddet eylemlerinde öldürülenlerin sayısını 5,681 olarak kaydederken,
yaralananların sayısının da 11,110’dan fazla olduğunu göstermektedir.143
Pakistanlı Şiilere yönelik saldırılar 1980’li yılların başlarında da küçük ölçekte meydana gelmiş olsa
da, 1990’larda daha sık ve görünür olmaya başladı. 1997-1998 yıllarında; diplomatlar, mühendisler ve
askeri öğrenciler de dâhil olmak üzere birçok Şii isim bu saldırılarda hedef alındı. Pakistan’ın 1996
yılını takiben Kabil’deki Taliban rejimini tanıyan sayılı ülkeden biri olması sebebiyle, 1998 yılında
Afganistan’da İranlı diplomatlara yapılan saldırılar üstü kapalı bir şekilde Pakistan ile ilişkilendirildi.144
Bu durum, Pakistan ve İran arasındaki ilişkiler için ciddi bir sorun yarattı.145 İran, Pakistan’daki
militan Şii unsurları desteklerken146 ne İran ne de Pakistan, ilişkilerin kopma noktasına gelmesine
izin vermedi. ABD’nin İslamabad Büyükelçisi William Milam’ın (1998-2001) gözlemlediği üzere; o
dönem, Pakistan ve İran “diplomatik ilişkileri devam ediyorlardı ancak birbirlerine karşı pek sıcak da
değillerdi.”147

Pakistan kamuoyu Saddam yanlısıydı ve bazı İslami gruplar göreve yeni başlayan
Şerif hükümetinin Saddam karşıtı politikasını değiştirmesini arzu etmekteydi.
Hükümet ise Dışişleri Bakanı’nın, Irak’ın her zaman Hindistan’a yakın durduğu
ve Keşmir meselesini de hiçbir zaman Pakistan lehine desteklemediği, bu sebeple
Irak’ın Pakistan’ın desteğini hak etmediği yönündeki tavsiyesine uydu
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1990’larda beliren bu atmosfer içerisinde Pakistan’ın Suudi Arabistan ile görece daha iyi
ilişkileri vardı. Irak Kuveyt’i işgal ettiğinde, Navaz Şerif yönetimindeki Pakistan, Suudi
Arabistan’da hâlihazırda krallığı koruma görevinde bulunan 2,000 askere ek olarak 3,000
askeri daha bu ülkeye gönderme kararı aldı.148 Ancak Pakistan’ın ABD öncülüğünde Irak’a
karşı kurulan koalisyonu destekleme süreci birçok pürüz barındırıyordu. Pakistan kamuoyu
Saddam yanlısıydı ve bazı İslami gruplar göreve yeni başlayan Şerif hükümetinin Saddam
karşıtı politikasını değiştirmesini arzu etmekteydi. Hükümet ise Dışişleri Bakanı’nın,
Irak’ın her zaman Hindistan’a yakın durduğu ve Keşmir meselesini de hiçbir zaman
Pakistan lehine desteklemediği, bu sebeple Irak’ın Pakistan’ın desteğini hak etmediği
yönündeki tavsiyesine uydu.149 Öte yandan, Pakistan’ın ilerleyen aylarda koalisyona verdiği
desteğe rağmen Pakistan askeri birlikleri hiçbir zaman sahada olmadıkları gibi Kuveyt’in
kurtarılması harekâtında da yer almadılar.150 Dahası, Pakistan hükümetinin kamuoyundaki
eğilimin aksine attığı bu cüretli adım, başkentte farklı güç odaklarından gelen karışık
mesajlarla da zora girdi. Genelkurmay Başkanı Mirza Aslam Bey ilk aşamada gerçekleşen
hükümet içi tartışmalarda hükümetin Irak karşıtı politikasına karşı çıkmamış olsa da daha
sonraları Körfez Savaşı’nı bir “Siyonist plânı” olarak niteledi ve Suudi Arabistan’ı Amerikan
politikalarını uygulayıp Irak’ın işgalini desteklemekle suçladı. General Bey, Irak’ın Kuveyt’i
işgalini [dış güçlerin Ortadoğu planlarına karşı] “stratejik meydan okuma” olarak görerek
diğer ordu komutanlarıyla bu konuda ters düştü.151 Suudiler de gelen karışık mesajlar
üzerine Pakistanlı birlikleri Irak sınırı yerine Suudi Arabistan-Yemen sınırına yollamaya
karar vermiştir.152 Bey’in Birinci Körfez Savaşı sırasındaki duruşundan ve İran Devrim
Muhafızları ile geliştirdiği iddia edilen yakın ilişkilerden oldukça rahatsız olan ABD,
Pakistan ordusunun başında kendisine daha yakın bir generali görmek için aktif rol oynadı.
Sıradaki Genelkurmay Başkanı olan General Asıf Navaz, General Bey tarafından ağırlanan
üst düzey İranlı ziyaretçilere Beg’in ‘topal ördek’ olduğunu ve göreve geldiğinde Bey’in tüm
faaliyetlerini gözden geçireceğini söyledi.153 “Navaz Şerif Pakistan Cumhurbaşkanı’nın ve
birkaç generalin de desteğiyle, Asıf Navaz’ı, daha önce emsali görülmemiş şekilde, Bey’in
emekliliğine iki ay kala bir sonraki genelkurmay başkanı olarak tayin etti.”154
Pakistan’ın 1970’lerin başından bu yana nükleer güç olmak için verdiği çaba, 1990’larda
İran’ı da Suudi Arabistan’ı da cezbetmiştir. Suudi Arabistan, nükleer güç sahibi bir
Pakistan’ın krallığın nihai sigorta poliçesi olacağı inancıyla nükleer programına tam
destek vermiştir. Suudi Arabistan, nükleer güç sahibi, çoğunluğu Müslüman bir devletin,
İsrail (ve daha sonra, ABD Dışişleri Bakanlığının 1979’da öngördüğü gibi İran) gibi diğer
nükleer güçlere karşı koymak hususunda kullanışlı olabileceğini öngörmüştür.155 Pakistan
da, Suudi Arabistan’ın nükleer gücünün Pakistan’ın olduğu kadar onların da olduğuna ve
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kutsal mekânları korumak kullanmaya hazır olacağına inanmasına izin verdi. Örneğin Pakistan,
Sultan bin Abdülaziz’in 1999 ve 2002’de olmak üzere nükleer tesisleri iki kez ziyaret etmesine
müsaade etmiş156 ve her zaman kamuoyu önünde, bu gücün ihtiyaç olması durumunda Suudilere
sunulacağını belirtmiştir. Bu tavrın ardında yatan sebep, büyük ölçüde o dönem Pakistan’ın
nükleer programı sebebiyle uygulanan ABD yaptırımları ve Suudi finansmanına duyulan büyük
ihtiyaçtı.157 Ancak Pakistan’ın İran ve Suudi Arabistan’a nükleer destek verdiğine dair söylentiler
ortada dolaştığı zaman Pakistan bunu hep reddetti. Dışişleri Bakanı Aizaz Ahmed Çadhuri (20132017), “Pakistan’ın Suudilerin nükleer silah geliştirmesine yardım ettiğine dair tüm söylentileri
‘asılsız ve gerçekdışı’ olarak niteleyerek ‘Pakistan’ın Suudi Arabistan ile nükleere dair meseleleri
konuşmuyoruz, nokta’ dedi.158
Pakistan’ın İran’ın nükleer programına yardım edip etmediğini kestirmek oldukça zor ancak
Pakistan nükleer programının babası olarak kabul edilen Abdülkadir Han’ın nükleer silah sahibi
olmak isteyen çeşitli ülkelere yardım teklifinde bulunduğuna inanılmaktadır. Örneğin, Irak’ta
Ekim 1990 yılına ait ve gizliliği kaldırılmış olan bir belge, Han’ın nükleer silahlar üretme konusunda
Irak’a yardım teklifinde bulunduğunu ve Iraklıların haklı olarak bu tekliften şüphe duyduğunu
göstermektedir.159 Gizemli bir bireysel girişimin ve Han’ın eylemlerinin ne denli resmi politikayı
yansıttığını tespit etmek ise güçtür. Aynı zamanda, Suudi Arabistan da Pakistan’daki Şerif ailesi
içerisindeki siyasi elitlerle iyi ilişkiler geliştirmeyi başarmıştır. Başbakan Navaz Şerif, 1999’da bir
askeri darbe ile iktidarından olduğunda, General Müşerref ’in Şerif ’in on yıl geri dönmemek
koşuluyla ülkeden ayrılmasına müsaade etmesini sağlayan anlaşmaya aracılık edenler de Şerif ’in
2007 yılında, söz verilenden önce ülkeye dönmesine izin verilmesi ricasında bulunan da tahmin
edileceği üzere (başka aktörlerin yanısıra) Suudiler olmuştur. Pervez Müşerref, İran ve Pakistan
arasında devam edegelen Belücistan sorununa, özellikle İran’ın Belücistan’daki sinsi oyunlarına
da atıfla İran’ın dost mu düşman mı olduğuna bir türlü karar veremediklerini söylemiştir.160
Körfez’de Çalışan Pakistanlı İşçiler
Birinci Körfez Savaşı, Körfez’de çalışan milyonlarca Pakistanlı işçiyi Pakistan’ın dış politikasının
önemli bir faktörü hâline getirmiş durumdadır. Körfez’de çalışan Pakistanlı işçiler, 1973’teki petrol
krizinden bu yana büyük miktarlarda dövizin ülkeye girişini sağlamakta, Pakistan döviz açığının
önemli bir kısmını finanse etmektedirler.161

