
PB 1Afganistan’da Devr-i Alem Afganistan’da Devr-i Alem

Yayına Hazırlayan:
İsmail KAHRAMAN

Grafik Tasarım:
Şengül GECAL

Kamera ve Görüntü Yönetmeni
Sercan ATALAY

A. Emirhan KAHRAMAN

Organizasyon ve Yayın Koordinasyonu
Yunus KAHRAMAN
Emre KAHRAMAN

T.C. Kültür Bakanlığı Yayıncılık
Sertifika No:19551

Baskı Clit:
Gebze Gazetecilik ve Matbaacılık Tesisleri

S. Orhan Mah. 1113 Sk. No:13 Kat:2 Gebze/ KOCAELİ
Tel-Faks: 0 262 646 03 03

www.gebzegazetesi.com - www.belgeselyayincilik.com
E-Posta:belgeselyayincilik@gmail.com

YASAL UYARI: Bu kitap ve araştırma yazısının basım ve yayın hakkı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu’nun ve telif hakları yasasının ilgili maddeleri gereğince, Kültür Bakanlığı’nın 19551 
numaralı yayıncı belgesi  ile  1181 sayılı Eser Yapım Belgesine sahip, Belgesel Yayıncılık’a aittir. 
Belgesel Yayıncılık’tan yazılı izin almadan hiçbir surette kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, yazılı 
olarak veya internettte yayınlanamaz. Elektronik ve DVD ortamında çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek 
kısmen alıntı yapılabilir.

AFGANİSTAN’DA
DEVR-İ ALEM



2 3Afganistan’da Devr-i Alem Afganistan’da Devr-i Alem2 Afganistan’da Devr-i Alem



2 3Afganistan’da Devr-i Alem Afganistan’da Devr-i Alem

Nüfus  : 29,82 milyon (2012) Dünya Bankası

Başkenti  : Kabil

Yüzölçümü : 652.000 km ² - 251.737 mil ²

Resmi dilleri : Peştuca, Darice

Bağımsızlık Tarihi : 8 Ağustos 1919 (Büyük Britanya’dan)

Önemli noktalar : Hayber Geçidi, Pamir Dağları, Cam Minaresi, 

Afganistan, özellikle güney bölgelerde yaşayan Peştun çoğunlukla birlikte 
Tacik, Hazara ve Özbek kökenli halkları da barındırır. Ayrıca nüfusa oranları %5’i 
geçmeyen birçok etnik kökenli halk da (örneğin Beluciler, Türkmenler, Nuristani-
ler, Araplar vs.) bu ülkede yaşamaktadır.

Coğrafya
Afganistan genellikle engebeli bir araziye sahiptir. Ülkenin doğusundan içle-

rine uzanan ve himalaya dağlarının bir uzantsı olan Hindukuş Dağları, güneyin-
deki Çağay Dağları ve kuzeydeki Pamir Dağları ülkenin başlıca yükseltileridir.
Ülkenin en yüksek noktası Hindukuş Dağları’ndaki 7492 m. ile Nowşak tepesidir. 
Ülkenin güneybatısı ve batısı dağlık değildir. Ancak fazla akarsu kaynağı olma-
ması nedeniyle tarım yapılamaz. Ülkede başlıca Amu Derya, Helmend, Farah-
rud, Murgap ve Herirud nehirleri vardır.

AFGANİSTAN
“Güneşin Doğduğu Yer”
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Tarihçe

Afganistan, sahip olduğu coğrafi 
konumdan dolayı tarih boyunca çeşitli 
milletlerin istila ve işgaline maruz kal-
mıştır. MÖ 500’lü yıllarda ilk defa 
İranlılar’ca işgal edilen bölge, daha son-
ra Büyük İskender orduları tarafından 
ele geçirilmiştir. Arkasından bölgede 
Baktriana Devleti kurulmuştur. 

Bölge; 50-125 yılları arası Türk a-
sıllı oldukları tahmin edilen İskitler ve 
125-480 yılları arasında ise, Kuşanlar’ın 
hakimiyet altına girmiştir.

480 yılından sonra Afganistan’ın 
yeni hakimleri, başka Türk boyları ol-
muştur. Önce Akhunlar, bu topraklara 
yerleşmiş; ancak Göktürkler’in baskısı 
sonucu 4. yüzyıl’da hakimiyetlerini kay-
betmişlerdir. Daha sonra Akhunlar, böl-
gede kalmış ve Halaçlar olarak yaşa-
mayı sürdürmüşlerdir. 7. yüzyıl sonları-
na doğru bölge, İslamiyet’i yayan Arap 
ordularının istilasına uğramıştır. Bu isti-
la kısa sürmesine rağmen İslamiyet 
Afganistan’da önemli ölçüde kabul gör-
müştür.

İslamiyet’in yayılmasıyla burada 
Samani, Gazneli, Büyük Selçuklu Dev-
leti ve Harzemşahlar gibi Türk devletle-
rinin hakimiyetleri görüldü. 1220’den 
sonra Moğollar, Afganistan’ı istila edip 
bir buçuk asra yakın ülkeye hakim oldu-
lar. Moğol hakimiyeti, Afganistan’da ya-
şayan Türk boylarını Anadolu’ya göçe 
zorlamıştır. Bölgedeki Moğol eğemenli-
ği, 14. yüzyıl sonlarında Timur ordula-
rınca sona erdirilmiştir. Timur’un kurdu-
ğu devlet, ölümünden sonra dağılmış-
sa da torunlarından Muhammed 
Babür’ün bölgede kurduğu Türk devle-
ti uzun süre yaşamıştır. Babür’un 
Afganistan’ı merkez yaparak kurduğu 

devlet, sadece buraya değil Hindistan’a 
da Türkler’in tekrar yerleşmesini sağla-
mıştır.

Babür Devleti, Afganistan’ı haki-
miyet altında tutmakla birlikte Hindistan 
ve Afganistan arası dengeyi sağlaya-
mamış ve ağırlığı Hindistan’a kaydırmış-
tır. Bu durum; kuzeyden Özbekler ve ku-
zeybatıdan da Safeviler’in Afganistan’a 
inmesine sebep olmuştur. 

18. yüzyıl’da Babür Devleti’nin za-
yıflaması üzerine, Afgan kabileleri de 
bağımsız hareket etmeye başlamıştır. 
Bu durumda Gılzay gibi bazı kabilelerin 
Babür, Abdaliler gibi bazılarının da İran 
tarafında yer almaları, ülkedeki karışık-
lığı artırmıştır. Bu esnada Nadir Kulu ko-
mutasındaki Türkmen ordusu Afganis-
tan ve İran’ı yönetim altına almış; Hin-
distan Babür Türk Devletini de vergiye 
bağlamıştır. Nadir Şah’ın ölümünden 
sonra yönetime geçen Ahmet Şah, Hin-
distan’daki Babür Devleti’ni hakimiyeti 
altına almıştır (1756-1757).

Afgan- İngiliz Savaşları

Bu yıllarda İran’ın sergilediği ya-
yılmacı politikanın tehlikesini gören Ah-
met Şah, bu konuda Osmanlı Devleti i-
le ortak hareket etmeyi istedi ise de, gi-
rişimlerinden bir netice alamamıştır. Ah-
met Şah’tan sonra Afganistan yöneti-
minde bulunan Timur Şah ve Zaman 
Şah dönemlerinde ülke, önceki ihtişam-
lı ve güçlü durumunu koruyamamış, iç 
karışıklıklar başgöstermiştir.Bu karışı-
lıklar 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar 
sürdükten sonra, Dost Muhammed’in 
yönetime geçmesi ile ülkedeki birlik tek-
rar sağlanmıştır. Ancak bu dönemde i-
se Kuzey Hindistan, Afgan birliğini za-
yıflatma çabası içine girmiştir. 
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Bu yıllarda İngilizler’in yavaş ya-
vaş Hindistan’ı hakimiyetleri altına al-
dıkları gözlenmektedir. İlk Afgan-İngiliz 
ilişkisi, Kuzey Hindistan’da Peşaver 
probleminin çözümünde İngiliz hakem-
liği ile olmuştur. Arkasından 1839-1842 
yılları arasında süren Birinci İngiliz-Af-
gan Savaşı patlak vermiştir.

Dost Muhammed, ülkesi 
İngilizler’ce işgal edilmesine rağmen 
1863’te Kabil’e dönerek tekrar Afgan bir-
liğini sağlamıştı. Dost Muhammed’in 9 
Haziran 1863 tarihinde vefat etmesi ile 
Afganistan, tekrar iktidar mücadele ka-
osuna sürüklenmiştir. Oğlu Şir Ali’nin 
1868’de iktidarı ele geçirmesiyle bu mü-
cadele durulmuştur. Ruslar’ın Türkistan’ı 
işgali, Afganlar ile İngilizleri doğal müt-
tefik yapmıştır. Ruslar, Türkistan’ı işgal 
etmelerine rağmen Afganistan önderli-
ğinde Orta Asya Devletleri’ni de içine a-
lan bir birlik oluşmasından hep çekin-
mişlerdir.

1879’da vefat eden Şir Ali’nin ye-
rine Yakup Han geçtiyse de, kısa bir sü-
re sonra Afganistan’ın hakimiyetini Ab-
durrahman Han ele geçirmiştir. 1901’de 
vefat eden Abdurrahman Han zamanın-
da İkinci İngiliz-Afgan savaşı yaşanmış-
tır (1878-1880). Bu savaş sonunda ül-
ke, büyük çapta harap olmuş ve millî bir-
lik zayıflamıştır. Afganistan’ın içinde bu-
lunduğu bu olumsuz şartları fırsat bilen 
Ruslar, 1881’de Türkmenistan’ı işgal et-
miş ve böylece de Afganistan ile kom-
şu olmuşlardır. 1901’de başa geçen Ha-
bibullah Han, 1919’da ölünce yerine E-
manullah Han geçti. Emanullah Han, 
Hindistan’daki İngiliz valiye bir mektup 
göndererek Afganistan’ın bağımsız bir 
devlet olduğunu ve İngiltere ile iyi ilişki-
ler kurmak istediğini iletmiştir.

İngiltere ise Afganistan bağımsız-
lığını kabul edip-etmemekte tereddüt et-
miştir. Bu durum ilişkilerin gerginleşme-
sine ve Üçüncü İngiliz-Afgan Savaşı’nın 
başlamasına sebep olmuştur (1919). Bu 
savaşta başarı elde edemeyen İngiliz-
ler, 8 Ağustos 1919’da yapılan anlaşma 
ile Afganistan’ın bağımsızlığını tanımış-
tır.

Sovyet-Afgan Savaşı

Sovyetler Birliği, 1979’da Afganis-
tan’ı işgal etmiş ve kendi denetiminde 
bir sosyalist Afgan yönetimi kurdurmuş-
tur. Buna tepki gösteren yerel güçler, Ba-
tı ülkelerinin de desteğiyle SSCB’ye kar-
şı bir silahlı mücadele başlatmışlar ve 
pek çok bölgede egemenlik sağlayacak 
düzeyde başarı göstermişlerdir. Tüm bu 
yıpratıcı mücadele SSCB’nin içinde bu-
lunduğu zor ekonomik durumu daha da 
ağırlaştırmış ve SSCB’nin dağılmasıy-
la sonuçlanacak olaylara büyük bir etki 
yapmıştı.

ABD ve Koalisyon İşgali

ABD’de yapılan 11 Eylül saldırıla-
rının sorumlusu olarak ilan edilen El 
Kaide’nin bu bölgede yerleştiği iddiala-
rı, Taliban rejiminin bu olaya müdahale 
etmemesi ve kaynak sağlaması nede-
niyle ABD ve koalisyon güçleri tarafın-
dan işgal edilmiş ve Taliban yönetimden 
uzaklaştırılmıştır.
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Takvim yaprakları 20  Kasım  
2009’u gösteriyor. Tarihin 
derinliklerinden bir davet 

alıyoruz. Bugüne kadar sadece adını 
sayıkladığımız ancak neresidir, han-
gi diyardır diye araştırma yapmadığı-
mız güneşin doğduğu yere, Horasan’a 
yolculuğa çıkacağız. 644 yılında İslam 
güneşinin aydınlatması ile Ariyana 
Bölgesi Horasan adını alır. Asya’nın 
kalbi Afganistan, Horasan adını ala-
rak İslam güneşini Horasan erenleri, 
Horasan alimleri, Horasan bilginleriy-
le dünyayı aydınlatacak, Anadolu’ya 
Türk İslam medeniyetinin getirilmesi-
ne vesile olacak, Horasan medeniyeti-
ni araştırmak üzere Afganistan’a doğ-
ru yola çıkıyoruz.

Büyük güçlükle ve 18 saat gibi u-
zun bir bekleyişten sonra Yeşilköy Ata-
türk Havalimanından, Afganistan coğ-
rafyasının İslam medeniyeti ile şeref-
lenmeden önceki adı olan Ariyana’dan 
adını alan Afganistan Ariyana hava yol-
ları uçağı ile bir zamanların Horasan di-
yarı olan Afganistan’a doğru yola çıkı-
yoruz. Uçağımız 5 saatlik bir uçuşla ön-
ce Karadeniz semaları ardından Doğu 
Karadeniz Bölgesi üzerinden İran ha-
va sahasına açılıyor, İsfahan, Tebriz ge-
ride bırakılarak Pakistan hava sahası-
na giriyor ve Afganistan’ın Başkenti Ka-
bil Hava Limanı’na iniyor.

Güneşin Doğduğu Yerdeyiz
5 saatlik uçak yolculuğunda eli-

mizdeki araştırma notlarını irdelemeye 
koyuluyor ve Horasan neresidir, nedir 
diye inceliyoruz. Horasan, “ne olursan 
ol gel” diyen Mevlana’nın ata yurdu. 
Osmanlının kurucusu kayı boyu aşire-
tinin memleketi. İmamı azamların, İb-
rahim Etemlerin, İbni Sinaların ve Fa-
rabilerin de. Horasan ismi eski Fars-
ça Hur “güneş” ve Asan “gelen, do-
ğan” kelimelerinden meydana gelmiş 
ve güneşin doğduğu yer, güneş ülke-
si, doğu bölgesi” anlamını taşımak-
ta. İsim muhtemelen Sasaniler, zama-
nında ortaya çıkmış ve kısa zamanda 
yaygınlaşmış. Horasan tarihte İran’ın 
kuzeydoğusunda  yer alan çok geniş 
bir coğrafi bölge. Günümüzde bölge-
nin toprakları üç parçaya ayrılmış o-
lup Merv (Mari), Nesa  ve Serahs yö-
resi Türkmenistan, Belh ve Herat yö-
resi Afganistan, kalan kısmı da İran sı-
nırları içinde bulunmakta. En geniş ke-
sim İran’ın elindedir ve adı geçen  i-
ki devletle İran’ın diğer eyaletlerinden 
Mazenderan, Simnan, Yezid, Kirman, 
Beluctan ve Sistan’la çevrilidir. İdari 
merkezi aynı zamanda dini bir merkez 
olan Meşhed’dir ve eyalete (Ustan) 
Meşhed, İsferayin, Bucnurd, Bircend, 
Tayyibat, Türbeticak, Türbetihayda-
ri, Darrıgaz, Sebzevar, Şirvan, Tabes, 
Firdevs, Kabnat, Kuçan, Kaşmir, Gu-
nabad ve Nişabur vilayetlerine bağlı.

