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GÜNÜMÜZ AFGANİSTAN'INDA 

MEVLANA 

Afganistan ve Belh 

Hafız Bek* 
Metin Ceylan•• 

Afganistan 65.000 kilometre kare yüz ölçümüne sahip bir ülkedir. Afga
nistan güney Asya'da yer alan etrafı dağlarla çevrili ve tarihi bir ülkedir. 
Eskiden kuzeyden Ceyhun Nehri (Amuderya) ve güneyden de Hint Okyanu
su, sınırları biliniyordu. Özellikle Babür imparatorluğunun zamanında en 
önemli kentlerinden biri Kabil şehri idi. Günümüzde Kabil'in en güzel böl
gelerinden birinde yer alan ve kendi vasiyeti üzerine Babür adına yapılan bir 
bağ bulunmaktadır. Babür'ün mezarının bulunduğu bu bağ, özellikle topla
nan yardımlarla restore edilmiş olup ziyaretçilere açıktır. 

' Bu günkü Afganistan'ın sınırlan kuzeyden 1873 yılında 1.888 km ola-
rak Ceyhun Nehri (Amuderya) olarak belirlenmiştir. Her ne kadar günümüz
de Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan eski Rus ve Sovyetler birliğin
den ayrılıp bağımsızlıklarını ilan etseler de sınırlar hala aynı şekilde korun
maktadır. Güneyden Emir Abdurrahman Han zamanında İngilizlerin haki
miyeti altındaki Hint devleti ile yapılan anlaşmanın adı Diyorend çizgisi 
(Hat-i Diyorendffhe Durand Line) olarak adlandırılmaktadır. Bu anlaşma ile 
çizilen sınır yaklaşık 2.000 km'dir. İngilizlerin bölgeyi terk etmesinden son
ra bu sınır Afganistan-Pakistan sının olarak kalmıştır. Afganistan'ın batı 
sınırı ise 1935 yılında Türkiye'nin arabuluculuğu ile General Fahreddin tara
fından Afganistan ve İran olarak belirlenmiştir. Kuzey doğu sınırları ise 
1895 yılında Pamir çizgisi (Hat-i Pamir) olarak Çin ile Afganistan arasında 
tespit edilmiştir. Afganistan Çin arasındaki sınırın mesafesi 85 km' dir. 1 

• Yrd. Doç. Dr., Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi, hafiz.bek@usak.edu.tr 

•• Öğretim görevlisi, Uşak Üniversitesi, metinceylan25@hotmail.com 
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Afganistan kara iklimine sahip bir ülkedir. Tanın bu ülkenin. en ·büyük 
gelir kaynağıdrrve halkın çoğu tanın işleriyle meşgul olup ülkenin ihracatı
nın önemli bir kısmını tanın ürünleri oluşturmaktadır.2 

l "'ı...;-:;v:, t.. "':.-----~ 1 

. J_,,::.r .fi-

l 
Kaynakça: Safı, Lütfullah, s.17, 

Gazi Emanullah Han'ın iktidara gelmesi ve oluşturduğu anayasal sis
temde Afganistan 1. Kabil, 2. Kandahar, 3. Herat, 4. Turkistan olarak 4 böl
ge şeklinde yönetilmekteydi. 1964 yılında devlet halkın sorunlarını çözmek 
için Afganistan'ı 29 il'e ayırdı.3 

Ülkenin kuruluşundan bu yana tam olarak sağlıklı bir nüfus sayımı ya
pılmamıştır. Ancak tahmini olarak ülkede 15 ile 20 milyon arasında bir nü
fusun yaşadığı varsayılıyor. Günümüz Afganistan'ında 20 devlet üniversitesi 
faaliyet göstermektedir. Bunların 4'ü başkent Kabil' de diğerleri ise farklı 16 

· ildedir. Son yıllarda özel sektör de devreye girmiş bulunmaktac;lır. 

Belh vilayeti eski yönetim şekline göre Türkistan bölgesinde yer almak
taydı. Yeni bölge paylaşımına göre Belh ayn bir il olarak kendi sınırları 
içinde şekillenmektedir. Belh, kuzeyden Ceyhun(Amuderya) ile sınırlan olan 
-bir vilayettir. Belh şehri tarihi bir şehirdir. Sultan Mahmut döneminde bir
çok çaba harcanarak şehir, mamur hale getirilmiştir. Moğolların istilası ile 
Belh yerle bir olmuştur. Sultan Hüseyin Baykara'mn döneminde Sultan San
car'ın tasnif ettiği bir kitap ortaya çıkmıştır. Bu kitap'ta Hoca Hayran bölge
sinde Ebutalibin oğlu Ali (Hazreti Ali)'nin mezarının bulunduğu yazılmak
taydı. Sultan Hüseyin Baykara, zamanın bilginlerini, ayanlannı ve söz sahi-