Grafik 2: ‘1975 ve 1984 yılları arasında Suudi Arabistan’da yabancı işgücü sayısında artış’. Kaynak:
Adapted from ‘Saudi Arabia: Expatriate Laborers Here to Stay’, https://www.cia.gov/library/
readingroom/docs/CIA-RDP97-00771R000707520001-1.pdf , s. 18
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Her ne kadar aşağıda aktarılan dönem için Pakistanlı işçilere dair resmi istatistik tam olarak
doğru bir veri sunmasa da çalışma izni için başvuran Pakistanların sayısında gözlenen düzenli
artış, 1973 petrol krizinin etkilerini açıkça ortaya koymaktadır.

Grafik 3: ‘1971-1981 yılları arasında iş bulmak üzere ülke dışında çıkan Pakistanlı işçi sayısı’. Shah, 1983, s. 412

Grafik 4: ‘1984 Yılında Suudi Arabistan’da Çalışmak Üzere Bulunan Yabancı İşçiler ve Ülkedeki Toplam
Yabancı İşçi Sayısına Oranı’. Kaynak: ‘Saudi Arabia: Expatriate Laborers Here to Stay’, https://www.cia.gov/
library/readingroom/docs/CIA-RDP97-00771R000707520001-1.pdf , s. 19
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CIA tarafından Mayıs 1983’te hazırlanan bir araştırma, Körfez’deki Arap ülkelerinde çalışan
Pakistanlara dair gerçek sayının 1,5 milyon olduğunu ve 1982 mali yılında bu işçilerin gelirlerinden
biriktirerek Pakistan’a yolladıkları döviz tutarının 2 milyar dolar olduğunu belirtmektedir. CIA’nın
araştırması, söz konusu işçilerin Pakistan’a üç önemli kazanım sağladığını öne sürmektedir:
döviz, Pakistan’ın döviz ihtiyacının bu yolla karşılanması ve bu ilk iki faktörün ekonomik
büyümeye olan katkısı. Körfez’e yönelik işçi göçü, ülke içerisindeki işsizlik oranını düşürmekte
ve hükümet üzerindeki istihdam baskısını da bir nebze olsun azaltmaktaydı. Ayrıca orta sınıf
tüccarlar ve küçük işletme sahipleri de döviz harcamalarından yararlanmaktaydı.162 Aşağıdaki
grafik, Körfez’de çalışan Pakistanlı işçilerin 1980’lere kadar Pakistan’a yolladıkları döviz miktarını
göstermektedir:

Grafik 5: 1975 yılına dair tahminler, büyük ölçüde Ortadoğu hükümetlerinin resmi tahminleridir.
1980 tahminleri ise Dünya Bankası desteği ile Pakistan’da ve bazı ülkelerde yapılan araştırmayı
esas almıştır. Bu araştırmada geçen oranlar, hükümetlerin aktardığı oranlardan daha yüksektir.
Kaynak: ‘Pakistan: Implications of Labor Emigration to the Middle East’.

Aşağıdaki grafik ise Ortadoğu’da 1971 ile 2015 yılları arasında yer alan Pakistanlı göçmen işçilerin
sayısını vermektedir: İran’da bulunup Avrupa’ya ulaşmak isteyen Pakistanlı yasadışı göçmenlerin
sayısı binleri bulurken, İran’a iş fırsatı için göç etmiş hiçbir Pakistanlının bulunmaması veya çok
az sayıda Pakistanlının bulunması dikkat çekicidir.

Grafik 6: ‘Fewer Jobs for Pakistanis in Middle East’, https://tribune.com.pk/story/1037278/shrinkingprospects-fewer-jobs-for-pakistanis-in-war-hit-mideast/
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Grafik 7: ‘1973-1983 yılları arasında Pakistan’ın gerçekleştirdiği ihracat ve yurtdışında yaşayan Pakistanlıların
ülkeye gönderdikleri döviz miktarı’. Kaynak: ‘Pakistan: Implications of Labor Emigration to the Middle East’, s. 7

Yukarıdaki grafik, 1978 ve 1979 yılları arasında İslamabad ve Karaçi’den Washington’a gönderilen
diplomatik telgraflarca teyit edilmektedir. ABD Büyükelçiliği söz konusu iki telgrafta, Körfez’e göç
etmiş olan Pakistanlıların ülkelerine göndermiş olduğu aylık döviz miktarının 104-106 milyon
dolar arasında olduğunu bildirmektedir.163 Pakistan’ın toplam döviz rezervinin Temmuz 1977’de 387,1
milyon dolarken Mart 1978’de 603,5 milyon dolara yükselmesinin sebeplerinden biri de “göçmenlerin
ailelerine göndermiş olduğu döviz miktarında gözlenen büyük artıştır.”164 Ağustos 1986 tarihli bir
raporda ise CIA sadece Suudi Arabistan’da çalışan Pakistanlı sayısının 500,000 civarında olduğunu ve
Pakistan’a yıllık 1,4 milyar dolar döviz gönderdiklerini tahmin ettiklerini yazmaktadır.165 Yurtdışında
yaşayan Pakistanlı işçilerin ülkelerine geri gönderdikleri döviz miktarı yıllar içinde istikrarlı bir
şekilde artmıştır. Hashim ve Chugtai (2017), yurtdışında yaşayan Pakistan vatandaşlarının Temmuz
2016 ve Nisan 2017 arasında ülkeye gönderdikleri döviz miktarlarını aşağıdaki gibi vermektedir.

Grafik 8: Temmuz 2016–Nisan 2017, milyar dolar cinsinden rakamlar. Kaynak: Hashim and Chughtai 2017,
https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2017/06/pakistan-ties-gulf-countries-170609141743286.html
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Ancak dünya genelinde yaşayan Pakistan vatandaşlarının ülkeye gönderdikleri döviz
miktarının çok daha fazla olduğu da iddia edilmektedir.

Grafik 9: 2011-2018 mali yılları arasında yurtdışında yaşayan Pakistanlıların ülkelerine gönderdikleri
döviz toplamı. ‘Remittances amount to $19,62b in FY2018, but target missed, https://tribune.com.pk/
story/1754700/2/

Grafik 10: Hashim ve Chughtai 2017, https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2017/06/pakistanties-gulf-countries-170609141743286.html