HORASAN MEDENİYETİ’NİN BAŞKENTİ 
AFGANİSTAN’A YOLCULUK
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Horasan eyaletinin 1996 sayımı-
na göre nüfusu 6.047.661. Horasan’ı 
Grek coğrafyacıları İskender’in fetih-
leri sırasında tanımışlar ve Belh-Merv 
civarına Baktria (Baktriana), Herat ta-
raflarına Aria, Nişabur dolaylarına da 
Parthia adını vermişler. Mesudi’nin bi-
rinci iklim bölgesinde, İbn Haldun’un ü-
çüncü iklim bölgesinin sekizinci bölü-
münde ve Zekeriya el-Kazvini’nin dör-
düncü iklim bölgesinde zikrettiği Hora-
san sınırları, buranın idari bakımından 
büyüyüp küçülmesiyle ilgili olarak tarih 
boyunca çeşitli farklılıklar göstermiş. 
Bu sebeple zaman içinde değişen si-
yasi sınırlarla coğrafi sınırlar aynı mü-
talaa edilmeli. 

İslam Coğrafyacılarına göre ge-
nellikle Horasan doğudan Huttel, Gur 
ve kısmen Sicistan; güneyden Deştilut 
ve Kirman ile Rey arasındaki Fars top-
rakları; Batıdan Deştikevir’in batı kısmı 
ve Taberistan ile Cürcan; kuzeyden de 
Türkmenistan’ın bir bölümü, Harizm ve 
Maveraünnehir tarafından çevrilmiş bir 
alan. Horasan’ın kuzeyi dağlık; dağlar, 
güneydoğu istikametinde ve iki sinsile 
halinde Kuzey Afganistan’daki Bendi-
türkistan, Sefidkuh ve Hindukuş dağ-
larına ulaşır. Bu silsilelerin Türkmenis-
tan çölleri boyunca devam eden Kü-
pet, Gülistan, Karadağ ve Hezarmes-
cid, Elbruz sıradağlarının uzantısı olan 
ise Şahcihan, Aladağ ve Kuhibinalud 
kütlelerinden meydana gelir.

Horasan Nereye Denir? 
Horasan göç ve istila yolları ü-

zerinde bir kavşak noktasında bu-
lunduğundan değişik ırklardan mey-
dana  gelen bir nüfusa sahip. Bura-
sı aynı zamanda çok eski yerleşim a-
lanlarına ve medeni gelişmelere sah-
ne olmuş.Hindistan ve İran’a yayılan  
Hint Avrupa kökenli Ari ırkın ortaya 
çıktığı yer Horasan. Hunlara ve Gök-
türklere bağlı çeşitli Türk boyları, A-
raplar ve Cengiz İstilasından sonra 
Moğollar da Horasan’a yerleşen un-
surlar arasında. Buradaki ilk Müs-
lümanlar, genel olarak  Irak şehir-
lerinden ve özellikle Basra’dan böl-
geyi fethetmek üzere  yollanan A-
rap askerleri. Hz Osman dönemin-
de bugünkü Afganistan bölgesi o-
lan Ariyana topraklarının İslamiyet i-
le tanışmasıyla Hindistan’dan İran’a, 
Özbekistan’dan, Pakistan’a kadar o-
lan bu coğrafyaya Horasan adı ve-
rilmiş. Bugün Afganistan hudutların-
daki Herat ve Belh, İran’ın Meşhet 
ve Türkmenistan’ın Merv kentleri a-
sırlarca Horasan Medeniyetine baş-
kentlik yapmış. Horasan coğrafyası 
Gazneli Mahmutları, Babür Şahları, 
Sultan Hüseyin Baykaraları, İbrahim 
Ethemleri ve bir çok devlet adamı ye-
tiştirmiş Horasan coğrafyası..
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İmam Rabbani, Şah Nakşiben-
di, Muhammed Baki Billah, Abdulla-
hi Dehlevi ve buna benzer birçok gö-
nül sultanlarını yetiştiren coğrafya ol-
muş. İmamı Azamdan, İmamı Matu-
ridiye, Mezhep imamlarının yetiştiği, 
İmam-ı Buhari ve Tirmizi gibi hadis a-
limlerini yetiştiren Horasan coğrafya-
sı, Fahrettin-i Raziler gibi hem tefsir, 
hem astronomi ilmi ile dünyayı aydın-
latan alimleri sinesinde barındırmış. 
Farabi ve İbni Sina gibi tıp alimleriy-
le adını dünya tarihine altın harflarla 
yazdıran, Kaşgarlı Mahmut ve Ali Şir 
Nevai gibi Türk dil bilginleri ile kültür 
ve medeniyet tarihimize muhteşem 
hizmetler yapmış bir coğrafya.

Uçağımız, Horasan coğrafyası 
üzerinde uçarken, içimiz içimize sığ-
mıyor. Kültür ve medeniyet tarihimi-
zin ihtişamlı Horasan geçmişini hatır-
lıyoruz. Avrupa’nın Ortaçağ karanlığı-
nı yaşarken şarktan güneş gibi parla-
yan Horasan, ilim ve irfanı ile dünya-
yı aydınlatıyor, İpek Yolu ile  Horasan 
kültürünü dünyaya yayıyordu. Sade-
ce  dünyaya kültür değil, binlerce Ho-
rasan Ereni ile Anadolu, Kafkaslar ve 
Balkan coğrafyasına İslam medeniye-
ti de getiriliyordu. Horasan sadece bir 
coğrafyanın adı değil tıpkı adı gibi gü-
neşin doğduğu bir medeniyet coğraf-
yasının da adıydı.Uçağımız Horasan 
semalarında uçarken, biz Horasan’a 
başkentlik yapmış Afganistan’a git-
menin mutluluk ve gururunu yaşıyor-
duk.

Horasan Erenlerinin 
Yurdundayız

Uçağımız bir kuş gibi süzüle-
rek, Afganistan’ın başkenti Kabil’e i-
niyordu. Türkiye ile Afganistan ara-
sındaki zaman farkı 2 buçuk saat. 
Afganistan’da çoktan gece yarısı ol-
muştu. Afganlılar Kabil’e ‘kabul’ diyor-
lar. Yıkık dökük havalimanı salonunda 
pasaport ve gümrük işlemlerimizi ya-
parak, havalimanı sahasında yürüye-
rek tanklar, zırhlı ve silah yüklü araç-
lar, tam teçhizatlı askerler ve diken-
li tellerle çevrilmiş hava limanı böl-
gesinden kendimizi dışarıya atıyoruz. 
Tozlu topraklı, caddelerden geçiyoruz. 
Kabil’de ilk gece kaldığımız yerin ya-
kınındaki lüks otelin füze ile vuruldu-
ğunu öğreniyoruz.

Sabah erkenden kendimizi 
Kabil’in cadde ve sokaklarına atıyo-
ruz. Savaşlarda yıkılan ve harabe 
haline gelen binaların enkazları halen 
duruyor. Birçok binada mermi izleri 
var. Demirden yapılmış elektrik direk-
leri delik deşik. Havan topu mermileri 
ile demirden yapılmış elektrik direkleri 
yıkılmış. Hastaneler bile savaşın vah-
şetini yaşamış. 

AFGANİSTAN’IN 
BAŞKENTİ  KABİL
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Kabil’deki eski hastane binasının 
harabe halini gördüğümüzde savaşın 
dehşetini daha iyi anlıyoruz.Kabil deniz-
den 1800 metre yükseklikte dağların ara-
sındaki vadiye kurulmuş adeta kartal yu-
vası gibi. Afganistan’ın doğusundan yo-
la çıkarak Kabil’in ortasından geçen  Ka-
bil nehri Peşaver’in kuzeydoğusundaki At-
tock şehrinin yakınlarında İndus Nehri ile 
birleşir.Uzunluğu yaklaşık 700 km. olan bu 
nehrin 500 km’si Afganistan sınırları içeri-
sindedir. Kabil’de su şebekesi olmadığı i-
çin insanlar, bu açıktan pislik akan ırmak-
tan su içiyorlar. Dağlarda toprak damlı ba-
raka evler, sularını nehrin çevresindeki ku-
yulardan alıyorlar. Mezarlık çevrelerindeki 
su kuyularından su alan çocuklar, dağla-
rın zirvesindeki evlerine 
suları başlarının üstün-
de veya sırtlarında ta-
şıyor. Çamurlu yollarda 
çıplak ayakla başların-
da ve sırtlarında su taşı-
yan çocukların hali içler 
acısı. Eşekleri olan aile-
ler biraz daha şanslı; su-
ları eşekler ile taşıyorlar. 
Kabil’de kanalizasyon 
sistemi ise tam bir çevre 
felaketi.Yağmur yağdı-
ğında kabil halkı,l ağım 
çukurlarının sokaklar ve 
evlerin arasından açık-
tan akan kanallara veri-
yorlar. Tam bir lağım ko-
kusu hakim oluyor. Kanallar ise foseptikle-
ri Kabil Irmağına götürüyor. Kabil’i gezer-
ken fakirliğin boyutunu daha iyi görüyoruz. 
Tek katlı baraka dükkanlar, el arabalarında 
yapılan sebze meyve satışları, şeker ka-
mışı suyunu çıkaran makineler, sokaklar-
daki üç tekerlekli arabalarda pişirilen ye-
meklerin fakir Kabil halkı tarafından iştah-
la yenmesine şahitlik yapıyoruz. Bir çok 
fakir Afganlının evinde sıcak yemeklerin, 
sadece haftada bir iki gün pişirildiğini ve 
bir öğün yemekle insanların hayatlarını i-
dame ettirdiklerini öğreniyoruz.

Kabil Sokaklarında 
Belgesel Çekiyoruz
Kabil sokaklarında yöresel kıyafet-

le gezen kadınlar, baştan aşağı 
kapalı burkalı Afgan kadınları 
ve çocuklar dolduruyor. Sesler, 
gürültü, toz, karışık trafik sanki 
300 yüzyıl önceki dünyayı ya-
şıyoruz. Eli ayağı olmayan sa-
vaş mağduru erkekler, sokakla-
rın ortasında çamurun oturmuş 
dilenen Afganlılar ve tüm bu o-
lumsuzlukları unutturan Ame-
rikan ve yabancı ülke birlikle-
ri, tanklar, tam teçhizatlı silahlı 
polisler, otomatik silahlı güven-
lik görevlileri, insanı dehşete 
düşürüyor. Kalabalık yerlerden 
geçerken rehberimizin her an 
bir bombanın patlayabileceğini 
söylemesi korku ve endişemizi 

büsbütün artırıyor. Bu endişeli düşünce-
lerle elimizde kameramızla korka korka 
belgesel çekimleri yapıyoruz. Her an po-
lis tarafından göz altına alınabileceğimiz 
korkusu hâkim. Çekimler yaparken millet 
etrafımızda dolaşıyor,Türkiye’den geldiği-
mizi öğrenince samimiyet başlıyor. Bu o-
lumsuz ve endişeli durumların belgeseli-
ni çekerken elinde tütsülerle ilginç kıya-
fetli bir Afganlı yanımıza yaklaşıyor ve bi-
zi tütsü içinde bırakıyor.Ne oldu demeye 
kalmadan bu tütsünün nazar değmesin 
diye yapıldığını öğreniyoruz. 
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%99’u Müslüman olan 
Afganistan’da Hinduizm geleneklerini 
de yaygın olduğuna şahit oluyoruz. 
Bu olumsuzlukları gördükçe geçmişin 
Horasan medeniyeti aklıma geliyor. 
Horasan medeniyetinin başkenti Af-
ganistan  ve Kabil böyle mi olmalıydı 
diye adeta kahroluyorum. Acı ama 
gerçek... Şarktan güneşin doğduğu 
muhteşem Horasan medeniyetinin 
başkenti Afganistan perişanlık içinde. 
İhtişamlı geçmişten eser yok. O muh-
teşem Horasan geçmişi sadece tarih 
kitaplarında kalmış. Ve tozlu raflarda 
unutulmuş gitmiş.

Kabil sokaklarını gezerken 
Horasan medeniyetini gözlerimizin 
önünde canlandırmaya çalışıyoruz. 
İbni Batuta’nın 8. yüzyılda yazdığı 
Garaibül Esfar min Acaibül Emsar 
kitabında Kabil’den bahsederken il-

ginç tespitlerde bulunuyor. Horasan’ın 
başkenti Merl, Belh, Nişabur şehirle-
rinden örnekler veriyor. Cengizhan 
ve Timur döneminde yıkılıp yok olan 
birçok saldırılara maruz kalan Ho-
rasan medeniyetinin kırıntılarını ve 
izlerini arıyoruz Kabil sokaklarında. 
Rus işgali, iç savaşlar, Taliban zulmü, 
Amerikan emperyalizmi bölgeyi hep 
tahrip etmiş. Bu acı olaylar; ilim, irfan, 
kültür, medeniyet ve ihtişamlı geçmi-
şe sahip Horasan’ın ihtişamına gölge 
düşürmüş. 

Kabil’de eski Cumhurbaşkanla-
rından Burhaneddin Rabbani ile evin-
de görüşme yapıyoruz. Bizi çok sıcak 
ve samimi bir şekilde karşılıyor Rab-
bani. Aslen Tacik olan ve Bedehşan 
doğumlu olan Burhaneddin Rabbani 
ile kendine ait Nur TV stüdyolarında 
özel röportaj yapıyoruz. 

Afganistan’ın %99’u Müslaman
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Ruslar Afganistan’ı İşgal Ediyor
1979’da Sovyetler Birliği tarafın-

dan Afganistan’ı işgal etmek için gön-
derilen ilk askerî birlikler hava yoluyla 
Kabil’e indirildi. Sovyet askerlerinin 
geri çekildiği 1989 yılından 1992’ye 
kadar kurulan hükümetler uzun ömür-
lü olmadı.1992–1996 yılları arasında 
ülke genelinde devam eden iç savaş 
sonucunda Kabil ve civarı, Pakistan’a 
göç eden Afgan göçmenlerinin orada 
yetişen çocuklarının kurduğu Taliban 
adlı hareketin eline geçti; daha sonra 
Taliban yönetimi yıkıldı.

11 Eylül 2001 tarihinde Washing-
ton ve New York kentlerine yapılan 
terörist saldırının ardından Amerika 
Birleşik Devletlerinin 7 Ekim 2001’de 
Afganistan’a karşı başlattığı askerî 
harekât sırasında diğer bazı şehirler 
yanında Kabil’in de özellikle çevresi 
ağır bombardımana maruz kaldı.

Kabil’i Gezerken 
Tarihi Yaşamak
Kabil’in nüfusu 2011 yılı resmi 

rakamlarına göre banliyöleriyle birlikte 
3,9  milyona yaklaşıyor. Kabil nehrinin 
kıyısında ve Hindukuş dağlarının güne-
yinden Hindistan’a giden yol üzerinde, 
kurulmuş olan Kabil’in  milâttan önce 
1500’lü yıllardan itibaren varlığı bilin-
mekte. Deniz seviyesinden yüksekliği 
1798 metre.160 km doğusunda yer 
alan ve içinde Pakistan sınır kapısı bu-
lunan Hayber Geçidi’ni kontrolü altında 
tutması Kabil’in stratejik önemini artırır. 
Arap kaynaklarında adına ilk defa Ca-
hiliye dönemi şiirlerinde Türklerle öz-
deşleşmiş olarak (Türk ve Kabul) “dün-
yanın en kuzeyindeki ülke” anlamına 
gelir Kabil. Kabil, Pakistan sınırına 
olan yakınlığı sebebiyle Afganistan’ın 
en büyük ihracat ve ithalât merkezi ha-
lini almıştır. Tarih boyunca dokumacılık, 
deri işçiliği ve kuyumculuğun geliştiği 
Kabil’de Abdurrahman Han zama-
nında silâh fabrikası, Habîbullah Han 
zamanında yünlü kumaş fabrikası faa-
liyete geçmiş, daha sonra da darphâne 
ve matbaa ile kundura ve kibrit fabrika-
ları açılmıştır. 