2 Gubiir, Mir Gulam Muhammed, Afganistan Der Mesir-i Tarih, S.16 
3 Safi, Lütfullah, Coğrafya-yi Umiimi-yi Afganistan, s. iş 
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bi kişileri bir araya toplamış ve Hoca Hayran bölgesini genişçe araştırmıştır. 
Araştirma sonucu kitapta belirtildiği gibi bir kümbet bulunmuş ve içinde bir 
merked (mezar) ortaya çıkmıştır. Daha sonra mezarın altı kazılmış ve yazılı 
beyaz taş bir levha bulunmuştur. Levha'da "Bu, Hazreti Ali'_nin mezarıdır" 
yazılmaktayrnış. Sonra Sultan Hüseyin ~u mezarın üstünün yeniden yapıl
masını ve yanında bir cami inşa edilmesini emretmiştir.4 Günümüzde bu 
şehir "Mezar- i Şerif' adıyla anılmaktadır ve Belh iliinin merkezi haline 
gelmiştir. Belh, Kabil'in kuzeyinde Pervan, Pul-u humri, ve Semengan ilin
den sonra yer alan ünlü ve tarihi bir vilayettir. Halkın çoğu tarımla meşgul 
olmaktadır. Belh'de bir takım tarihi medrese ve dergahlar bulunmaktadır. 
Ayrıca günümüzde Belh Üniversitesi adında bir üniversite de yer almaktadır. 

Şehir bir başka açıdan Mezar-i Şerifi (Kutsal Mezar) içinde barındır
ması sebebiyle ülkenin birçok yerinden, özellikle ilkbaharda kırmızı gül 
adındaki piknik mevsimi dolayısıyla yerli ziyaretçilerin akınına uğramakta
dır. İlkbaharda Afganistan'ın dört bir yanından insanlar Hz Ali'nin mezarına 
gelerek kırlara çıkarlar. Kırlarda çıkan kırmızı gülleri seyrederek oyu~lar 
oynarlar ve piknikler düzenlerler. Bu arada aşıklar da çeşitli şarkılar söyler
ler. Bu şarkıların aslı Farsça olan en ünlüsü şudur: "Gel gidelim mezara 
Molla Muhammed Can kımıızı gülleri izlemeye vah vah Dilbercan" dır. 

Belh tarihte İpek yolunun birtparçası olduğu gibi, günümüzde de önemi
ni korumaktadır. Özellikle ticari anlamda Afganistan'ın önemli kentlerinden 
biridir. Özbekistan sınırında yer alması nedeniyle orta Asya'yı Pakistan yolu 
ile sıcak denizlere bağlayan mühim bir şehir olma özelliğini devam ettirmek
tedir. 

Afganistan ve Mevlana 

Mevlana'ya karşı Türkiye'de gösterilen büyük ilginin benzeri Afganis
tan'da da görülmektedir. Halkın Mevlana' ya karşı ciddi bir teveccühü vardır. 
Bunu günlük yaşam içerisinde görmek mümkündür. Afganistan Milli Rad
yosu sabah programında Mevlana'nın Mesnevi' sinden örnek beyitlerle yayı
na başlar. Afgan halkinın hayatında Mevlana'nın birçok söylemine rastlamak 
mümkündür. Buna karşılık Afgan yazarları, düşünürleri, entelektüelleri nez
dinde Mevlana'nın yeri, Mevlana'ya bakış tarzları, onu değerlendirme bi
çimleri, eserlerinden esinlenmeleri nasıl olmuştur?. Bu konuların Afganis
tan'da araştırılması Türkiye'deki Mevlana'yla ilgili yapılan araştırmalara 

önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırma Afganistan'ın baş-

4 Gubar, Mir Gullim Muhammed, Tarih-i Coğraya-yi Afganistan, s. ı 92. 
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kenti Kabil'de bulunan Milli Kütüphanede, Mevlana ile ilgili Farsça olarak 
yazılmış olan eserlerin incelenmesini kapsamaktadır. Araştırma, Afganis
tan' a gidilerek Kabil'deki Kabil Üniversitesi, Kabil Milli kütüphanesi ve 
Belh'deki yapılan çalışmalarla belgelenmiştir. Araştırma sonucu elde edilen, 
yazılı belgeler ve gözlemler fotoğraflarla sunuma hazır hale getirilmiştir. 

1. Kabil Üniversitesi kütüphanesinde Mevlana· ile ilgili kaynakları araş
tırma çalışmasında sınırlı sayıda esere rastlanmıştır. Tabi bu durum ülkenin 
geçirdiği savaşlar, devam eden şartların etkileri ve uzantılarına bağlanabilir. 
Çalışmaya öncelikle Kabil Üniversitesinde bulunan Türkoloji bölümü ziyaret 
edilmekle başlanmıştır. Kabil Üniversitesinde Edebiyat Fakültesi, Dünya 
Dilleri Anabilim Dalı arasında 19. Yüz yılda açılan daha sonra 1979 yılı 

Afganistan'ın Rus işgali sonrası kapanan Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 
2000 Yılında tekrai: hizmet vermeye başlamıştır. Kabilde bulunan bu Türk 
Dili bölümünün eğitime devam etmesine TİKA ve Türk Büyük Elçiliği de 
katkıda bulunmaktadır. Bu bölüm kendi içinde küçük bir kütüphaneye sahip
tir. Ama Mevlana ile ilgili kayda değer bir eseri araştırmak için Kabil Üni
versitesi genel kütüphanesine uğramak gerekir. 