Yukarıda yer verilen grafikler, Pakistan’ın İran ve Suudi Arabistan ile olan ilişkilerinde
“aktif denge” gözetmesinin ve herhangi biri ile açıktan çatışmaya girmenin maliyetinden
kaçınmasının arkasındaki bir diğer motivasyonu resmetmektedir. İran-Irak Savaşı patlak
verdiğinde ve Irak Kuveyt’i işgal ettiğinde söz konusu iki gelişme Irak’taki Pakistanlı işçilerden
ana yurt Pakistan’a gönderilen döviz miktarında ciddi bir etki yaratmıştı. Bu dönemde Pakistan
ekonomisinde kayda değer bir gerileme gözlendi166 Pakistan diğer taraftan yurtdışında çalışan
Pakistan vatandaşı işçiler konusunda son derece pragmatik davranabilmektedir. Örneğin,
1981 yılında yüzlerce Pakistanlının Libya’da ‘ya Ziya hükümetine ya da Çad yönetimine karşı
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ayaklanmak üzere eğitim aldığı’ söylentileri
işçileri, yetkilileri ve askerleri tercih
çıkınca, Ziya hükümeti bu meseleye yönelik
acil bir inceleme başlatılması talimatını etmektedir. Pakistan kökenli işçilere yönelik
vermiş ve Libya’daki 10,000 Pakistanlı bu olumlu yaklaşım, Pakistan’ın Araplar
işçinin sınır dışı edilmesini engellemek için arasındaki rekabet alanlarından uzak
diplomatik yollara başvurmuştur. Yalnızca
durmasının da doğrudan bir sonucudur
Pakistanlı işçilerin sınır dışı edilmesi
engellenmekle kalmamış, bu hadiseden
sonra Libya’daki Pakistanlı işçi sayısında bir artış da olmuştur.167
Yurda gönderilen döviz miktarına olan bağımlılığı Pakistan’ı, vatandaşlarının dış politikadaki
ihtilaflara dâhil olmaması hususunda dikkatli olmaya itmektedir. Zira şimdiye dek bu konuda
hassas olunmamış olsa idi, bir ABD diplomatik telgrafında da belirtildiği gibi, son derece
olumsuz bir durumun ortaya çıkma potansiyeli mevcuttu: “Çok sayıda Pakistanlı işçinin yurda
dönmeye karar vermesi durumunda yıkıcı bir durum ortaya çıkabilir. Dış döviz kaynağının
aniden sonlanmasına ek olarak, 1973 sonrası Körfez’e olan göç dalgası ile büyük ölçüde çözüme
kavuşan yetersiz istihdam ve işsizlik problemini de yeniden ortaya çıkarabilir. En nihayetinde,
Körfez’deki Pakistanlıların birçoğu bulundukları yerde para kazanıp bir zaman sonra evlerine
dönmek niyetindeler.”168 Körfez’de çalışacak işçi ve Körfez ülkeleri askeri birliklerine eğitim ve
destek verecek asker rezervlerinden birisi olarak Pakistan bölgede tercih edilmektedir. Arap
devletleri, ekseriyetle Pakistanlı işçileri, yetkilileri ve askerleri tercih etmektedir. Pakistan
kökenli işçilere yönelik bu olumlu yaklaşım, Pakistan’ın Araplar arasındaki rekabet alanlarından
uzak durmasının da doğrudan bir sonucudur.169 Bir CIA araştırmasının ortaya koyduğu üzere
Pakistanlı işçilerin Ortadoğu’daki petrol ihracatçısı devletler tarafından cazip görülmesinin
sebebi, söz konusu işçilerin “Arap kökenli işçilere kıyasla ev sahibi rejime muhalif bir siyasal
görüşe sahip olmaması ve bu grupların huzur bozucu politik faaliyetlerde yer alma ihtimalinin
daha düşük olmasıdır.”170 Bir başka ABD diplomatik telgrafının ortaya koyduğu gibi, Pakistan
bu düzenden memnundu çünkü “Körfez’in zenginliği bütünüyle Pakistan politikası üzerinde
bir etki yaratmamaktaydı. Pakistanlılar Ortadoğu’daki meselelere hızlıca tepki vermek yerine
Suudilerin hangi yön doğrultusunda hareket ettiğini beklemekte ama aynı zamanda diğer
cephelerin atacağı hamleleri de gözlemlemekteydi. Örneğin, Pakistan bir dönem Kahire’de,
birçok Arap devletinin koruyucu gücü konumunda bulunan bir askeri misyon (muhtemelen
küçük bir asker birlik) bulundurmaktaydı. Bazı Arap ülkeleri (Libya, Irak gibi) bu askerlerin
geri çekilmesi için bastırırken, diğerleri (Kuveyt ve Suudi Arabistan) bu misyonun Kahire’deki
varlığının devam etmesi taraftarıydı.”171
“İslam İttifakı”
Aminullah Chaudhry’ye göre, “dost bir Ortadoğu ülkesinin baskısı” ve Pakistan Yüksek
Mahkemesi’nin destekleyici tavrı, Şerif ailesinin Suudi Arabistan’daki sürgününün erkenden
sonlanmasına, eski Başbakan Şerif ’in Kasım 2007’de Pakistan’a dönmesinde etkili olmuştur.172
Bahse konu dost Ortadoğu ülkesinin Suudi Arabistan olması kuvvetle muhtemeldir. 2007 yılı,
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aynı zamanda dönemin Suudi Arabistan’ın Vaşington Büyükelçisi ve son Dışişleri Bakanı Adil
bin Cübeyr’in Suudi Arabistan’ın Pakistan’da dışarıdan bir gözlemci değil fakat aktif bir oyuncu
olduğunu söylediği yıldır.173 Bu söylemler, Suudilerin Pakistan politikası üzerinde bir nüfuz
oluşturma niyetinin altını çizmektedir. Yine Suudi Arabistan’ın, İran’a yakın olduğunu düşündüğü
Asıf Zerdari hükümetleri döneminde (2008-2013) Pakistan’da askeri yönetime yeşil ışık yaktığı da
iddia edildi.174 Bu açıdan, Suudi Arabistan’ın Pakistan’ı ‘Terörizme Karşı İslami Askeri İttifak’a
dâhil etme çabaları, Pakistan üzerindeki hâkimiyetini deklare etme ya da en azından öyleymiş
gibi davranma çabalarının son göstergesi oldu.