Kabil’de ilk açılan okullar Harbi-
ye, lise seviyesinde Habîbiya (1918), 
Mekteb-i Mahrûse adlı kız mektebi 
(1920), Fransız Öğretmenler tara-
fından eğitim verilen Emâniye Lisesi 
(1922, yeni adı İstiklâl), Alman Öğ-
retmenlerin ders verdiği Emânî Lisesi 
(1924, yeni adı Necat) ve Gazi Lisesi 
ile (1927) güzel sanatlar, posta-telgraf 
ve diğer meslek liseleridir. 1928 yılında 
Saka Habîbullah’ın altı aylık dönemin-
de bütün okullar kapatıldıysa da bunlar 
Nâdir Han zamanında yeniden açıldı. 

Hocaları Türkiye’den gönderilen yeni 
bir Harbiye Mektebi ile yine birkaç Türk 
profesörünün görev yaptığı Tıp Fa-
kültesinin eğitime başlamasıyla Kabil 
Üniversitesinin 1933’te temelleri atıldı. 
Bu üniversite 1970-1980 arasında böl-
gedeki en önemli yüksek öğrenim ku-
rumu iken 1992’den 2001 yılına kadar 
kapalı kaldı.
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Babür Şah Kimdir?
Avrupalılar’ın yanlış olarak Bü-

yük Moğol İmparatorluğu adını verdik-
leri Hint-Türk Devleti’nin kurucusu ve 
en büyük Türk hükümdarlarından biri-
dir. Babası Ömer Şeyh Mirza Timur’un, 
anası Kutluğ Nigâr Hanım’dır. Babür 
Türkçe’de pars anlamına gelir.

Zahirüddin Muhammed Babür 14 
şubat 1483’te Türkistan’da Fergana’da 
doğdu. Babasının bir kazada ölümü ü-
zerine, 10 haziran 1494’te Fergana tah-
tına oturdu. Daha çocuk yaşta tahta 
çıkan Babür, hayatı her gün türlü ma-
ceralarla dolu geçen bir adamdı. Geçir-
diği çeşitli tecrübeler, felâketler de, sa-
adetler de, onun kabiliyetlerini sadece 
geliştiriyordu. 

Babür, maceralarla geçen hayatını, 
“Babürname” adlı eserinde anlatmıştır. 
Babürname daha ziyade bir hâtıra def-
teridir. Babür, hakikat ve samimiyet i-
fade eden bu sayfalarda daha ziyade, 
meziyetlerini bir yana bırakıp, kusurla-
rını anlatmış, başarılarını da, haksızlık-
larını da aynen nakletmiştir. “Babürna-
me” büyük dillerin hepsine çevrilmiştir. 
Babür Türkçe’nin Çağatay diyeleğinde 
Nevâî’den sonra en büyük şair sayılır. 
36 yıl saltanat sürdükten sonra 1530’da 
47 yaşında öldü.

Babur Bağı’nda 
Babür Şah’ı Ziyaret Ettik

Horasan medeniyetini Afganlı 
sanatçılarla konuştuk. Afganistan baş-
kenti Kabil’de Afgan devlet yönetim 
binalarının bulunduğu bölgeye özel 
izinle giriyoruz. Hindistan’da yüzlerce 
yıl süren Gürganiye veya Babürlüler 
devletinin kurucusu Babür Şah’ın me-
zarını ziyaret edeceğiz. Kabil Babürlü-
ler için de önemli. Timur’un Kabil’de 
vefat ettiğini ve naşının Semerkant’a 
götürüldüğünü biliyoruz. 

Timur’un torunu olan Babürlüler 
Kabil’e büyük önem veriyor. Kabil’deki 
Babür bağının içerisinde saraylar, mes-
cit, havuz, müze ve kütüphane yer 
alıyor. Birçok çiçek ve ağaç çeşidi saray 
bahçesini süslüyor. Babür şahın türbe-
sinin yanındaki beyaz mermerden 
yapılmış mescit, göz ve gönül ziyafeti 
sunuyor. Mescitteki kitabeler, mescidin 
tarihini yansıtıyor. Mescidin hemen yanı 
başındaki Babür Şahın Türbesi, bizler 
için açılıyor ve türbenin içerisine giri-
yoruz. Çiçekli ağaçlarla bezeli türbe 
içerisinde Babür Şah’ın mezarı başın-
da dua okuyoruz.
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Burhaneddin Rabbani Kimdir?
(1940 - 2011)

1940 yılında Afganistan’ın Badah-
şan Vilayeti’nde Tacik kökenli bir aile-
nin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kabil 
Üniversitesi’nde İslam hukuku profesörü 
görevini yürüten Rabbani, Mısır’ın ünlü 
El Ehzer İslam Üniversitesi’nde de eğitim 
gördü. Rabbani, 1960’ların sonunda siya-
si yaşamına başladı. Politik hayatının ilk 
yıllarında Afganistan’da iktidarda bulunan 
Sovyetlerin laik politikalarına karşı mü-
cadele etti. Rabbani, 1980’lerde Sovyet 
işgaline karşı savaşan mücahitlerin lider-
lerinden biriydi. Rabbani, Sovyet işgalinin 
ardından mücahit gruplarınca kurulan 
koalisyon tarafından 1992’de cumhurbaş-
kanlığına seçilmişti. Taliban’ın 1996’da 
Kabil’i ele geçirmesiyle Tacikistan’a geçti. 
Sürgündeki iktidarın lideri olan Burhanet-
tin Rabbani, Birleşmiş Milletler tarafından 
Afganistan’ın devlet başkanı olarak ta-
nınmaya devam ediyordu; 2001 yılında 
Taliban’ın devrilmesiyle birlikte, devlet 
başkanlığı hukuki olarak devam ettiği için 
tekrar fiilen geçici devlet başkanı oldu. 
Ama daha sonra Hamid Karzai’nin devlet 
başkanı seçilmesiyle görevi sona erdi. 
Rabbani’nin, Taliban dahil birçok düşma-
nı bulunuyordu. Afganistan Yüksek Barış 
Konseyi’nin başkanlığını yapan Rabbani, 
İran gezisi sonrası yurda döndüğünde, 
Taliban’dan mesaj getirdiğini söyleyen 
intihar bombacısının sarığından çıkarttığı 
bombayı önüne atması sonucu 20 Eylül 
2011 günü Kabil’deki evinde yaşamını 
yitirdi. 

Burhaneddin Rabbani 
İle Görüşüyoruz

Kabil’deki bir başka durağımız es-
ki cumhurbaşkanlarından Burhaneddin 
Rabbani’nin evi oluyor. Bizleri sami-
mi bir ortamda kabul eden Rabbani 
ile Afganistan tarihi, Horasan medeni-
yeti, Afganistan- Osmanlı ilişkileri ve 
Türkiye’nin Afganistan’a gösterdiği ilgi-
li ve en önemlisi Afganistan’ın geleceği 
konusunda Rabbani’den bilgiler alıyoruz. 

1 saatlik görüşmemizde Burhaned-
din Rabbani bizlere önemli bilgiler 
veriyor. Afganistan’ın İslam medeniye-
ti ile tanışmadan önceki adının ‘Ariyana’ 
olduğunu İslam medeniyeti ile tanış-
tıktan sonra güneşin doğduğu yer 
anlamına gelen Horasan adını aldığı-
nı Afganistan’ın da Horasan’ın başkenti 
olduğunu söylüyor. Zemin-i Horasan’ın, 
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’den 
İran’ın İsfihan kentine kadar Buhara’dan 
Pakistan’a kadar olan coğrafyayı kap-
ladığını söylüyor. Horasan’ın İslam 
medeniyetine bilim, teknoloji ve ilim 
sahasında büyük hizmeti olduğunu açık-
lıyor. Kendisi de islami ilimler konusunda 
büyük bir alim olan Rabbani, zemin-i 
Horasan’ın sadece İslam medeniyetine 
değil, kültür tarihine de büyük hizmeti ol-
duğunu söylüyor. Buhradeddin Rahbani 
tarihi bir tespitini de ilk bizimle paylaşıyor. 
İngilizlerin, 1919’da ilk kez Afganistan’ı 
kaybettiğini, Afganistan’ı kaybettik-
ten sonra üzerinden güneşin batmadığı 
İngiliz imparatorluğunun yıkılmaya baş-
ladığını, Rusların 1980’de Afganistan 
savaşını kaybettikten sonra Sovyet im-
paratorluğunun çöktüğünü, Amerikan 
emperyalizminin de Afganistan’da yıkı-
lıp yok olacağını söylüyordu. Samimi ve 
sıcak bir ortamda geçen Burhaneddin 
Rabbani ile görüşmemizi Nur TV stüdyo-
larında da belgeselini çekerek tarihe not 
düşüyoruz.

14 Afganistan’da Devr-i Alem
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Raşid Dostum İle 
Karargahında Görüştük

Kabil’deki gezimizin şimdiki du-
rağı Özbeklerin lideri Raşit Dostum’un 
karargahı oluyor. Özbeklere ait 
Kabil’den Türkçe yayın yapan Ayna 
TV’nin merkez binası yanındaki Raşit 
Dostum’un karargâhı, özel asker ve 
görevlileri ile korunuyor. Raşid Dostum 
bizi geniş bir salonda kabul ediyor. Sa-
londa yaşlı Özbeklerin yanı sıra silahlı 
askerlerde var. Kendisi ile selamlaşıp, 
tokalaşıyoruz. Röportaj talebimizi ra-
hatsızlığını gerekçe göstererek geri 
çeviriyor. Bize kısaca Özbekler ve 
Türkmenler ile ilgili bilgi verirken Öz-
bekçenin Afganistan’da resmi dil ol-
duğunu Afganistan nüfusunun 3/1’nin 
Türkçe konuştuğunu söylüyor. Ayna 
TV yetkilileri ile görüşerek Devr-i alem 
programlarının bir kopyasını Ayna 
TV’ye veriyoruz. Ayna TV, Türkiye’nin 
desteği ile Afganistan’ın başkenti 
Kabil’den Türkçe yayın yapan tek tv 
kanalı.

RAŞİD DOSTUM KİMDİR?
1953 yılında Afganistan’ın kuze-

yindeki Şibergan şehrinde doğdu.26 
yaşındayken Sovyetlerin Afganistan’da 
açtığı bir doğalgaz tesisinde işçi olarak 
çalışmaya başladı. Kısa sürede tesis 
içinde örgütlü bulunan işçi sendikasının 
başkanı oldu. Bu dönemde Afganistan 
içinde Sovyet yanlısı bir rejim vardı ve 
muhalifler bu yönetime karşı savaşı-
yordu. Bu savaşta kendilerine mücahit 
denilen Suudi etkisindeki gruplar, ülke 
kuzeyindeki Türkmen, Özbek ve Ta-
ciklere karşı tavır alınca, Dostum ku-
zeyden topladığı milislerle çatışmalar 
içine girdi. Sovyetlerin Afganistan’dan 
çekilmesinden sonra iktidarda bulunan 
Necibullah hükümetiyle işbirliğini sür-
dürdü. Mezar-ı Şerif başta olmak üzere 
Kuzey Afganistan’daki yedi eyaletin 
yönetimini ele aldı. Cümbüş-i İslami 
Afganistan adıyla siyasi örgütlenmesini 
de yaptı.

1992 yılında Necibullah’tan des-
teğini çekince başkent Kabil, mücahit 
grupların eline geçti. Mücahit grupların 
hemen hepsi ya etnik bir temele da-
yanıyor ya da İran, Pakistan ve Suudi 
Arabistan gibi ülkelerin sözcülüğünü 
yapıyordu. Ayrıca örgütlerin en önemli 
gelir kaynağı olan uyuşturucu üretim 
ve sevkiyatı da çatışmaların ayrı bir 
yönünü teşkil ediyordu. Bu örgütlerin 
hepsinin ittifak ettiği tek konu ise Türk-
lerin yönetim dışında kalması idi. Baş-
kenti birbiriyle çatışan mücahit grup-
lara devrederek, kuvvetlerini yeniden 
kuzeye çekti ve Mezar-ı Şerif ’te devlet 
otoritesini pekiştirdi. Mezar-ı Şerif kısa 
zamanda eğitim, ticaret ve ziraat başta 
olmak üzere her alanda gelişti. 

15Afganistan’da Devr-i Alem
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Türkiye ile ilişkiler kuran, devrin 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın açtığı 
imkanlarla bütün dünyada tanındı. Tur-
gut Özal bir dönem kullandığı makam 
arabasını da hediye etti ki, bunun sem-
bolik anlamı Türklere ayrı bir heyecan 
kazandırıyordu.

Yüksek Askeri Şura Başkanı 
sıfatıyla başkent Kabil’i terk etti. Bir-
biriyle çatışan mücahit gruplardan 
ümidini kesen Pakistan ve Suudi Ara-
bistan, Afganistan’ı ele geçirmek için 
Hindistan’ın Diobent şehri medresele-
rinde eğitim gören gençleri, Taliban yani 
talebeler adıyla örgütledi. Bu medrese-
de esas itibariyle ehli sünnet âlimlerinin 
dini kitapları okutulmakla birlikte bu eği-
tim skolâstik bir yaklaşımla ve medeni-
yet eksenli bir bakıştan uzak bir şekilde 
veriliyordu. Değişmeyi idrakten yoksun 
bu bakış, medeniyet tarihimizdeki deği-
şiklikleri bidat diyerek reddediyordu. Bu 
kesin inançlı robot örgütlenme kısa za-

manda gelişti ve mücahit grupların hep-
sini yıkarak kuzey hariç Afganistan’a 
hâkim oldu. Kuzey Afganistan pazar-
lığını bizzat 1999 yılında Pakistan Dı-
şişleri Bakanı yürütüyordu. Rabbani 
öncülüğündeki devrik Cumhurbaşkanı 
ve eski mücahit gruplardan yana tavır 
koyarak, Pakistan’la anlaşmadı. Tacik 
asıllı Ahmet Şah Mesut dışında hiç bir 
mücahit örgütü Talibanların karşısın-
da tutunamayınca, Pakistan destekli 
Talibanlar Mezar-ı Şerif ’i ele geçirdi. 
Ülkesini terk edip Ankara’ya gelerek 
Türk yetkililerle durum değerlendirmesi 
yaptı. Bilahare Türkiye, Özbekistan ve 
İran’da kısa süre bulunduktan sonra 
Kuzey Afganistan’a tekrar döndü. Li-
derliğindeki Kuzey Afganistan güçleri, 
ABD’nin Taliban yönetimine karşı baş-
lattığı askeri harekâtla tekrar öne çıktı.

Dostumun güçleri, ABD’deki sal-
dırılardan sonra Mezar-ı Şerif yönünde 
en etkili saldırıyı gerçekleştirdi.

Herat’tan bir görünüm

Bamyan
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Kabil’den Herat’a gidiyoruz. 

Horasan medeniyeti ile ilgili araştır-
mamıza Herat şehrinde devam ede-
ceğiz. Herat’ın tarihi antik çağlara 
dayanmaktadır. Yunan tarihçi Herodot, 
Herat’ın Orta Asya’nın buğday ambarı 
olarak ifade eder. 

Sasaniler (226-652) döneminde 
Ak Hun İmparatorluğu ile Sasaniler 
arasında geçen savaşlarda Herat stra-
tejik bir öneme sahipti. 786-809 yılları 
arasında kent Abbasiler tarafından yö-
netildi. Herat, 1000 yılında Gaznelile-
rin 1040 yılında ise Selçuklular’ın eline 
geçti. Daha sonra Harzemşahların bir 
parçası oldu.