Nisan 2015’te Suudi Arabistan’ın

“Terörizme Karşı İslami Askeri İttifak” Suudi
Yemen’e karşı başlattığı savaşta kendi
Arabistan tarafından 2015’in son günlerinde
duyurulmuştu. Nihayetinde çoğunluğu Müslüman birliklerini görevlendirmeyi reddeden
41 ülkeyi kapsayan İttifak’ın, Müslümanları Pakistan, bu kez İslam İttifak’ına
Suriye iç savaşında da beliren terör örgütlerine sessizce katılmak durumunda kaldı
karşı korumaya yönelik olduğu iddia edildi.
Nisan 2015’te Suudi Arabistan’ın Yemen’e karşı
başlattığı savaşta kendi birliklerini görevlendirmeyi reddeden Pakistan, bu kez İslam İttifak’ına
sessizce katılmak durumunda kaldı. Buna karşın Pakistan, İran karşıtı bir cepheye dâhil olduğu
izleniminden kaçınmak için de her şeyi yaptı. Örneğin 2016 yılında, dönemin Savunma Bakanı
Khawaja Muhammed Asıf, “bu koalisyonun askeri bir nitelik taşımadığını ve ortak bir terör karşıtı
söylemi hedeflediğini” belirtmiştir.175 Ayrıca bu koalisyonun “bir Şii karşıtı ittifak” olmadığının
da altını çizmiştir.176 Başbakanın Dışişleri Danışmanı Sertac Aziz de “Suudi Arabistan’a, İran’a
ve diğer Müslüman ülkelere yönelik politikalarımızı ‘tarafsız’ diye nitelemektense ‘dengeli’
diye nitelemek daha doğru olur” demişti177 Aziz, Haziran 2017’deki bir Pakistan Senatosu
oturumunda, katılmayı kabul ettikleri şeyin “resmi bir anlaşmayı gerektiren bir ittifaktan ziyade
bir koalisyon olduğunu ve tüm koalisyon üyelerinin katılacakları ve katılmayacakları faaliyetlere
yine kendilerinin karar vereceğini” söylemiştir178 Suudi Arabistan’ın, Pakistan’ı İran’a karşı adı
konmamış bir cepheye çekme konusunda ikna etmeyi denerken Şam’daki büyükelçisini geri
çağırmaya dahi ikna edemediği ayrıca not edilmelidir. Zira Pakistan, Suriye meselesinde de son
derece dikkatli adımlar attı. Şerif Hükümeti, büyükelçisini Şam’da tutmanın güvenli olmadığı
kısa bir aralık dışında hiçbir zaman geri çağırmadı. Pakistan bunu “siyasi tarafsızlık” politikası
olarak adlandırırken, Suriye’nin İslamabad Büyükelçisi söz konusu duruşu açısından Pakistan’a
müteşekkir olduğunu bildirdiği bir açıklamada bulundu.179
Pakistan’ın yalnızca İslam İttifakı’nda yer almakla kalmayıp, aynı zamanda oldukça popüler
olan eski Genelkurmay başkanı Rahil Şerif ’in (2013-2016) bu askeri ittifaka komutan olarak
atanmasına müsaade etmesi kafa karıştırıcı olabilir. Ancak Pakistan hükümeti, General Şerif ’in
yeni atamasına itiraz etmediklerini ortaya koyan bir açıklama yayımlamadan önce, herhangi
bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için derhal İran ile irtibata geçmiştir.180 Hükümet birçok
defa Şerif ’in yeni pozisyonunun onu asla İran karşıtı kılmayacağını belirtmiştir.181 Ayrıca yeni
Genelkurmay Başkanı Kamar Cavid Bacva, İran’a sıcak mesajlar vermiş,182 açık bir şekilde Pakistan
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ordusunun Pakistan ile İran arasındaki tarihi ilişkiye büyük önem verdiğini ve bunun zarar
görmesine izin vermeyeceklerini belirtmiştir. 183
Ancak aynı zamanda “farklı rütbelerdeki 1,180 Pakistan ordu mensubu eğitim faaliyetleri
için Suudi Arabistan’da bulunmaktadır.”184 Pakistan hâlâ askeri akademilerde onlarca
Suudi asker adayını eğitmekte ve fakat aynısını Iraklı adaylar için de yapmaktadır.185
Pakistan birlikleri Suudi Arabistan’a göndermeye dair dönem dönem yapılan konuşma
ve plânlara rağmen, Pakistan kendi birliklerinin Yemen’e yahut Suudi Arabistan adına
herhangi bir savaş meydanına yollanmasına müsaade etmemektedir.186 Pakistan’ın eski
Vaşington Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Meliha Lodhi’ye 2015
yılında Pakistan’ın askerlerini Yemen’e yollayıp yollamayacağı sorulduğunda, Pakistan’ın
coğrafi konumunun getirdiği sınırlamaların alınacak kararlara olan etkisinin altını çizmiş
ve şunları kaydetmiştir: “Pakistan’ın hiçbir kararı aceleyle almaması gerekir. Yemen’de
Müslümanlar yaşıyor ve Müslümanlar buraya saldırmamalı. Pakistan’ın Müslümanlardan
müteşekkil bir ülkeye askerlerini yollaması doğru olmaz. İran’ın menfaatlerini de göz
önünde bulundurmalıyız, çünkü İran bizim yakın komşumuz. Pakistan, İran ile olan
ilişkilerinin bozulması durumunda onarımı imkânsız kayıplar yaşayacaktır. Pakistan ayrıca
Afgan cephesi ve Hindistan cephesini de düşünmek zorunda. İran ile üçüncü bir ihtilaf
cephesi açmak, Pakistan’ı felce uğratır.”187 Pakistan’ın emekli Tahran Büyükelçisi olan ve
Haşimi Rafsancani döneminde görev yapan Halid Mahmud da Pakistan’ın İslam İttifakı’nın
İran’ı izole eden ve İran ile çekişilen bir araca dönüşmesine izin vermemesi gerektiğini
söylemiştir: “Pakistan, Basra Körfezi’ndeki diğer ülkelerle olan dostluğunun İran ile dostane
ilişkiler geliştirme yolunda engel olmasına izin vermeyecektir.”188 Son olarak, Pakistanlı bir
diplomat 2017 yılında Pakistan’ın Suudi Arabistan’a daha yakın olması hususunda şunları
söylemektedir: “İranlıları, Suudi Arabistan ile olan ilişkilerin İran pahasına olmadığına ikna
etmeye çalışıyoruz. Komşu ve bir İslam ülkesi olan İran ile olan bağlarımıza aynı derecede
değer veriyoruz. Komşularımızı değiştiremeyiz, o hâlde onlarla iyi ilişkilere sahip olmak
durumundayız (vurgu yazara ait).” 189
Pakistan, Suudi Arabistan ve İran arasında sergilediği “denge” yaklaşımına ek olarak
“arabulucu” rolünü de geliştirmiştir. 2016 yılının başlarında Şeyh Nimr-el Nimr’in Suudi
Arabistan’da idam edilmesiyle iki ülke arasındaki tansiyonun yükseldiği dönemde Pakistan
taraf olmaktan yine kaçınmış ve “arabulucu” rolü oynamak istemiştir. Başbakan Şerif
ve General Şerif, tansiyonu düşürmek için hem Riyad’a hem de Tahran’a ziyaretlerde
bulunmuştur. Pakistan, Katar’a karşı ablukanın uygulandığı Körfez krizinde de bir kez daha
arabulucu rolünü muhafaza etmiş ve kendi sözlerinin –tıpkı Ziya dönemindeki İran-Irak
Savaşı’nda olduğu gibi- iki tarafın gözünde de pek önem taşımayacağını bilmesine rağmen
böyle davranmıştır.
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Dengeyi Korumak
Pakistan’da sivil ve askeri elit, Arap dünyası içerisindeki veya İran ile Suudi Arabistan arasındaki
çatışmalarda herhangi bir şekilde taraf olmayı reddederken akıllarında ülkeleri içerisinde olası
bir mezhep çatışmasına endişelerini bulunmaktadır. Dini inancın tartışma konusu yapılmaması
gereken en önemli yer olarak bilinen silahlı kuvvetlerde,190 böylesi bir ayrışmanın yaşanması
ordunun birliğini tehlikeye atar. Örneğin, Suudiler Pakistan askerlerinin Yemen’deki savaşa
katılmasına dair taleplerini ilettiğinde Genelkurmay Başkanı Rahil Şerif ’in buna istekli olduğu
ancak yüksek rütbeli komutanların çoğunlukla bunun karşısında olduğu iddia edildi.191 Eski ISI
Başkanı Hamid Gül’ün oğlu Abdullah Gül, Yemen meselesinin ordu içerisinde ciddi bir şekilde
tartışıldığını; nihayetinde, ordunun Yemen’deki Suudi-İran vekâlet savaşına asker yollanması
durumunda bunun doğrudan ordu içerisinde mezhepsel aidiyetleri öne çıkaracağından
korktuğunu iddia etmiştir.192 Pakistan’ın Yemen için asker göndermeme ve Katar krizinde Katar’a
karşı açıktan tutum takınmayı reddetmesi, BAE ve Suudi Arabistan’ı öfkelendirmeyi göze alan
kararlardı.193 Bilhassa o dönem Pakistan ordusunda Ana Karargâh Eğitim ve Gelişiminden Sorumlu
Müfettişi General Bacva’nın, Suudilerin Yemen’e asker talebine karşı çıktığı İran’ın endişelerini
gidermek ve Suudi Arabistan ve İran ile olan dengeyi korumak için daha sonra girdiği çabayla
uyumludur. ISI Halkla İlişkiler Direktörü Tümgeneral Asıf Gafur ise Nisan 2017 yılında yaptığı bir
açıklamada Pakistan’ın hem Suudi Arabistan ile hem de İran ile dostane ilişkilere sahip olmak
istediğini söylemiştir: “Pakistan, İran ve Suudi Arabistan ile olan dostluğuna kıymet vermektedir
ve her iki ülkenin de kendisine dost olarak bakmasını istemektedir.” Pakistan’ın yeni dâhil olduğu
İslam ittifakının İran ile bu iki Müslüman ülke arasındaki ilişkileri tehlikeye sokan bir oluşum
olmadığını da eklemiştir.194 Pakistan’daki birçok emekli generalin silahlı kuvvetler içerisinde
mezhepçiliği körükleyebilecek adımlara karşı uyarılar yapması bu bakımdan şaşırtıcı değildir.
Emekli Hava Kuvvetleri Tümgenerali Şehzad Çadhuri’nin dediği gibi, “başka Müslüman ülkeler
arasındaki mezhepçi fay hatlarının Pakistan topraklarına taşınmasına müsaade edilmemelidir.”195
Emekli Korgeneral Talat Mesud’un da belirttiği üzere Pakistan, Ortadoğu’daki husumetlerde
taraf tutmamalıdır.196 Pakistan’ın mezhepçi gerilimlere ve saldırganlığa yönelik duyduğu endişe,
bu ülkenin İran’a yönelik yaptırımlara yahut herhangi bir dış saldırıya karşı çıkmasına da yol
açmaktadır.197