1221 yılında Herat Cengiz Han,  
1381 yılında da Timur tarafından yer-
le bir edildi. 15. yüzyılda kent bir süre 
Karakoyunlular tarafından yönetildi. 
1507 yılında Özbekler’in, 1510 yılında 
Safevi Devleti’nin, 1750 yılında ise Ah-
met Şah Durani’nin eline geçti. Herat 
1860 yılında Dost Muhammed Han 
tarafından Afgan Devleti’nin bir parça-
sı haline getirildi. 19. yüzyıl boyunca 
kent İngilizler, İranlılar ve Afganlar ara-
sında birçok savaşlara sahne oldu.

Sovyet-Afgan Savaşı sırasında 
Herat Sovyetler Birliği tarafından iş-

gal edildi. 10- 20 Mart 1979 tarihleri 
arasında kentte Sovyetler’e karşı çı-
kan isyanı bastırmak üzere Sovyetler 
kenti bombalayarak 20.000 kişinin 
ölümüne neden oldu. Kent 1995 yılın-
da Taliban’ın eline geçti. 2001 yılında 
ABD’nin Afganistan’a yaptığı müda-
hele sonucu Taliban kenti terk etmek 
zorunda kaldı. Günümüzde Herat, 
ABD destekli Hamid Karzai hükümeti 
tarafından yönetilmektedir.

Herat İran sınırında Meşhed’e 
yakın bir şehir Horasan medeniyetinin 
başkentlerinden Sultan Hüseyin Bay-
kara yönetiminde muhteşem geçmişi 
olan bir tarih hazinesi. Molla camii, 
Fahreddini Razi, Vaizi Kaşifi, Türk 
dilini edebiyat dili haline getiren Ali 
Şir Nevai’nin mezarının bulunduğunu 
yer. Pamir hava yollarına ait uçakla 
Herat’a doğru yola çıkıyoruz. Karlı 
Hindikuş dağları üzerinde uçağımız 
adeta bir kartal gibi süzülürken karlı 
Hindikuş dağlarına bakarak Horsan 
alimleri, bilginleri, erenleri ve devlet 
adamlarını düşünüyoruz. Tari-
hi adeta yeniden yaşı-
yor, Horasan’ın İslam 
m e d e n i y e t i n e 
katkısını ha-
t ı r l ı y o -
ruz. 

HORASAN’A BAŞKENTLİK YAPMIŞ HERAT’A GİDİYORUZ

“Herat dünya şehirlerinin göz bebeği; dünya bir vücut ise Herat 
onun ruhudur” 

Tac Salmani
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Alim ve Bilginler Diyarı Herat
Uçağımız Herat’a yaklaşırken Hindi-

kuş dağları geride kalıyor artık Horasan 
harcının kaynağı olan kırmızı Horasan 
toprakları üzerinde uçuyoruz. Güneşin 
Horasan çöllerine vurduğu kızıllık bizle-
re farklı duygular yaşatıyor. Uçağımızın 
penceresinden Herat şehrini havadan 
seyrederken tarifi imkânsız duygular 
yaşıyoruz. Uçaktan Herat Ulu Caminin 
ihtişamlı mimarisi ile birer füze gibi du-
ran Herat Rasathaneleri, bize hoş geldin 
dercesine adeta el sallıyordu.  Uçaktan, 
güneş batarken iniyoruz. Herat’ta bize 
rehberlik yapan Ahmet Hüseyni ve Ab-
dullah Rahman Salih-i bizi karşılıyor. 
Güneşin ihtişamlı gurubu ile tarihi Herat 
şehrine doğru 80 yıl önce dikilen çam 
ağaçlarının altından geçerek gidiyoruz. 
Herat’a çamlı şehirde deniyor. 80 yıl önce 
dikilen çam ağaçları eşeklerle sulanarak 
büyümüş. İşgaller ve iç savaş yüzünden 
çam ağaçlarının %60’ı yok olmuş. Buna 
rağmen binlerce çam ağacı Herat’ta farklı 
bir hava veriyor. 

Herirut ırmağı üzerinden geçerek 
Herat şehrine giriyoruz.Vakit akşam. 
Herat’ta ilk durağımız Ulu mescit oluyor. 
İslamiyet’ten önce de burası ateşe tapı-
lan bir mabetmiş. Bu gün bir çok insanın 
aynı anda namaz kıldığı büyük bir camii.
Gece olmasına rağmen ihtişamı bizi etki-
liyor. Turkuaz renkli firuze çiniler, Horasan 
mimarisi ile yapılan minareler, caminin iç 
mimarisi ve cami görevlileri bizi s ıcak 
ve samimi karşılamaları bizleri derin-
den etkiliyor. Herat’ta  bulun- duğu-
muz süre içersinde bu camiyi birkaç 
kez ziyaret ediyor, gü- n ü n 
değişik saatlerinde He- r a t 
Ulu Caminin muhteşem 

mimarisinin belgeselini çekiyoruz. Bu-
rası Horasan medeniyetinin ilk camisi. 
‘1201’de Gıyas al Din Guri tarafından 
yaptırılan ama 40 sene sonra yaşanan 
depremde tamamen harap olan; 1498’de 
ise Ali Şir Nevai tarafından esaslı bir ta-
mirden  geçirtilerek bugünkü halini alan 
Camii Kabir diğer adıyla Herat Büyük ca-
mii, şehrin kalbi. Mimarisi ve bezemeleri 
ile şehrin ortasına vurulan bir nakış gibi 
bu abidevi yapı Nevai’nin yaptırdığı yüz-
lerce eserden sadece bisiriydi.’

Tarihi şerbet kazanı üzerindeki ka-
bartmalar ve ayeti kerimeler ile süslü 
caminin ihtişamlı Horasan mimarisinden 
etkilenerek cami görevlilerindeki Hora-
san sarığını başımıza takarak ezan bile 
okuyoruz. Cami çevresindeki çocuklar, 
yetkililer ve insanlarla sohbet ediyoruz. 
Türkiye’den geldiğimizi söyleyince bizi 
adeta bağırlarına basıyorlar.
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Hacı Bektaşı Veli 
Gönül İnsanı,büyük Türk düşü-

nürü, Allah dostu, mutasavvıf, eren 
olan Seyyit Hacı  Bektaş-ı Veli Hz.nin 
annesi Hatem Hatun, babası Seyyit 
İbrahim Sani’dir. Horasan Nişabur’da 
doğmuştur. Doğum tarihleri arasında 
çelişkiler bulunmaktadır. 

Felsefesi; eşitlik, Allah sevgisi, 
insan sevgisi, hoşgörü, paylaşım, 
toplumsal barış, dürüstlük ilkeleri ü-
zerine kurulmuş hiçbir şekilde sün-
net ile şeriat kurallarından ayrılma-
mıştır. 

Kendisine atfedilen Bektaşilik ta-
rikatı ile ilgisi bulunmamaktadır. Ah-
rete intikalinden sonra kurulmuştur. 
Çok suiistimal edilen, üzerinde spe-
külasyonlar yapılan mübarek  evliya-
larımızdan birisi olan mübarek zatın 
gerçek ismi Seyyit Muhammet Bin 
Ata’dır. 

İmam Ali B. El-Hasan 
En-Nisaburi
Ali Bin El-Hasan Bin Ali Ebu`l-

Muhsin, yüksek soylu bir âlimdir. 
484 tarihinde vefat etmiştir. Ali en-
Nisaburi, güçlü, Hanefi mezhepli 
bir âlim, zahid, takvalı bir zat idi. 
Tefsirde, kelamda uzman idi. Ho-
rasan âlimlerinin adetleri veçhile 
vaaz ve nasihatte bulunurdu. El-
Huseyn Bin Es-Saymuri´den ilim 
ahzedmiştir. Sultan Tuğrul Bey ile 
beraber Bağdat`a gelmişti, Nişabu-
ri dönünce münzeviyane yasamaya 
başlamış,vaktini ibadet ve taate hasr 
etmiş, kabiri ziyaretten kesilmişti. 

ÖNEMLİ HORASAN ALİMLERİ

Molla Camii Türbesi’ndeyiz
Heratta, Molla caminin türbesini ziya-

ret etmeden, istirahat etmek istemiyorum. 
Gecenin geç vakti olmasına rağmen Herat 
şehrinin dışındaki Molla Camii kitabı yazarı, 
Mevlana Abdurrahmani Caminin türbesinin 
bulunduğu yere gidiyoruz. Ay ışığı altında 
fıstık ağacının altında muhteşem mezar 
taşı ile süslü hemen karşısında tipik Ho-
rasan mimarisi ile yapılmış Horasan camii 
mescidi bizleri derinden etkiliyor.Yıllarca 
kitabını okuduğumuz Molla hazretlerini vefa 
borcumuzu ödemek için mezarı başında Fa-
tiha okuyor, Ahmed Hüseyinin Horasan’daki 
akrabası Abdurrahman Salihi’nin evine mi-
safir oluyoruz. Aslında Herat, Afganistan’ın 
diğer şehirlerinden çok farklı şehir düzgün 
güzel binalar var. Güzel bir Horasan mima-
risi ile yapılmış bir ortamda çok samimi bir 
ortamda karşılanıyoruz. Horasanlılar misa-
fire mihman diyorlar. Mihman çok önemli. 
Evlerde özel misafir katları kurulmuş. Önce 
yeşil çay ve çerezler ile ağırlama başlıyor 
ardından zerdeli Horsan pilavı, ıspanaklı 
ve etli yemekler ve çorba ile mükellef bir 
Horsan ziyafeti çekiliyor.5 katlı evin ilk katı 
sırf misafir için yapılmış.Yer yataklarında 
güzel bir uyku çekiyoruz.Sabah erken ken-
dimizi sisli ve yağmurlu bir havada Herat 
sokaklarına atıyoruz.Herat’ta şimdiki dura-
ğımız Vaizi Kaşifi’nin Türbesi.Çam ağaçları 
arasındaki türbede yatan Tefsiri Hüseyin’in 
yazarı Vaizi Kaşifi önemli bir Horasan alimi. 
Herat minareleri veya rasathanelerinin bu-
lunduğu bölgeden geçerek bizim sadece 
müfessir olarak bildiğimiz Tefsiri “kaberen” 
yazarı Fahreddin Razinin türbesinde Fa-
tiha okuyacağız. Fahreddin Razi sadece 
müfessir değil aynı zamanda Sultan Hü-
seyin Baykara’nın yakın çalışma arkadaşı. 
Hüseyin Baykara’ya Herat rasathanelerini 
kurdurtan hem astronomi alimi hem de kim-
yacı.Fahreddin Razinin türbesinden Fatiha 
okurken,  Fahreddin Razinin uzay bilimleri 
çalışması yaptığı Herat rasathanelerini 
doya doya seyrediyoruz.
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2009 tarihi Herat şehrini 
geziyoruz.

Herat’ın alameti fari-
kası olan Herat minarele-
ri ve Herat rasathanesinin 
bulunduğu yere geliyoruz. 
Rasathaneler adeta bir mü-
ze gibi 800 yüzyıldan be-
ri Heratı süslüyor. Rasat-
hanelerin altında bir za-
manların kız medresesi bu-
gün perişanlık içerisinde. Rus işgalin-
den önce 9 tane olan rasathane kule-
si Rus saldırısı sonucu yıkılmış. Ayak-
ta kalan 5 minarede Rusların açtığı a-
teş sonucu delik deşik olmuş. Rasat-
hane dibindeki Hüseyin Baykara Tür-
besi demir parmaklıklar ile çevrilmiş. 
Şah Mirza’nın eşi Güherşah Begüm 
Sultanın Türbesi biraz ileride kubbe-
si ile adeta büyük bir mabet gibi. Ho-
rasan medeniyetinini kadına verdiği ö-
nemi gösteriyor. Türbenin ve rasatha-
nelerin çevresi adeta toprak yığınla-
rı ile kaplı evsiz barksız 
esrarkeş ve eroincilerin 

gecelediği yer hali-
ne gelmiş. Yaptığı e-
ser ve hizmetler i-

le tanınan ilim adamı ve bilginlere bü-
yük önem veren sultan Hüseyin Bay-
kara Türbesinin çevresindeki acı man-
zara bizi derinden yaralıyor. Hüseyin 
Baykara’nın mezarınn hemen yanı ba-
şında Türk diline büyük hizmet yapan 
edebiyat dili olan Farsça’ya karşı Türk 
dilinin de edebiyat dili olduğunu ispat 
eden emir Ali Şir Nevai’nin mezarı bir-
kaç taştan ibaret kalmış.Türk dünyası-
nın Ali Şir Nevai’ye büyük vefa borcu 
var. Çağatay Türkçesini Orta Asya’dan 
Anadolu’ya  taşıyan büyük dil bilgi-
ni Ali Şir Nevai ve Sultan Hüseyin 
Baykara’nın mezarları başında Fatiha 
okuyarak vefa borcu- muzu az da 
olsa ödemeye çalışı- yoruz.

Herat Rasathaneleri ve Hüseyin Baykara
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Çok suiistimal edilen, üzerinde spe-
külasyonlar yapılan mübarek  evliya-
larımızdan birisi olan mübarek zatın 
gerçek ismi Seyyit Muhammet Bin 
Ata’dır. 

İmam Ali B. El-Hasan 
En-Nisaburi
Ali Bin El-Hasan Bin Ali Ebu`l-

Muhsin, yüksek soylu bir âlimdir. 
484 tarihinde vefat etmiştir. Ali en-
Nisaburi, güçlü, Hanefi mezhepli 
bir âlim, zahid, takvalı bir zat idi. 
Tefsirde, kelamda uzman idi. Ho-
rasan âlimlerinin adetleri veçhile 
vaaz ve nasihatte bulunurdu. El-
Huseyn Bin Es-Saymuri´den ilim 
ahzedmiştir. Sultan Tuğrul Bey ile 
beraber Bağdat`a gelmişti, Nişabu-
ri dönünce münzeviyane yasamaya 
başlamış,vaktini ibadet ve taate hasr 
etmiş, kabiri ziyaretten kesilmişti. 

Herat Havalimanında 
Çektiğimiz İşkence

Bizim Herat’taki planımız, Herat’tan 
Mezarı Şerif şehrinin bulunduğu bir baş-
ka Horasan kenti Belh’e gitmek. Uçak bi-
letimizi alarak mezarı şerife gitmek üze-
re hızlı bir şekilde Herat’ı terk ederek ha-
valimanına gidiyoruz. Zamanı değerlen-
dirmek için kahvaltı bile yapmadık. Elimi-
ze iyi pişmiş Herat pidesi ve bir şişe su a-
lıp bir taraftan ekmekle su içip ekmeği yi-
yor bir taraftan da Herat’ın görüntülerini 
çekerek hava limanına geliyoruz. Adeta 
bir hapishaneyi andıran çamurlu boş bir 
alana polis kontrolü içerisinde biletimizi 
göstererek geçiyoruz. Çantalarımızı ça-
murlar içinde sıraya koyup, görevlilerin 
gelmesini bekliyoruz.Herkes çamurlu a-
landa bir yerlere çökmüş, kadınlar ve ço-
cukların durumu içler acısı.Yaşlı insanlar 
üşümemek için başını sarmış.

Manzara gerçekten ürkütücü.Sa-
atler süren bekleyişten sonra görevliler 
geliyor, çamurlu yerlerdeki valizlerimizi 
alarak tartıyor, bilet kontrolü yapıp uçuş 
kartımızı veriyorlar. Uzun bir yürüyüşten 
sonra yeni bir kontrolden geçirilerek, sa-
lona giriyoruz. Burada da saatler süren 
bekleyiş başlıyor.Dar bir salonda yüzler-
ce insan adeta balık istifi olmuş.Saat-
ler süren bekleyişten sonra Mezarı Şe-
rif şehrinde hava bozuk olduğu için uça-
ğın gelmediği söyleniyor.İnsanlar tepki 
gösteriyor ancak o da ne coplu asker ve 
polisler bir anda salona giriyor yaka pa-
ça zorla dışarı atılıyoruz.Dışarı çıkar çık-
maz kendimi  adeta güçsüz ve kuvvetsiz 
hissediyorum. Ahmed Hüseyini Türkmen 
köyüne gittiği için telefonu cevap vermi-
yor. Bu kez başka bir Horasanlı dostu a-
rıyoruz. 

21Afganistan’da Devr-i Alem
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Fahreddin-i Razi (1149–1209)
Meşhur tefsîr âlimi. İsmi Mu-

hammed bin Ömer’dir. Künyesi 
Ebû Abdullah ve Ebü’l-Meâlî, la-
kabı Fahreddîn’dir. Soyu Kureyş 
Kabîlesine uzanmaktadır. 1149 
(H.544) senesinde İran’da bulunan 
Rey şehrinde doğdu. “Râzî” lakabını 
doğum yerine nispetle almıştır. 1209 
(H.606) senesinde Herat’ta vefât etti. 

Fahreddîn-i Râzî önce, bü-
yük bir âlim olan babası Ziyâüddîn 
Ömer’den ders aldı. Babası Muhy-
is-sünne Muhammed Begavî’nin 
talebelerinden idi. Gâyet fasîh, belîğ 
ve tesirli hutbe okurdu. Fahreddîn-i 
Râzî, fen ilimlerini Mecd-i Cîlî’den, 
fıkıh ilmini Kemâl Simnânî’den öğ-
rendi. İmâm-ı Harameyn’in Şâmil adlı 
kitâbını ezberledi. Bunlardan başka, 
asrının büyük âlimleriyle görüştü ve 
onlardan ilim aldı.Tahsîlini bitirip, ilim-
de yüksek derecelere ulaştıktan son-
ra, bazı yolculuklar yaptı. Harezm’e 
gidip orada bozuk bir îtikâda sâhib 
olan Mûtezileye mensup kimse-
lerle münâzaralarda bulundu. Bu 
münâzaralar netîcesinde Harezm’den 
ayrılma lüzûmunu gördü. Buradan 
Mâverâünnehr’e gitti.

Fahreddîn-i Râzî, fakir ve yok-
sul bir kimseydi. Sonra her şeyin 
sâhibi ve mâliki olan Allahü teâlâ ken-
disine ihsânlarda bulundu. Mâverâün-
nehr’den memleketi Rey şehrine dön-
müştü. Burada mütehassıs ve zengin 
bir doktor vardı. İki kızını Fahreddîn-i 
Râzî’nin iki oğlu ile evlendirdi. Bir 
müddet sonra doktor vefât etti. Kül-
liyetli mikdârdaki serveti Fahreddîn-i 
Râzî’nin âilesine geçti.

Samsunda çevre mühendisliği o-
kumuş, Heratlı Basir Ahmet Yusufi biz-
leri Herat valiliği önünde karşılıyor. 

Otele gitme teklifimize sert tepki 
göstererek sen bizim mihmanımızsın. 
Horasan’da Mihman çok önemli. Başı-
mızın üzerinde yerimiz var diyor.

Herat’ta ikinci geceyi de yine Ho-
rasanlı bir evde geçireceğiz.Sıcak ve 
samimi bir ortamda Yufusinin evin-
de misafir oluyoruz. Akşam cemiye-
ti ıslahın merkezine gidiyoruz. Islah-
tan gelen ve insanlara milliyetçilik de-
ğil de İslam ve ümmet şuurunu veren 
ilme ve kültüre değer veren bu cemi-
yet Kabilde bir üniversite kurmuşlar. 
Basir bey bu üniversitenin müdürü.U-
zun uzun konuşuyor ve ardından Basir 
Bey ile sohbetimize kendi evinde de-
vam ediyoruz.Basir bey bizlere Afga-
nistan gerçeğini, Rus işgali, iç savaş-
lar ve Taliban’ın savaşları ile ilgili bilgi-
ler veriyor.Ertesi gün mezarı şerif değil 
Kabil’e gitmek üzere biletimizi değişti-
riyor.Uçak kalkana kadar Herat’ta gez-
meye karar veriyoruz.

22 Afganistan’da Devr-i Alem
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Davudi Tai 
Tai Davud, bilinen adıyla Hora-

san asıllı bir tüccardır. Yıllarca işine 
bakar, alır, satar, takas yapar. Gün 
gelir iyice bir servet sahibi olur. O de-
virde bütün Bağdatlılar küçümsene-
meyecek bir tedristen geçerler. O da 
birçok büyük tanır, feyzli sohbetlere 
koşar, kâh hadis ezberler, kâh notlar 
tutar. Her ne kadar kendini sıradan 
biri gibi görse de ilim sahibidir

Hüseyin Vaiz-i Kaşifi
Tîmûroğulları hükümdârların-

dan Sultan Hüseyin Baykara zamâ-
nında Herât’ta yetişen Hanefî mez-
hebi fıkıh âlimlerinden ve evliyânın 
büyüklerinden. İsmi, Hüseyn bin A-
li, lakabı Kemâleddîndir. Kâşifî, Vâiz-
i Hirevî Velî gibi isimlerle şöhret bul-
muştur. Reşehât-ı Aynül Hayât ki-
tabının müellifi Ali Hirevînin baba-
sıdır. Doğum târihi bilinmemektedir. 
Horasan’da bulunan Sebzevâr veya 
Beyhak beldelerinden birinde doğ-
du. 1505 (H.910)te Herâtta vefât etti. 
Çocukluğundan îtibâren ilim tahsili-
ne yönelen Vâiz-i Kâşifî, zamanın a-
limlerinden din ve zamanın fen bilgi-
lerini öğrendi.Nişabûr ve Meşhed’e 
gitti. Tefsir, hadis, fıkıh ve edebiyât i-
limleri ile tasavvufta zamanın önde 
gelen büyüklerinden oldu. Herat’a 
gitti. Sultan Hüseyin Baykara’nın 
iltifât ve ihsanlarına kavuştu. Şâir A-
li Şîr Nevâî ile görüşüp, ondan teş-
vik gördü. Herat’ta çok tesirli vâz ve 
nasihatlerde bulundu. Kaşifi mah-
lasıyla çok güzel Farsça şiirler yaz-
dı. Herat’ta bulunduğu sırada vaz ve 
nasihatlerine devâm etti.

Herat’ta 2. Gün

Bugün 25  Kasım  2009. Herat’da 
ikinci günümüz... Sabah erken 

Herat farklı bir hava ile bizi karşılıyor. Gü-
neş doğmuş.  Bu kez Herat şehrini ve ta-
rihi Herat çarşısını gezeceğiz.İlk durağı-
mız Hırka-i Mübareke Mescidi ve kalei 
ihtiyari din oluyor. Herat sokakları ve pa-
zarı Türkiye’den 300 yüz seneki zama-
nı yaşıyor. Fakirlik buralarda kendini gös-
teriyor. Ruslar burada büyük vahşetler 
yapmışlar. Bir günde 20 bin Heratlı’yı öl-
dürmüşler. Bu vahşeti anlatan tanklı anıt 
Herat’ın ana caddesine yapılmış. 

Herat’ta kitap ve kütüphanelere ö-
nem veriyor. Herat kitap kütüphanesine 
kitap satış dükkanlarına uğruyoruz.Fars-
ça Horasan’ı anlatan kitaplar satın alıyo-
ruz.Dükkan sahibi bize kitaplar hediye e-
diyor.Herat’taki tarihi Horasan kültür e-
serlerini Türkçe ve Farsça anlatan gü-
zel bir albümü 20 dolara satın alıyoruz.  
Dükkan sahibi ile samimi sohbetler yapıp 
Herat’ın çam ağaçları altındaki cadde ve 
sokaklarını gezmeye devam ediyoruz. 
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Düğünlere büyük önem veriyor 
Afganlılar. Aslında kadının hiçbir öne-
mi yok. Başlık parasını veren istediği 
kızla evleniyor. Afganistan’ın bazı yar-
lerinde 3-4 evlilik yapılıyor. Herat’ta tek 
evlilikler yapılıyor. Düğünler için büyük 
masraflar ve gösterişten kaçınılmıyor.

Artık Herat şehrindeki gezimizi 
tamamlayacağız.. Herat’a hakim Mü-
cahitler Konağı’nın bulunduğu tepeye 
çıkıyoruz.Burası Rus işgali sırasında 
mücahitlerin karargah merkezi. Karar-
gah merkezinin altı Gülruh Begüm Şah 
Sultan’ın babası tahtül Çoban Pınarı o-
larak adlandırılan büyük bir park yapıl-
mış.Yüzme havuzunun bulunduğu ye-
rin yanı başında ise mücahit şehitle-
r i - nin mezarları bulu-
n u - yor.Ancak mezar-
lar- nı bakımsız hali 

beni derinden et-
kiliyor.İçimiz bur-
kuk ve aklımız 

Gazneli Mahmut 
(970-1030)
Gazne Valisi Alp Tigin’in komu-

tanlarından Sebük Tigin’ in oğludur. Ba-
basıyla birlikte, Hindulara karşı düzenle-
nen Lamagan Savaşı’ na (986/987) ka-
tılıp büyük yararlıklar gösterdi. 992’de 
yararlıklarından dolayı Samanoğulla-
rı Hükümdarı Nuh tarafından Horasan 
Valiliği’ne getirdi.  Sebük Tigin 997’de 
ölünce yerine veliaht oğlu İsmail geç-
tiyse de öteki oğlu Mahmut kardeşine 
kendisinin yaşça daha büyük olduğu-
nu ileriye sürerek Gazne’ye yürüdü ve 
Mart 998’de Gazne tahtına çıktı. Hora-
san, Herat, Büst ve Kabil bölgesinde 
tam bir egemenlik kurdu. Abbasi halife-
si Mahmut’a “hilat”, taç ve bayrak gön-
dererek sultanlığını tanıdığını bildirdi. 
İslâm kaynaklarına göre “Sultan” un-
vanını kullanan ilk hükümdar Gazneli 
Mahmut’tur. 

Gaznelilerin ilk bağımsız hüküm-
darı olan Gazneli Mahmut, Hindistan’a 
17 sefer düzenleyerek islamın bura-
da yayılmasını sağlamıştır. Gazneli 
Mahmut’un en ünlü Hint Seferi Sumnat’a 
yapılan 16. Sefer’dir. Mahmut 1025’te 
sefere çıktı; bir yıl sonra Sumnat’a var-
dı. Kent ele geçirilip putlar yıkıldı, hazi-
neler yağmalandı. Bu büyük zafer İslâm 
dünyasında Gazneli Mahmut’u söylen-
ce kahramanı haline getirdi. Son yılları 
Irak-ı Acem ve Horasan’da geçen Sul-
tan Mahmut, 1029’da Rey’e girip Bü-
veyhilerin hazinesini ele geçirdi, Batı-
nileri dağıttı. Irak-ı Acem işlerini yolu-
na koyduktan sonra oğlu Mesut’u bura-
ya vali atadı ve Nişabur’a döndü. Hasta-
lığı nedeniyle son seferinde başarısızlı-
ğa uğradı. Yaptığı seferlerle Müslüman-

lığı Hindistan’a yaymayı başardı.
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HÜSEYİN BAYKARA
Timurlular hanedanından ge-

len ve Cengiz Han soyundan olan 
Hüseyin Baykara, 14 yaşına kadar 
Herat’ta Devlethane denen sarayda 
kaldı ve iyi bir eğitim gördü. 1452’de 
Herat’a egemen olan Ebu’l Kasım, 
Babür’ün hizmetine girdi. Ebu’l Ka-
sım Babür’ün ölümünden (1457) 
sonra Horasan tahtına çıktı. Hora-
san ve Maveraünnehir’de uzun yıllar 
hüküm sürdü.

Ceyhun (Amu Derya) bo-
yundaki kaleleri güçlendirmeye a-
ğırlık verdi.Ama oğullarının gide-
rek bağımsız bir tutuma yönelme-
si egemenliğini sarsmaya başla-
dı. 1500’den sonra Türkistan’a ege-
men olan Özbeklerin Harezm dolay-
larında Ceyhun’u aşarak Herat üze-
rinde akınlar düzenlemesi üzerine, 
1506’da güçlü bir orduyla çıktığı se-
ferde öldü.

Timurlu soyunun son büyük 
hükümdarı olan Hüseyin Baykara, 
Türk kültürünün Çin, Kuzey Asya 
ve Hint etkilerini özümleyerek par-
lak bir düzeye ulaşmasında önem-
li rol oynamıştır. Herat’taki sarayı-
nı canlı bir bilim merkezi durumuna 
getirmiş, döneminin önde gelen dü-
şünür ve sanatçılarını koruma al-
tına almış ve onların yakınlıkları-
nı kazanmıştır. Hüseyni mahlasıy-
la Türkçe ve Farsça şiirler de yazan 
Hüseyin Baykara’nın Türkçe şiirleri 
Divan-ı Sultan Hüseyin Mirza Bay-
kara adıyla yayımlanmıştır.Şiirleri-
nin bir bölümü de Hüseyn-i Bayka-
ra Divanı’ndan Seçmeler adı altında 
basılmıştır.

Herat’ta kalarak Rus işgali sırasındaki 
tank ve askeri mühimmatların bulundu-
ğu devasa hurdalıkları görüyoruz.  He-
rat’taki son durağız olan Herat ırmağı ü-
zerindeki 2500 yüzyıllık iki kız kardeşin 
yaptığı tarihi köprü üzerinde çekimler ya-
pıyoruz.Köprünün ihtişamlı mimarisi kar-
şısında etkileniyoruz ve havalimanına 
girerken bir sürpriz ile karşılaşıyoruz.Git-
meyeceğini sandığımız mezarı şerif uça-
ğı çoktan havalanmış.Dünkü mücadele-
ler yine başlıyor.Kabil’e gitmek için saat-
lerce bekliyoruz ve güçlükle salona grip 
kendimizi Afgan devletinin havayolla-
rı olan Ariana uçağına attığımızda  de-
rin bir nefes alıyoruz.Ancak bazıları biz-
ler kadar şanslı değil.Kadınlar ve çoçuk-
ların biletler fazla satıldığı için uçağa gi-
remediklerine üzülerek şahit oluyoruz.U-
çağımız Herat havalimanından kalkarak 
güneşli ve açık bir havada kabile doğ-
ru Hindukuş Dağları üzerinden uçmaya 
başlıyor ve aklımız hep Herat’ta kalıyor.
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Dandanakan Savaşı
Selçuklularla Gazneliler arasında 

yapılan savaştır (23 Mayıs 1040).
Oğuzların ve Türkmenlerin deste-

ğini sağlayan Selçuklular, Nişabur’u 
alınca Horasan da egemenliklerine 
girdi. Gazneli Sultanı Mesut’un Hint 
Seferi’ne çıkmasından yararlanan Sel-
çuklular Belh’i ele geçirdilerse de Sultan 
Mesut, dönüşünde Belh’i geri aldı 
(1039). Bir süre sonra da Aliabad 
Savaşı’nda Selçukluları geri çekilmek 
zorunda bıraktı. Mayıs 1039’da, Sultan 
Mesut yeniden Oğuzların üzerine yü-
rüdü. 