Pakistan’ın denge siyasetindeki ısrarı, İran’ın kendisi için sorunlar
yaratmadığı anlamına gelmemektedir. İran, Suriye’de savaşmaları
için Pakistanlı Şiileri mobilize etmeyi sürdürmekte ve Afganistan’ın
yanı sıra Pakistan’da da gizli eylemlerine devam etmektedir
Pakistan’ın denge siyasetindeki ısrarı, İran’ın kendisi için sorunlar yaratmadığı anlamına
gelmemektedir. İran, Suriye’de savaşmaları için Pakistanlı Şiileri mobilize etmeyi sürdürmekte ve
Afganistan’ın yanı sıra Pakistan’da da gizli eylemlerine devam etmektedir. “Pakistan vatandaşları,
Urduca hizmet veren internet siteleri üzerinden Suriye’de savaşmak üzere örgütlendirilmektedir…
Yüzlercesi –hatta belki de binlercesi- Suriye’de İran komutasında savaşmak üzere Afganistan ve
Pakistan’ı terk etmişlerdir”.198 Belucistan meselesi de İran ve Pakistan arasında sorun olmaya
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devam etmektedir. General Rahil Şerif ’in emekliliğinden kısa bir süre önce, Cumhurbaşkanı
Hasan Ruhani’nin Mart 2016’da Pakistan’a gerçekleştirdiği ziyaretisırasında Pakistan,
İran’ı Hindistan istihbarat ajansını, Araştırma ve Analiz Kol’u (Research and Analysis
Wing-RAW), İran topraklarını kullanarak Belucistan’a yönelik operasyonlar yürütmesine
müsaade etmekle suçlamıştır.199 Bunun karşılığında İran da Ceyş ül-Adl gibi, Pakistan’ın
tarafındaki Beluci topraklarında faaliyet gösteren İran karşıtı grupları durdurmak
konusunda umursamaz davranmakla suçlamıştır.200 Iran accuses Pakistan of negligence
in Baluch areas, resulting in malicious external actors taking advantage of the vacuum
to support terrorism against Iran. Bu sorunlara ve İran-Pakistan sınırında yaşanan
dönemsel çatışmalara rağmen İran, Pakistan’ın dış politikasında önemli bir konuma sahip
olmaya devam etmektedir. 2015 yılında Pakistanlıların yüzde 57’si İran’a yönelik olumlu
bir görüşe sahipken yalnızca yüzde 16’sı olumsuz bir görüşe sahipti. Bu da Müslüman
nüfusun çoğunlukta olduğu ülkeler arasında yapılan bu araştırma temelinde en yüksek
orandı. İran’a yönelik olumlu görüşe sahip Pakistanlıların oranının 2006 yılında yüzde 72
olduğunu hatırlatmak faydalı olur.201
Pakistan’ı İran ve Suudi Arabistan’la ilişkilerinde dikkatli olmaya iten başka ekonomik
kaygılar da akılda tutulmalıdır: Enerji temini Pakistan’ın en önemli sorunlarından
olmaya devam etmektedir. Pakistan Suudi Arabistan, BAE, Katar ve İran’dan (ayrıca
başkaca ülkelerden küçük miktarlarda) petrol ve doğalgaz ihraç ederek enerji ihtiyacını
karşılamaktadır. Aşağıdaki grafik, Suudi Arabistan’ın Pakistan’ın en büyük petrol tedarikçisi
olduğunu ve BAE’nin de hemen ardından ikinci sırada yer aldığını göstermektedir.