Serahs’ta Oğuzlarla birleşen Sel-
çuklu güçleri, Hindistan’a yönelmek 
isteyen Sultan Mesut’a karşı bir meydan 
savaşına girişmekten kaçındılar. Ken-
disinden barış isteyen Selçuklularla 
anlaşan Mesut, Hindistan’a ilerlediyse 
de barışın bozulması üzerine geri dö-
nüp Selçukluların ele geçirdikleri kent-
leri geri alarak Horasan’ın içlerine 
doğru ilerledi. Selçuklulara yardımcı 
olan Oğuzları Horasan’ dan tümüyle 
çıkarmak amacıyla Merv üzerine yürü-
dü. İki ordu Merv yakınlarındaki 
Dandanakan’da karşı karşıya geldi. 
Gazneliler, ilk saldırılarında başarı sağ-
layamayınca arkadan saldıran Çağrı 
Bey’in güçlerince kıskaç içine alındılar. 
Sultan Mesut’un çabası bozgunu önle-
yemedi ve çekilmek zorunda kaldı, tüm 
Gazneli ordugâhı ve hazineleri Selçuk-
luların eline geçti. Böylece yörede et-
kinliğini artıran Selçuklular, kısa zaman-
da büyük bir imparatorluk durumuna 
gelecek olan devletin temellerini attılar.
(1)

(1) http://www.nkfu.com/dandanakan-savasi-hakkinda-bilgi/

Kabil’e Gidiyoruz

Uçağımız, güneşli bir havada 
Herat Havalimanından kalk-

tıktan sonra Hindikuş sıra dağları üze-
rinden uçmaya başlıyor.Binlerce metre 
yüksekliğindeki Hindukuş dağları beyaz 
gelinliğe bürünmüş nazlı gelin edası i-
le bize gülümsüyor ve el sallıyor gibiy-
di.Tarihimizde Hindikuş dağlarının ay-
rı bir yeri var. Atalarımız ulu Türkistan 
ve Horasan’dan göç ederken bu dağlar-
dan geçmişlerdi. Dağların zirvesi ve de-
rin vadileri, uçağımızın penceresinden 
seyrederken zaman zaman da kame-
ramla muhteşem Hindikuş dağlarının 
görüntülerini çekiyorum. 

Kabil Havalimanına uçağımız 
yüksek ve sivri karlı dağlar arasın-
dan zik zaklar çizerek kartal misali i-
niş yaparken,ben uçakla gidemediğim 
Horasan’ın bir başka başkenti Belhe ve 
mezarı şerife gitmenin planını yapıyor-
dum.Kabil’e iner inmez, plan yapıyoruz.
Karayoluyla Belh’e gitmeye karar ve-
riyoruz.Akşam saat 19.00 sıralarında  
son dolmuş taksiye 1700 Afgani yani 35 
dolar ödeyerek taksiye kendimizi atıyo-
ruz.  Kabil’den beni  taksiye bindiren ar-
kadaşlar güvenlik önlemi olarak taksi-
nin plakası ve telefon numarasını alıyor.
Takside yanımda rehber yok.Tesadüfen 
taksinin önüne oturan Türkmen polis i-
le arkadaş oluyoruz. Normalde 7 saatte 
gidilen ve 450 kilometre olan Kabil me-
zarı şerif yolculuğumuz başlıyor.Taksi-
de 4 yolcuyuz.Yolcuların ikisi Tacik bi-
ri Türkmen. Kısa sürede kaynaşıp sa-
mimiyet kuruyoruz.Tacik şoförümüz Ta-
cikçe şarkıları kulağımızı patlatırcası-
na söylüyor.Müziğin sesine yetişircesi-
ne son sürat gaza basıyor.
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Saleng Geçidi’nde 
Ölüm Tehlikesi 
Dereler vadiler aşıyoruz ve ya-

vaş yavaş karlı dağlara yukarı tırma-
nışa başlıyoruz. Hemen zincirler takı-
lıyor. Kar ve fırtına yavaş yavaş başlı-
yor. Türkmen arkadaştan bilgiler alıyo-
rum. Dağın zirvesine daha çok yolu-
muz olduğunu söylüyor. Zirveye doğ-
ru tırmandıkça kar fırtınası artıyor. Yol-
da kalan arabalar, zorlanan çıkma-
yan araçların adedi çoğalıyor. Benim 
için yolculuğa başlarkenki neşeden e-
ser yok. İlk kez kar fırtınası yoldaki ka-
zalar, beni derin endişeye sevk ediyor. 
Otomobilin camından göz ucu ile yo-
lun sağ ve sol tarafına bakıyorum. Kar 
deryasının arasından küçük lambalar 
gözüküyor. Dağların zirvesindeki kü-
çük küçük köylerden geçiyoruz. Ara-
cımız zirveye doğru yaklaştıkça kar 
fırtınası artıyor.Taksideki yol arkada-
şım Türkmen’e bölge ile ilgli bilgiler 
sunuyorum. Ve tırmanmakta olduğu-
muz dağın Pamir Dağları ile Hindukuş 
dağları arasındaki 3800 metrelik Sa-
lenk geçidi olduğunu öğrenince deh-
şete kapılıyorum. 3800 metreye doğ-
ru tırmandıkça fırtına daha da artıyor.
Aracımız yolda savrularak gidiyor.Tra-
fik kuralı diye bir şey yok.Yolda kalan 
araçların arasından ralli yaparak, kes-
kin virajları kar fırtınası altında gölge 

gibi geçerek, zirveye çıkıyoruz. Ancak 
zirvedeki kar fırtınası ürkütücü ve deh-
şet verici fırtına kar getirip atıyor.Ara-
cımızı bu karın içerisinden kendine yol 
açarak devam ediyor.Şoför ve Türk-
men yolun bittiğini ve inişe geçtiğimiz-
den bahsediyor.İniş daha farklı.Ruslar 
daha önce Mezarı Şerif ile Kabil arası-
nı kısaltmak için bu yolu açmışlar.

Saleng Geçidi’nde 
Rusların Tüneli
Yolun iniş tarafına ise kar fırtı-

nasını engellemeke için geniş tünel-
ler yapmışlar. Aslında Ruslar, gelecek-
te bu coğrafyayı işgal etmenin planı-
nı yaptıkları için bu tünelleri yapmış-
lar.Yolu kar fırtınasından korumak için 
yapılan tünellerin biri bitiyor biri başlı-
yor ve inişimiz çıkıştan daha hızlı o-
luyor. Biz iniş yaparken zirveye tırma-
nan bir çok aracın yollarda kaldığını 
devrilenler olduğnuu görüyoruz. Edin-
diğimiz bilgiye göre birçok insan yolda 
kalan aracının içerisinde donarak ölü-
yor, cesetleri günler sonra çıkartılıyor-
muş. Saatlerdir bu karlı yollarda aracı-
mız gidiyor ancak ilk kez bir kürüme a-
racı görüyoruz.Ancak kar fırtınası şid-
detli.Bir anda aracımız yolda kendi ek-
seni etrafında dönmeye başlıyor.Ya-
ğan karın altında şoförümüz araçtan i-
nerek problem yok diyor. 
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Tacikçe tekerin batladığını söy-
lüyor.Dağda ilk kez ben de kamera-
mı çalıştırarak kar fırtınasının belgesel 
görüntülerini çekmeye başlıyorum.An-
cak hem yolcular hem de taksi şofö-
rü çekim yapmamamzı istiyor.Ama her 
şeyi göze alarak birkaç dakikalık bu 
karlı dağda belgesel çekimini gerçek-
leştiriyoruz. Patlayan tekeri değiştir-
dikten sonra uzun bir araç konvoyuna 
rastlıyoruz. Kazadan dolayı yol kapan-
mış. Saatler süren bekleyiş, yol açma 
çalışmaları ve benim çekim yapma is-
teğime karşı çıkılması beni rahatsız e-
diyor. Burada bize en büyük korkuyu 
meydana gelecek bir çığ felaketinini 
altında kalma tehlikesi yaşatıyor.Artık 
zirveye tırmanan yolun geliş ve gidiş 
tarafı kapalı.Kar lapa lapa yağıyor.So-
ğuk müthiş. Elinde hem tüfek hem de 
büyük sopalar olan askerler olay yeri-
ne geliyor. Saatler gece yarısını çok-
tan geçmiş.Kaza yapan araçlar yoldan 
çekiliyor.Yol tekrar trafiğe açılıyor. Biz 
zirveden aşağıya inerken, zirveye tır-
manan kamyon ve taksilerin uzun kuy-
ruk oluşturduğunu,bunların ancak 2 
günde Kabil’e gidebileceklerini düşü-
nüyoruz ve iniş devam ediyor. Biz in-
dikçe ziredeki kar fırtınası yavaş ya-
vaş yerini sakin bir havaya bırakıyor. 
Zirvenin iniş noktasında Taliban korku-
sundan dolayı zorunlu olarak mola ve-
riyoruz.

Taliban Yüzünden 
Gece Gitmek Yasak
Dinlenme tesisinde iki saat ka-

lacağımız söyleniyor.Sebep olarak yol 
üzerindeki bağlan kentinde Taliban’ın 
geceleri yol kestiği polisin buradan ge-
ce geçişe izin vermediği söyleniyor.Bi-
zim gibi burada mola veren birçok in-
san var. Tesisin içine giriyoruz. 

Ortada çok büyük saçtan yapıl-
mış soba, üzerinde su ısıtıcı var. Ge-
niş bir salondan ibaret olan tesisin sağ 
ve sol tarafı sedir tahta ile yükseltilmiş. 
Onlarca pattaniyeye bürünerek horul 
horul uyumaya başlıyor. 

Bizim taksi şoförümüz ve yol ar-
kadaşlarımız kendilerine yemek sipa-
rişi veriyorlar. Tesisin ikrami olan şe-
kersiz yeşil çaylar geliyor, uyuyan in-
sanların horultusu altında gelen çay-
lardan içerek içimi ısıtıyor daha doğru-
su Salenk Geçidi’nde yaşadığım kor-
kuyu yenmeye çalışıyorum. Bir tepsi 
içerisinde et kavurması geliyor. Bizim 
şoför ve yol arkadaşları bir ellerinde 
ekmek diğer ellerinde etler iştahlı bir 
şekilde elleri ile etleri yerken her taraf 
yağ oluyor.Bu manzara karşısında aç 
olmama rağmen bende iştah kalmıyor.
Tesisteki bu manzarayı çekme isteği-
miz hem taksi şoförü hem de yol ar-
kadaşlarımın müdahalesi ile önleniyor. 
Üstelik kameramızda elimizden alına-
rak üstü kapatılıp güya güvence altı-
na alınıyor. Dışarı çıkarak ben bir baş-
ka yerden elma, armut, ceviz, dut sa-
tın alarak açlığımı bunlarla gidermeye 
çalışıyorum.Tesisi beğenmediğim için 
taksinin içinde uyumak istiyorum. Par-
desüme sarılarak taksinin arka koltu-
ğuna doğru yatıyorum. Ancak kısa bir 
süre sonra her tarafım donmuş olarak 
böbreklerimin sancısı içinde uyanıyo-
rum. İster istemez beğenmediğim tesi-
se giderek kameramı açımın altına a-
lıp, pardesümi üzerime sarıyorum.

Uyumak ne mümkün. Biraz ol-
sun buzlarımız çözülüyor ve şoförü-
müz yola çıkacağımızı söylüyor ve yol-
culuk başlıyor. Dağlar tepeler düz gidi-
yor. Saatler süren yolculuktan sonra 
Taliban’ın hakimiyetindeki Bağlan’dan 
geçiyoruz.
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 Ancak bu kez iki taksi arka arkaya 
gidiyoruz. Bu da güvenlik için şartmış. Tek 
taksi olarak gitmek zor olduğu için iki tak-
sici arkadaş birbirlerine destek olarak yo-
la devam ediyor. Ve mezarı şerif ve tarihi 
Belh şehrinin bulunduğu Belh’e yaklaştık-
ça hem arazi yollar daha düzgün bir hal 
alıyor. Akşam 18.00’de başladığımız yol-
culuk 16 aralık 2009 kurban bayramı are-
fesi sabah 07.00’de sona eriyor ve meza-
rı şerif şehrine geliyoruz. Mezarı şerif Öz-
bekistan hududunda Amu Derya nehrinin 
yakın bir noktasında adını Hz. Ali’nin me-
zarı olduğu söylenen ve ravza diye adlan-
dırılan muhteşem türbeden alıyor. Ve bi-
zi Mezarı Şerif ’te Türk medresesinde o-
kuyan Afganlı öğrenciler karşılıyor. Türk 
hocalarla karşılaştığımızda adeta yeni-
den dünyaya gelmiş gbi hissediyorum ve 
burada bir gün kalacağız. Ertesi gün ye-
niden Kabil’e dönmem gerekiyor.Hem Me-
zarı Şerif şehrini hem Mevlana’nın geldiği ta-
r i h i Belh şehrini Ceyhun olarak bilinen A-
mu Derya nehirlerinde belgesel çekim-
le- rini bir güne sığdır- mam şart. 

Bir saatlik istirahat yapa-
rak çekimleri- m i -

ze başlayaca-
ğız.

Mezarı Şerif, Belh ve Amu
Derya’da Belgesel çekiyoruz

Bugün 26  Kasım 2009 Kurban 
Bayramı arefesi. 

Mezarı Şerif ’te ilk durağımız Rav-
za oluyor. Mezarı Şerif adını, Hz.Ali’nin 
mezarının burada olmasından alıyor. 
Hz.Ali Irak’ta şehit edildikten sonra ce-
setinin buraya getirildiği söyleniyor.An-
cak Irak ile Mezar-ı Şerif arası binlerce 
kilometre.Bunun Hz.Ali’nin bir kerame-
ti olduğu söyleniyor. Başka bir söylen-
tiye göre Haricilerin Hz.Ali’nin cesedi-
ni kaçırma girişimine karşı önlem ola-
rak birkaç yerde mezarı olduğu söyle-
niyor. Sultan Hüseyin Baykara tarafın-
dan yaptırılan muhteşem türbeye rav-
za adını vermişler ve bu şehir adını bu 
türbeden alarak, Mezarı Şerif denmiş.

Türk medresesinde kahvaltımı-
zı yaptıktan hemen sonra şehir mer-
kezindeki Hz.Alinin türbesi Mezar-ı 
Şerif ’e gidiyoruz.Türbe uzaktan yem-
yeşil bir abide gibi görünüyor. Türbe bi-
nası büyük bir külliye şeklinde. Hora-
san ve Türkistan mimarisinin bir sen-
tezi yeşil turkuaz çiniler, sarı toprak-
lı çöl içerisinde mavi bir gölü andırı-
yor.Türbenin kubbesine Hz.Ali levha-

sı yazılmış. Türbenin ana kapısın-
dan girişte ayakkabılarımızı çıkarı-

yoruz.Türbe avlusu ve çevresi-
ne Hz.Ali’ye hürmeten ya-

lın ayak giriliyor.
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Türbe birçok bölümden oluşuyor.
Mescit, türbe odası, kütüphane ve mü-
zeden oluşuyor.Çok büyük bir alan içe-
risinde iç ve dış duvarlar dahil tüm kub-
be yemyeşil çinilerle bezmiş.İlk işimiz 
altın kaplamalı türbe sandukanın bu-
lunduğu  bölümüne gitmek oluyor.Bir-
çok ziyaretçi akın akın türbeye geliyor. 
Oldukça geniş bir kapıdan içeriye giri-
yoruz.Türbe sandukası demir parmak-
lıklarla çevrilip yeşil örtülerle donatıl-
mış.Türbenin çeşitli bölümlerinde üçer 
dörder kişilik gruplar halinde sarıklı din 
görevlileri oturmuş.Her birinin önünde 
makas ve bez parçası var. Türbeye ge-
lip sandukanın önünde dua edenler bu 
din görevlilerinin önüne oturuyorlar.Sa-
dece din görevlilerinin duyacağı şekil-
de dertlerini söylüyorlar. Din görevli-
si okuyup makasla önündeki bez par-
çasından bir bölümü keserek o şahı-
sa veriyor. Geniş alan içerisindeki tür-
be sandukasının çevresi hem ziyaret-
çiler hem de bu tip din görevlileri ile ku-
şatılmış. Biz de dua ettikten sonra tür-
benin reisinden belgesel çekim izni is-
tiyoruz.Türkiye’den geldiğimiz ve Müs-
lüman olduğumuz anlaşılınca yakın il-
gi görüyoruz.Türbedeki ziyaretçiler ve 

din görevlileri ile çekimler yaparak bil-
gi alıyoruz. 

Bizi türbe görevlisi daha sonra 
türbe kütüphanesine götürüyor.Türbe 
kütüphanesi oldukça zengin. Bize ki-
taplar ile ilgili tek tek bilgi veriyor. Ar-
dından türbenin müzesine geçiyoruz. 
Kendini ravza müzesi müdürü olarak 
tanıtan Afganlı yetkili müzedeki tarihi 
değeri çok yüksek bilgi, belge ve dö-
kümanlar hakkında bilgi veriyor.Hatta 
müzede 2 buçuk santim genişliğinde-
ki el yazması Kuran-ı Kerim-i gösteri-
yor. Türbenin bu bölümleri sadece özel 
misafirlere açık; bizde o özel misafir-
lerden biriyiz.Ve hiç kimse müdahalesi-
ne maruz kalmadan hem fotoğraf hem 
belgesel çekiyoruz.Mezarı Şerif ’te-
ki Hz.Ali türbesine ziyarete gelen bir-
çok Afganlı, Hz.Ali’nin gerçek mezarı-
nın Kufe’de olduğunu bile bilmiyor.Ba-
zı objektif Afganlardan edindiğmiz bil-
giye göre bu türbenin Hz.Ali’ye ait de-
ğil Ali adında başka önemli bir zata a-
it olduğunu söylüyor. Ama ne olursa ol-
sun Sultan HÜSEYİN BAYKARA’nın bu 
muhteşem türbeyi yaptıktan sonra bu-
raya gelen ziyaretçiler, Hz.Ali’nin türbe-
si diye Fatiha okuyup dua ediyorlar.

Mezar-ı Şerif’te Hz. Ali Türbesi
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Hz. Ali Türbesinde 
Beyaz Güvercinler
Ravzanın dış tarafından beyaz 

güvercinlerin uçuştuğu yere gidiyoruz.
Türbeye ziyarete gelen bu beyaz gü-
vercinlere mutlaka yer veriyorlar.Beyaz 
güvercinler insanlardan kaçmıyor.Gü-
vercinlere yem veren Afganlılar ile ko-
nuşup sohbet ediyor. Biz de güvercin-
lere yem veriyoruz.Mezarı Şerif ’te bize 
rehberlik yapan rehberimizin söylediği-
ne göre buraya gelen siyah güvercinler 
bile Hz.Ali’nin kerameti olarak beyaz 
güvercine dönüşüyormuş.Gül bahçe-
si ve birçok değişik ağaç türü ile adeta 
bir park haline getirilmiş. Türbe bahçe-
sini gezerek, Mezarı Şerif ’e 15 kilomet-
re uzaktaki Mevlana’nın doğduğu Ho-
rasan medeniyetine başkentlik yapan 
Belh şehrine gidiyoruz.

Tarihi Belh Şehrinde
Osmanlı Çınarları
Tarihi Belh şehrine yaklaşırken, 

sararmış yaprakları ile zemini Hora-
san ve Horasan harcına benzeyen sarı 
yapraklı asırlık çınar ağaçları bize hoş 
geldin dercesine yolun sağını solunu 
süslüyor. Birer Osmanlı nöbetçisi gibi 
adeta selam duruyordu. 

Belh sadece Mevlana’nın doğ-
duğu yer değil, edindiğmiiz bilgiye gö-
re Osmanlının kurucusu kayı aşiretini-
nin ana vatanı. İbrahim Ethemler, İbni 
Sinalar, İmamı Azam ve Şit peygam-
ber gibi bir çok ilim irfan sahibi insanın 
memleketi Belh. Tarihi Belh şehrinin et-
rafı Horasan harcından büyük surlar i-
le çevrilmiş. 

Belh’de ilk durağımız, tarihi Belh 
camii oluyor. Geniş bir park içerisinde-
ki tarihi camii göz ve gönül ziyafeti su-
nuyor. Rabiieyi Belh’in mezarı camii ile 
karşı karşıya cami içerisinde bir çok ö-
nemli zatın türbesi var. Caminin çevre-
si ve cadde üzeri kurulan pazarda da-
ha çok kadınlar, satış yapıyor. Belh pa-
zarında tarih durmuş, kendimizi 300 
yüz yıl önceki dünyada zannediyoruz. 
Gözleri bile kapalı burkalı kadınlar, ço-
cukları ile birlikte oturup, önlerinde-
ki sebze, meyve ve yiyecek eşyaları-
nı satarak  üç beş kuruş para kazanma 
gayreti içerisindeler. Başlarında tayla-
sanı bulunan Horasan sarıklı, Belhli 
erkeklerle konuşuyoruz. Her biri farklı 
şeyler söylüyor.Trafikten güçlükle kur-
tuluyoruz. Hedefimiz Mevlana’nın doğ-
duğu ve ilk tahsilini yaptığı eve gitmek.
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Trafik Anarşisi

Dünyanın birçok yerinde trafik 
sorunu var.Ancak Afganistan’da tra-
fik anarşisi söz konusu. Afgan şoför-
leri korkusuz. Adeta yollarda ralli ya-
pıyorlar. Trafik kuralı diye bir şey yok. 
Bir saatlik yolu beş saatte gittiğimiz ol-
du.Trafiğe takılmamak için birçok kez 
dağlardan farklı yerlerden gittik. 

Mezarı şeriften Belh’e giderken 
bir trafik anarşisine şahitlik ettik. Bir 
taksinin hızlı gelip kucağında bebe-
ği olan bir kadına çarparak yolun or-
tasına sermesi halen gözümün önün-
de. Kadının kanlar içindeki hali ve eşi-
nin bir eli ile çocuğu diğer eli ile eşini 
kavraması bir türlü gözümün önünden 
gitmiyor. Bu dehşet görüntüler eşliğin-
de Belh’e gidiyoruz. 

Mezarı Şerif ’ten çıkarken sınır 
bir kale gibi çevrilmiş vaziyette. Kur-
ban bayramı arifesi olması dolayısı i-

le her yer hareketli. Üç tekerlekli kıp 
kıp arabalar, taksiler, minibüslerin üze-
rinde insanlar ve kurbanlık  hayvanlar 
yan yana yolculuk ediyorlar.

Mevlana’nın Doğduğu Evdeyiz

Belh’te şimdiki durağımız Mevla-
na’nın dünyaya geldiği ev ve ilk med-
rese. Belhlilere Mevlana Celaleddin 
Rumi dediğimizde böyle bir ismi tanı-
madıklarını mezarı konyada bulunan 
Mevlana Celaleddin Belhi’yi bildikleri-
ni söylüyor ve evin bulunduğu yeri tarif 
ediyorlar. Trafik keşmekeşliği içinde ta-
rih öncesi durumu yansıtan pazarın ve 
dükkanların arasından geçerek Farsça 
yazılmış bir tabelanın altında duruyo-
ruz. Tabelaya Konya Mevlana Cadde-

si diye yazılmış. Kerpiç duvarlı ve top-
raklı duvarlı evlerinden arasından ça-
murlu yoldan geçerek dut ağaçları ile 
çevrili geniş bir alanın ortasında kub-
besinin bir kısmı yıkılmış, Harabeye 
geliyoruz. 

32 Afganistan’da Devr-i Alem
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Buranın Mevlananın doğduğu 
ev, babası Sultan Veled’in müderrislik 
yaptığı medrese olduğunu söylüyor-
lar. Horasan harcı ile yapılmış, kubbe-
li binanın bir kısmı harabe olmuş. Ha-
rabenin içine girip belgesel çekimleri 
yapıyoruz. Kubbeli yerin küçük bir bö-
lümüne dar bir kapıdan geçerek ge-
liyoruz. Burası Mevlana’nın dünyaya 
geld iği oda. Baba sultan Veled, med-
resenin bu hücresinde eşiyle birlikte 
oturuyorlar ve Mevlana burada dün-
yaya geliyor.Gerek büyük kubbeli yer 
gerekse bu küçük odacık tam bir pe-
rişanlık içinde.Türkiye adına Türk-İş 
Birliği Kalkınma Ajansı TİKA’nın bu-
rada restorasyon çalışması yapma-
sına Afganlıların karşı çıktığı söyle-
niyor. Fakat ne olursa olsun bina her 
geçen gün harabe haline gelmiş yı-
kılmaya yüz tutmuş. Harebe’nin için-
de ve çevresinde çekimler yapıyor, 
yanımıza gelen Afganlılar ile konu-
şuyoruz ancak bunlar Mevlana’yı ta-
nımıyorlar.Bir zamanlar Mevlana’nın 
oynadığı dut ağaçlarının oynadığı a-
ğaçlarının altında Afganlı küçük ço-
cuklar oynuyor. Bizde Afganlı çocuk-
lar ile oynayıp onların belgesel görün-
tülerini çekiyoruz. Buradan ayrılırken 
içimiz burkuluyor, hüzünleniyor, Mev-
lana Celaladdin Belhi’nin Konya’daki 
muhteşem yeşil kubbeli türbesi hatı-
rımıza geliyor.

Şit Peygamber ve 
Şakiki Belhi’nin Türbeleri
Farklı bir yoldan geri dönüyo-

ruz. Yolumuz üzerinde Horasan harcı 
ile yapılmış surlarla çevrili tarihi Belh 
şehrine gideceğiz.Yol üzerinde esha-
bı kiramdan Şakiki Belhi’nin türbesi 
ve Şıt Aleyselama ait mezar var. 

Şıd aleyhisselamın yeşil  boya-
lı duvar ile çevrilmiş yeşil bayraklar-
la süslenmiş türbesini ziyaret ederek 
türbe görevlileri ile konuşup,onlardan 
Farsça bilgiler alıyoruz. Uzun bir tür-
be, yaprakları sararmış söğüt ağaçla-
rı içerisinde kendimizi farklı bir dünya-
da hissediyoruz.Türbede Fatiha oku-
yarak, yıkılmış Belh şehri burcundan 
bir zamanlar ilim, irfan sahibi alimler, 
kudretli devlet adamları ve sarayların 
bulunduğu tarihi Belh şehrinin bulun-
duğu alanda kendimizi buluyoruz.An-
cak onlardan hiçbir eser yok.Buralar-
da Cengiz Han ve TİMUR’UN saldı-
rılarından sonra taş üzerinde taş kal-
mamış.Tarihi Belh şehrinde koyunlar 
ve atlar otluyor. Şehrin kurulduğu ala-
nın tam ortasında yaya insanlar gelip 
geçiyor. Eşeğinin sırtında garip garip 
yolculuk yapan bir çocuk, kendi dün-
yasında yoluna devam ederken aracı-
mızı durdurup, eşeğin yularına yapı-
şıyorum.Çocuk neye uğradığını şaşı-
rıyor sanki rüyadan uyanırcasına yü-
züme şaşkın şakın bakarken birden 
ağlamaya başlıyor birden o sevimli 
çocuğun saçını okşuyor,yanımızdaki 
rehber vasıtasıyla korkmamasını bi-
zim kendisine bir şey yapmayacağı-
mızı söylüyoruz. Fotoğraf çekimlerini 
yaptıktan sonra çocuğun eline Afgan 
parası tutuşturuyoruz. Eşeği ile bir-
likte yoluna devam edip giderken ar-
kasından bir müddet hüzünlü hüzün-
lü çocuğa bakıyoruz.O ihtişamlı Belh 
şehrinin geçmişini düşünerek hüzün-
lü bir şekilde Belh’e veda ederken, 
Horasan’dan Türkistan’a muhteşem 
Türk İslam medeniyetinin geçmişi gö-
zümün önünden bir sinema şeridi gi-
bi geciyor.Tarifi imkansız duygular içe-
risinde Belh’ten, Amu Derya nehrine 
doğru yola çıkıyoruz.
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Amu Derya’da Ezan Sesi
Belh’ten önce Mezar-ı Şerif ’e geli-

yoruz.Mezarı Şerif şehrinden Amu Der-
ya nehrine doğru yola çıkıyoruz (Amu 
derya kısa bilgi) Çöllerden geçerek, Öz-
bekistan, Afganistan sınırını çizen Amu 
Derya nehri yani bir başka ifade ile Cey-
hun Nehrini göreceğiz. Çöl ort asında a-
deta fokur fokur kaynayarak çıkan sıcak 
suyunun fışkırarak çıktıgını görüyoruz.
Boşuna akıp giden sıcak su kaynağı çöl 
kumları içerisinde kaybolurken bölge i-
çin bir turizm yatırımı olabilecek bu kap-
lıca suyunun boşa akmasına üzülüyo-
ruz. Ceyhun Nehrinin hemen yanında-
ki Afganistan’ın Hayratan  kasabasına 
geliyoruz. Bu kasaba Özbekistan ile Af-
ganistan arasında gümrük kapısının ol-
duğu yer.Trabzon’daki Hayrat kasabası 
aklımıza geliyor. Acaba Hayrat kasaba-
sının insanları, Afganistan’daki Hayra-
tan şehrinden gitmiş olabilirler mi? Po-
lis kontrolünden geçerek Hayratan şeh-
rine geliyoruz. Şehirde ilk durağımız A-
mu Derya nehri sahili oluyor.Burası ne-
hirden çok adeta İstanbul Boğazı gibi bir 
yer.Çölün ortasından bulanık bir vaziyet-
te akıyor.

Pamir Dağlarından 
Gelen Ceyhun Nehri
Pamir dağlarının karlı sularını Aral 

Gölü’ne taşıyor.Nehir üzerinde bir saç-
tan yapılma kayığa binerek kürek çeki-
yoruz. Nehri seyrederken kendimizden 
geçip Maveraünnehrin başlangıç çizgi-
si ve Amu Derya’nın tarihimizdeki yeri 
gözlerimizin önüne geliyor.Vakit akşam.
Akşam namazı ezanını  kayıkçıya Hora-
san sedası ile okutuyoruz.Horasan se-
dası ile okunan ezan Amu Derya nehri-
nin suları ile adeta Pamir dağlarına doğ-
ru yankılanarak gidiyor. Ezan sesi Özbe-
kistan ve Afganistan semalarını çınlatı-

yor.Akşam namazı kılmak için Amu Der-
ya sahilini seçiyoruz. Seccadeler serili-
yor. Amu Derya sahilinde akşam namazı 
kıldırmak nasip oluyor. Namazdan sonra 
şehitlerimizin ve Horasan erenlerinin ru-
hu için Fatihalar okuyup dualar ediyoruz. 
Amu Derya sahilinden kendimizi alamı-
yoruz. Karşı yakaya Özbekistan sahille-
rine bakarken derin duygular yaşıyoruz. 
Buraya gelmişken Amu Derya’nın şifalı 
balıklarından yemeden gitmek olur mu 
diyor ve bir balıkhaneye giriyoruz.İrili u-
faklı birkaç çeşit balık türü var.Biz mez-
git balığına benzeyen beyaz etli Cey-
hun nehri balığını tercih ediyoruz.Balık-
hanede büyük kazanlarda simsiyah ol-
muş yağlarda balık pişiren Türkmenlerle 
tanışıyoruz. Balık yiyen Afganlı Tacikler 
ve Türkmenler bize çok yakın ilgi göste-
riyor. Biz balığımızı burada pişirmiyor ve 
Mezarı Şerif ’e dönüyoruz. Maveraün-
nehrin başlangıç çizgisi olan Amu Der-
ya yani Ceyhun Irmağı’nın göz ve gön-
lümüzü okşayan nazlı nazlı akışını gö-
zümüz ve kalbimize Nakşübend ederek 
hüzünlü bir şekilde buradan ayrılıyor çöl 
ortasından geçerek 80 km mesafedeki 
Mezarı Şerif şehrine yola çıkıyoruz.Reh-
berimiz bölgede çok sel çöl fırtınalarının 
olduğunu zaman zaman çöl fırtınası so-
nucu yolun kaybolduğunu kumlar altın-
da kalan araçlarda insanların öldüğü-
nü söylüyor.Kum birikintilerinde de bu a-
cı gerçeği bize çok iyi anlatıyor.Mezarı 
şerife geldiğimizde vakit gece yarısına 
yaklaşıyordu.Mezarı Şerif ’teki son ge-
cemiz.Yarın kurban bayramı.Biz kurban 
bayram namazını Kabilde kılmayı plan-
layarak sabahın erken saatlerinde  Pa-
mir hava yollarına ait uçakla kabile gide-
ceğiz. Mezarı Şerif ’teki Türk medrese-
sinde görevli Türk hocalar ve Afganlı öğ-
rencilerle hasret gideriyor sohbet ediyor, 
gecenin ilerleyen saatine kadar birlikte 
oluyoruz.Saban erken kalkarak şehir dı-
şındaki hava alanına geliyoruz.
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Celalabad Yakınlarında Kabil Nehri