Grafik 11: The Observatory of Economic Complexity, http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/stacked/
hs92/import/pak/show/2709/1995.2015/

Pakistan doğalgazı ise sırasıyla Katar, BAE, Singapur ve İran’dan almaktadır. Pakistan 2016
yılında Katar ile 2031’e kadar sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikini güvence altına alan
bir anlaşma imzalamış,202 İran’dan da daha fazla ithalat yapmayı istemektedir.203
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Grafik 12: The Observatory of Economic Complexity, https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/
hs92/import/pak/show/2711/2015/

2016 yılında ise Katar, Pakistan doğalgaz ihtiyacının %53’ünü karşılar hale geldi.204 Ayrıca Suudi
Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Pakistan açısından acil ekonomik yardım kaynaklarıdır.
Suudi Arabistan 2014 ve 2018 yıllarında olmak üzere en az iki kez Pakistan’a acil ekonomik
yardımda bulunmuş ve Pakistan ekonomisini çökmekten kurtarmıştır.205 Bu gerçek ve bu
veriler, Pakistan’ın Suudi Arabistan ve İran ile olan ilişkilerinde denge ve Arap devletleri arasında
yaşanan çekişmelerde taraf olmama politikasının altında yatan ekonomik motivasyonun
bir başka boyutunu ortaya koymaktadır. Ayrıca Pakistan’ın, İran ile varılan nükleer anlaşma
mutabakatından sonra İran’ın dünyaya yeniden açılmasından ciddi bir kazanç elde etmesi
de mümkündür. Söz konusu bu yeni fırsattan faydalanmak için Pakistan ve İran, ekonomik
iş birliğini zenginleştirmek adına Beş Yıllık (2016-2021) Stratejik Ticari Partnerlik Anlaşması’na
imza atmıştır.206 Jeopolitik açıdan Pakistan’ın İran’ın izole edilmesini ve Hindistan-Afganistan
eksenine yaklaşmasını istememektedir. Bu durum, emekli Korgeneral Nedim Lodi’nin neden,
“İran daha fazla marjinalleştirilmemeli ve İran’ın Çin-Pakistan Ekonomik Koridorundaki
menfaatleri geliştirilmelidir” dediğini de açıklamaktadır.207
Sonuç
Tüm bu iç içe girmiş çıkar çatışmaları ile iç ve dış kısıtlamalar, on yıllar boyunca Pakistan’ı
Suudi Arabistan ve İran ile ilişkilerinde dengeli ve son derece temkinli kılarken, Arap dünyası
içerisindeki çatışmalara yönelik tarafsızlık tavrını da bir tercihten ziyade bir zorunluluk hâline
getirmiştir. Pakistan Afganistan’ın işgali, İran-Irak Savaşı, Birinci Körfez Savaşı, İran nükleer
programı, İran-Suudi husumeti ve Katar krizi gibi geçmişteki birçok kriz döneminde tüm
taraflarla olan ilişkilerini dikkatli bir şekilde yürütmüştür. Ziya hükümeti, Afgan cihadında
harcamak üzere Suudilerin finansal desteğini tereddütsüz bir şekilde kabul etmiş ve
masrafları Suudi Krallığı tarafından karşılanması şartıyla kayda değer miktarda askeri Suudi
Arabistan’a konuşlandırmayı kabul etmiştir. Diğer yandan, politik olarak Suudi Arabistan’a
oldukça yakın duran Ziya, hiçbir zaman devrim sonrası İran rejimine açıktan düşmanlık
etmedi. Devrimci dalganın Pakistan topraklarına sıçramasından korkan Ziya, İslamı ön
plana çıkarak politikalarıyla olası devrimci dalganın önünü almaya çalışmış ve tüm bunları
yaparken Irak-İran savaşında İran’ı belli ölçüde desteklemiştir.
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Pakistan’ın, İran ile varılan nükleer anlaşma mutabakatından sonra
İran’ın dünyaya yeniden açılmasından ciddi bir kazanç elde etmesi de
mümkündür. Söz konusu bu yeni fırsattan faydalanmak için Pakistan
ve İran, ekonomik iş birliğini zenginleştirmek adına Beş Yıllık (20162021) Stratejik Ticari Partnerlik Anlaşması’na imza atmıştır
CIA’nın doğru bir şekilde öngördüğü gibi; eğer savaş, İran’ın aleyhinde seyretseydi ya
da İran devrim sırasında parçalansaydı, Ziya kesinlikle İran ile 1975 yılında imzaladığı
askeri anlaşmaya uymayacaktı ve yalnızca Pakistan’ı koruyacaktı. Pakistan, Afganistan’ın
işgalinden sonra Suudi Arabistan’la daha yakın ilişkiler kurmasına rağmen, “Suudilerin
Irak’a Pakistan askerlerinin gitmesi isteğini, Pakistan ve İran arasındaki geçmiş anlaşmalara
atıfta bulunarak elinin tersiyle itti. Devlet Başkanı Ziya ül-Hak Suudilere Pakistan
askerlerinin hiçbir İslam ülkesinde savaşmasına izin verilmeyeceğini söyledi”.208 Pakistan
1960’ların sonlarından itibaren Suudi silahlı kuvvetlerine asker ve askeri danışman
desteğine başlamışsa da asla askerlerinin Suudi Arabistan sınırları dışında savaşmasına
müsaade etmemiştir. Birinci Körfez Savaşı buna güzel bir örnektir. Ziya sonrası
dönemdeki [Benazir Butto hükümetinin ardından] ikinci sivil hükümet olan Navaz Şerif
hükümeti, kamuoyundaki eğilimin aksine hareket edip olası bir Irak saldırısına karşı Suudi
hanedanını koruması için Suudi Arabistan’a asker yollanmasına karar vermiştir. Fakat yine
de –Genelkurmay Başkanı Mirza Aslam Bey’in muhalefeti nedeniyle karar alıcılar arasında
bölünme yaşanınca- Pakistanlı birlikler Suudi Arabistan sınırları içerisinde kalmış ve asla
düşman ateşine maruz kalmamıştır.
1990’larda Pakistan ve İran, Afganistan’ın geleceğine dair farklı politikalar sebebiyle gergin
bir dönem yaşamış ancak Pakistan İran Bush yönetimi tarafından ‘şeytan ekseni’ne dahil
edilerek, İran’ın nükleer programı ağır bir eleştiriye ve yaptırımlara maruz kaldığında
Batı ülkelerine İran’a saldırmama çağrısında bulunmuştur. Pakistan’ın o aşamadaki en
temel iki kaygısı önemli oranda Şii nüfusuna sahip olması ve sınırlarının hemen ötesinde
istikrarsız bir durum oluşması halinde ülkeye yönelecek bir mülteci akını.
Tüm bu iç ve dış kısıtlar ve Suudi Arabistan ile İran arasından birini diğeri pahasına tercih
etmeme politikası, bugün de Pakistan’ın dış politikasını şekillendirmeye devam etmektedir.
Gerek Suudi Arabistan’ın kendi ülkesinde yaşayan Şii bir din adamı olan Nimr el-Nimr’i
idam etmesi sonrası tırmanan gerilim gerek Yemen’deki Suudi müdahalesi gerekse de
İran’ın Suriye İç Savaşı’na müdahalesi olsun, Pakistan sürekli olarak sükûnet çağrısında
bulunmuş, zaman zaman arabulucu olma gayretinde olmuş ama radikal bir değişime
gitmemiştir. Bu sebeple, Pakistanlı diplomatların Mayıs 2017’de Riyad’da gerçekleştirilen
ve İran karşıtlığı aşikâr olan Arap-Amerikan Zirvesi’ne katıldıktan hemen sonra şu
açıklamayı yapması şaşırtıcı değildir: “Pakistan’ın Suudi Arabistan’daki zirveye katılımı,
Pakistan’ın Tahran’a karşı Riyad’ı desteklediği anlamına gelmemektedir. İran da böyle
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bir toplantı düzenlese, ona da katılım gösterirdik. Bir ülkeyle olan ilişkilerimizi diğeri
pahasına kurmak gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Bugünlerde İran’ın güvenini
tesis etmekte zorlandığımız doğrudur ancak ilerleyen haftalarda bunu başaracağımızı
düşünüyoruz.” 209
Yıllar boyunca sürdürdüğü tutumundan hareketle Pakistan’ın, “İslam İttifakı” içerisinde
kalacağını ve gelecekte de benzer toplantılara katılacağını ancak asla kendi askerlerinin
herhangi bir ülke adına savaşmasına müsaade etmeyeceğini söyleyebiliriz. İran da
Pakistanlı Şiileri mobilize etmeye ve onları Suriye’deki iç savaşta savaşmaları için
devşirmeye devam edecektir ancak Pakistan, tüm bu zorlu durumun farkında olmasına
rağmen, Şam’daki büyükelçisini geri çekmeyecek ve İran ile dostane ilişki görüntüsünü
sürdürecektir. Pakistan, kraliyet ailesini korumak için Suudi Arabistan’a asker yollamaya
devam edecek ve Körfez’deki Pakistanlı işçilerin ülkeye gönderdiği büyük miktardaki
dövizin önemi ve Suudi petrolüne olan bağımlılığı sebebiyle Suudi Arabistan’a yeri
geldiği zaman sözlü desteğini sürdürecek ancak Katar’dan da sıvılaştırılmış doğalgaz
ithal etmeye ve İran ile ekonomik bağlarını güçlendirmeye devam edecektir. Böylesine
saf bir pragmatizmin, kendisini kaprisli krallar ve buyurgan mollalara kurban etmeyecek
kadar öneminin farkında olan Pakistan için en doğru seçenek olduğu açıktır.
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