Pamir Dağları Üzerinden
Kabil’e Uçuyoruz

Bugün 27 Kasım 2009 Kurban 
Bayramı’nın 1.günü... Meza-

rı şerif havalimanının tel örgülerle kap-
lı Pamir dağlarının soğuğunu ciğerimizi 
deldiği rüzgarlı alanda kendimizi soğuk-
tan korumak için bir Afganlı taksi şofö-
rüne 50 Afgan lirası vererek bilet kont-
rolünün yapılacağı saate kadar taksi i-
çinde bekliyoruz.Mezarı şeriften ayrılı-
şımızın hüznüne havadaki yağmur ve 
bulutlarda eşlik ediyor. Mezarı Şerif ’te-
ki can dostları ile vedalaşarak hava a-
lanı salonuna giriyor ve uçağımızı bek-
lemeye başlıyoruz.Mezarı şerif bölge-
si Almanların kontrolünde. Mezarı şe-
rif hava alanına askeri jetler askeri kar-
go uçakları ve askeri helikopterlerin bi-
ri iniyor biri kalkıyor. Bölge oldukça ha-
reketli.Bizim Kabil’deki birliğin komuta-
nı Faruk Albay Ağustos 2009’daki Me-
zarı Şerif ’te elim bir trafik kazasına kur-
ban gitmişti. Faruk Albayın öldüğü ka-
za ile ilgili birçok söylenti ve iddia var.
Faruk Albayın Almanlar tarafından ka-
za süsü verilerek suikasta uğradığını id-
dia edenler de var.Horasan medeniyeti-
nin en önemli başkentlerinden birisi o-
lan Mevlana’nın memleketi, Osmanlı-
nın geldiği yer, İmamı Azam, İbrahim E-
tem ve İbni Sina gibi önemli şahsiyet-
lerin yetiştiği Belh, tam bir Alman işga-
li altında. Askeri uçakların sesleri, gön-
lüme ve kalbime adeta bir ok gibi sap-
lanıyordu. Horasan medeniyetinin baş-

kenti Belh böyle olmamalıydı.Bu yoğun 
duygular içerisinde yağmurlu bir hava-
da kurban bayramının birinci günü bin-
diğimiz uçak bizleri son anda donmak-
tan kurtulduğmuz Pamir dağlarındaki 
Saleng Geçidi’nin üzerinden geçirerek 
45 dakikalık yolculuktan sonra nazlı bir 
kuş misali Kabil’e indiriyordu.

Kabil’de Cuma Namazı
2009 yılının Kurban Bayramı 27 

Aralık Cuma gününe rastlamıştı. Deyim 
yerindeyse Zemin-i Horasan’ın başken-
ti Kabil’de iki bayramı bir arada yaşıyor-
duk. Bayram namazını Afganlılar, bu-
gün bile İstanbul’da Halifeyi müslimin i-
le aynı zamanda kılmak için yaklaşık 3 
saat geç kılıyorlar.Bizler Kabil’deki bay-
ram namazına yetişemiyoruz ancak Cu-
ma namazını Kabil’deki Müslümanlar ile 
eda ediyoruz. Namazdan sonra bize de 
söz veriyorlar. Biz de Zemini Horasan 
ve Horasan medeniyeti ile ilgili bilgiler 
veriyoruz. Cuma namazından sonra sa-
mimi bir şekilde Kabil’deki Peştun,Tacik, 
Özbek ve Türkmen Müslümanlar ile gö-
rüşüyoruz. Kabil’de bayram coşkusu bir 
başka kutlanıyor. Afganistan’da Kurban 
bayramı tatili 3 gün. Ancak hemen be-
lirtelim hafta tatili Perşembe ve Cuma 
günleri yapılıyor. Bayram günü Kabil 
sokakları bomboş, her şey sakin trafik 
keşmekeşliği yok. Trafik keşmekeşliği 
olmayınca da Afgan şoförleri gaza ba-
sıyorlar. Bu aşırı suretten dolayı bir çok 
trafik kazasına da şahitlik yapıyoruz.
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Kabil’den Celalabad’a Gidiyoruz
Afganistan’da dur dura bilmiyoruz. 

Sayılı günleri dolu dolu yaşayarak, Hora-
san medeniyeti ile ilgili ar aştırmalar ya-
pıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden Kabil’den 
Afganistan’ın Celalabad kentine doğru 
yola çıkıyoruz. 

Celalabad ünlü Hayber Geçidi’ne 
çok yakın. Pakistan hududunda verimli 
bir ovada kurulmuş. Celalabad’ı görme-
den Afganistan’dan dönmek olmaz dedik 
ve iki Türk arkadaşla yola çıktık. Ruslar 
tarafından yapılan 
yüksek kayalar de-
linerek, tüneller a-
çılarak yapılan sarp 
kayalıklardaki dar 
yollardan geçerek, 
Celalabad’a doğru 
yola çıkıyoruz. Bize 
sert bir şekilde azgın 
azgın akan Kabil ır-
mağı eşlik ediyor.Yol-
da zaman zaman durduruluyoruz. İngiliz 
ve Amerikan askeri konvoyları yol üzerin-
de cirit atıyor. Sık sık kontrollerden geçi-
yoruz. Afganistan’ın Celalabad ve Kan-
dar gibi güney tarafı Taliban hakimiyetin-
de. Bizleri buralara gitmememiz için uya-
rıyorlar ancak biz Celalabad ve ünlü Hay-
ber Geçidi’ni görmeden ve buraların bel-
geselini çekmeden Türkiye’ye dönmek is-
temiyoruz. Şehirlerden kasabalardan ge-
çerek 3 saatlik yolculuktan sonra Celala-
bad şehrine geliyoruz. 

Kabil nehri kıyısında bölgeye öz-
gü ulu ağaçların altında kurulu bir resta-
urantta Afganlıların ünlü et kebabını Af-
gan pidesi ile elimizde yiyerek hem yor-
gunluk atıyor hemde açlığımızı gideriyo-
ruz. Gecenin geç vakti olmasına rağmen 
Celalabad’ın havası bize çok güzel geli-
yor. Yeşillikler içerisinde ve farklı ağaç-
ların altındaki yollardan geçerek, şehir 
merkezine doğru ilerliyoruz.

Peştunluların Lideri  Hacı 
Zahid Kadiri Bizi Karşılıyor
Celalıabad’da bizleri ünlü Peştun li-

der ve belki de geleceğin Afganistan Cum-
hurbaşkanı Hacı Zahir Kadiri karşılıyor. 
Yüksek duvar ve geniş güvenlik önlemi a-
lınmış, Hacı Zahir Kadiri’nin konağına mi-
safir oluyoruz. Hacı Zahir Kadiri bizlere ya-
kın ilgi gösteriyor. Önce yazılmamak ve ka-
mera kaydı olmamak üzere bizlere çok ö-
zel bilgiler veriyor. Afganistan’ın geleceği i-
le ilgili önemli tespitler ve öngörülerde bu-

lunuyor. En önemlisi 
Afganistan’da yakın 
bir gelecekte ABD 
ve işgal kuvvetleri-
nin büyük bir savaş 
çıkaracağından söz 
ediyor. Afganistan’a 
ancak içinde bu-
lunduğu durumdan 
Türkiye’nin kurtara-
bileceğinin altını çizi-

yor.  Afganistan tarihi üzerine de Hacı Zahir-
le konuşmalar yapıyoruz. 18 Mücahit lide-
ri olarak Ruslarla yaptığı savaşlardan bizle-
re önemli bilgiler veriyor. Bu savaşta o dö-
nemde Rusların tarafını tutan ünlü Özbek 
lider Raşid Dostum ile savaştığını, Raşid 
Dostum’u Celalabad’a sokmadığını açıklı-
yor. Daha sonra Raşid Dostum ile yaptıkları 
konuşmada o savaşı 18 yaşında bir genç o-
larak yaptığını söyleyince, Raşid Dostum’u 
şaşırttığını söylüyor. Hacı Zahir Kadiri Ha-
mid Karzai’nin yerine cumhurbaşkanı ola-
cak babası Hacı Kadiri’nin Taliban tarafın-
dan öldürüldüğünü açıklıyor. Gece geç vak-
te kadar sohbet ediyoruz. Afgan rehberimiz 
bizlere bu konakta, çok önemli kişilerin mi-
safir edildiğini ve sizlere verilen önemden 
dolayı bu konakta misafir edildiğimizi söy-
lüyor.İki katlı konak keskin nişancı ve çok 
güçlü güvenlik görevlileri tarafından koru-
nuyor. Konağın bahçesinde zırhlı jipler bu-
lunuyor. Konağın giriş bölümü ve bahçesi-
ne kurulan ziyafet sofrasında her gün 2000 
kişiye yemek ikram ediliyor.
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Pakistan Hududu’ndaki 
Hayber Geçidi’ne Gidiyoruz

Tarihler  28 Kasım 2009...
Sabah erken Peştun lider Ha-

cı Zahir Kadiri’nin emrimize tahsis et-
tiği özel silahlı güvenlik görevlisi eşli-
ğinde Pakistan hududundaki Hayber 
Geçidi’ne doğru yola çıkıyoruz. Hay-
ber geçidi Türk İslam tarihi için çok ö-
nemli. Bu geçitten geçerek Türk İs-
lam medeniyetini Hindistan coğrafya-
sına götüren Gazneli Mahmutları, Kud-
dettin Ayberkleri, Emir Timuru (Timur-
lenk) ve Gürganiye Devletinin kurucu-
su Timur’un torunu Babürşahın Hindis-
tan seferlerini hatırlıyoruz. Kış olması-
na rağmen yolumuzun etrafı yeşil a-
ğaçlar ile kaplı.Yol üzedindeki binalar 
halen geçmişte yaşanan savaşın izle-
rini taşıyor.Yol uzadıkça biz de Hayber 
Geçidi ve bu geçitte yaşanan tarihi o-
layları hatırlayarak adeta tarihi geçmi-
şi yaşıyoruz.

Hayber Geçidinde 
Belgesel Çekmek
Güneş dağların arkasından doğ-

mak üzere virajlı yollar bizi, Hayber 
Geçidine götürüyor. Rehberimiz iş-
te burası Hayber Geçidi diyerek ö-
nümüzdeki dağlar silsilesindeki ge-
çidi gösteriyor. Güneş Hayber Geçi-
di üzerinden doğmak üzere. Hayber 
Geçidi’nin sağ ve sol tarafındaki yük-
sek dağlar adeta parmaklar gibi sipsiv-
ri. Kabilden gelen ırmağın kolları bir-
çok nehir yatağı ile birleşerek bu böl-
geden Pakistan’a doğru yol alan neh-
ri ve dağları seyrederken kendimizi bir 
anda  Afganistan Pakistan hududunda 
buluyoruz. Pakistan’da bayramın 1gü-
nü, Afganistan’da ise 2.günü Pakistan-
lılar bayaram namazına hazırlık yapı-
yorlar. Hayber Geçidi sınırındaki cami-
den bayram tekbirlerini duyuyoruz. A-
caba bayram namazı kılmak için sınırı 
geçebilir miyiz diye rehberimiz ve gü-
venlik görevlisine soruyoruz. Aldığımız 
cevap kesin. Sizler için çok tehlikeli. 
Sizler gerek kıyafetiniz gerekse rengi-
niz müsait değil. Eğer yakalanırsanız 
cezası çok ağır. Pakistanlılar sizi tutuk-
lar diye ikaz ediyor. Yanımızdaki Hacı 
Zahirin silahlı güvenlik görevlisi sınır 
güvenliği komutanı ile görüşüp, bizle-
rin Türkiye’den gelen Hacı Zahir’in ö-
zel misafiri olduğunu söylüyor. Normal-
de burada çekim yapmak yasak ancak 
bizlere hem çekim yapma izni veriyor-
lar hem de istediğimiz yerleri rahatça 
gezme imkanı veriyorlar.Yüksek bir ye-
re çıkarak hem Pakistan hem de Afga-
nistan sınırının belgesel görüntülerini 
çekiyoruz.
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Afganistan; yani Horasan medeniye-
tinin başkenti Kabil’den Türki-ye’ye dönme 
vakti geldi.Veda etmek üzere  Türkiye’nin 
Kabil büyük elçiliğine gidiyorum. Büyük el-
çi yok. Diğer yetkililerle görüşüyoruz. Af-
ganistan ile ilgili bilgi  ve döküman istiyo-
rum. Hiç bir şey yok..

Keşke tüm büyük elçilerimiz her git-
tikleri ülke ile ilgili bir  hatıra ve anı kitabı 
yazabilseler. Acı ama gerçek. Bir çok bü-
yük elçilerimizin derdi kitap yazmak, gele-
cek kuşaklara bilgi ve belge bırakmak de-
ğil. Bir çok büyükelçi kokteyllerde, partiler-
de  ve eğlence yerlerinde gününü gün e-
diyor.  Dişişleri bakanlığı keşke bir genel-
ge yayınlayıp tüm büyük  elçilerimizden 
halkın okuyacağı birer hatıra kitabı yaz-
dırsa.  Merhum büyük elçilerimizden Ze-
ki Çelikkol’un Rodos konsolosu olduğu dö-
nemde yazdığı “Rodos’da Türk İzleri” kita-
bı örnek bir çalışma. Zeki Bey yazdığı  bu 
kitapla yaşıyor. Allah rehmet eylesin...

Kabil havalimanından kalkan 
Afganistan Aryan hava yolları-

na ait uçak bizleri, Türk-
menistan, İran, Azer-
baycan hava saha-
sı üzerinden Türkiye 

semalarına getiriyor-
du. Türk hava sahası-
na girdiğimizde huzur 
ve mutlu oldum.. Uça-
ğımızın Yeşilköy hava-
limanına inerken aklım 
ve gönlüm Horasan 
Medeniyeti’nin baş-
kenti ve Asya’nın kalbi  
Afganistan ve Kabil’de 
kalmıştı.... 

 Sınırda ne güvenlik ne de pa-
saport kontrolu var. Sadece Pakistan 
ve Afganistan askerleri genel asayişi 
kontrol ediyor. İnsanlar ellerinde eşya-
ları ile karşılıklı sınır kapısını geçerek, 
rahatlıkla giriş çıkış yapıyorlar.Farklı 
duygular içerisinde Hayber Geçidi ve 
sınır kapısındaki çekimlerimizi tamam-
layarak, Kabil’e gitmek üzere Celala-
bad şehrine doğru yola çıkıyoruz.Yol 
üzerinde Afganlı gençlerin toprak ve 
tozlu sahalarda voleybol oynamalarını 
çocuklar, gençler ve kadınların büyük 
ilgi ile izlediklerini görüyorum.

Afganistan’a Veda Ederken