Kabil Üniversitesinin içinde yer alan bu kütüphane geniş alana, önceden 
yapılmış zengin bir yapı ve görünüme sahip bir kütüphanedir. Kabil Üniver
sitesi 1932 yılında faaliyete başlamıştır.5 Kabil Üniversitesi Kütüphanesi de 

· bu tarihten itibaren açılmış olmasına rağmen Afganistan' da yaşanılan savaş~ 
larda defalarca yağma, yangın ve yıkımlara maruz kalmıştır. Bu şartlar kü
tüphane'nin çalışmalarını aksatmakla kalmayıp gelişerek daha iyi hizmet 
vermesini de engellemiştir. Şu an Kütüphane'de yeterli kaynağın bulunma
ması v~ya çalışanların yeterli bilgiye sahip olmamaları,_ dolayısıyla gerekli 
ve kaliteli hizmet verememeleri bu sebeplere bağlanabilir. Ayrıca devlet 
yetkililerinin ülke eğitimine veya Üniversitenin gelişimine katkı yapmamala
rı veya yapamamaları önemli nedenlerden sayılabilir. 

Kütüphane'nin birinci katının giriş kısmında kurumun idare bö_Iümü bu
lunmaktadır. Aynı katın ilerleyen bölümlerinde ise öğrencilere sunulan ki
taplar yer almaktadır. Sol bölümde edebiyat kitapları, sağ bölümde tarih, 
coğrafıye, din, felsefe grubu, genel ders kitapları ve diğer kitaplar yer almak
tadır. Kütüphane'nin ikinci katında ise Afganistan'ı tanıma bölümü yer al
maktadır. Bu bölümde Afganistan'la ilgili yazılan tarih, coğrafya, sanat, 
edebiyat, siyaset, güncel kitaplar ve gazeteler yer almaktadır. Ayrıca kütüp
hane'nin fotokopi çekimleri de bıirada gerçekleştirilmektedir. 

5 Kataliik Pohantfin-i Kabil, s. 5 
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Yaptığımız araştırma sonucu "Neyname" isminde Kabil' de basılan ese
re, "Şemsi Tebrizi'nin Külliyatından Seçme Gazeller" ile "Mevlana 
Celalledin Belhi Sufi ve Kelam Bilginleri" başlığında Pakistan' da basılan iki 
esere rastladık. Ayrıca "Mesnevi"nin birkaç baskısı ile "İran Edebiyatı Tari
hi", "Mesneviden Seçme. Hikayeler" ve "Mesnevi'nin Tefsiri", başlığında 
İran' da Mevlana ile ilgili 9 eser tespit ettik. 

2. Afganistan- Kabil Milli Kütüphanesi 1920 yılında zamanın ünlü kralı 
Gazi Amanullah Han desteği ile kurulup faaliyete başlamış. Bu kütüphane
nin kuruluş aşamasında Gazi Amanullah Han'ın kendi kütüphanesinden 
katkılar yaparak desteklemesi zamanın yönetiminin okumaya verdiği önem 
ve büyük bir çaba olarak görülebilmektedir. 6 Fakat 1979 Rus işgali, daha 
sonra devam eden iç savaşlar, işgaller kütüphanenin zenginliğini, faaliyetini, 
hizmetini ve gelişmesini olumsuz etkilemiştir. 

Kabil Milli Kütüphanesi Kabil şehrinin merkez'indedir. Yaklaşık 4 dö
nümlük bir alanda yer alan Kabil Milli Kütüphanesi, üç katlı bir binada hiz
met vermektedir. Kütüphane idaresi bu binanın ikinci katında bulunmakta
dır. Farklı bölümlere ayrılmak üzer her kat içinde, edebiyat, tanh, din, coğ
rafya, felsefe, tıp, mühendislik ve saire, ayrıca süreli yayınlar olmak üzere 
çeşitli bölümler hizmet vermektedir. Bu binanın 3. katında haftada iki gün 
olmak üzere Gulam Haydar Vucudi isminde bir edebiyat üstadı tarafından 
Mesnevi dersleri verilmektedir. 

Gulam Haydar Vucfidi 81. Yaşında olup Afganistan'ın Pervan İli'nin 
Penjşir ilçesinde doğmuştur. Eğitimine Penjşir ilçesinde özel hocası olan 
babasının desteğiyle başlamıştır. Kendisi çocukluğundan itibaren okumaya, 
özellikle Mesnevi'ye karşı çok ilgi duyduğunu belirtmektedir. Afganistan'ın 
Pervan İli'nde Peştun ve Tacik asıllı olanlar yaşamaktadır. Ancak Pervan 
İli'nin Penjşir ilçesinde sadece Tacik asıllı olanlar yaşamaktadır. Gulam 
Haydar Vucudi bey de Afganistan'ın Tacik asıllı vatandaşlarındandır. 

Bu kütüphanedeki çalışmamıza, hem tanışmak hem de genel bilgi ala
bilmek için kütüphane müdürüyle görüşmekle başladık. Kütüphane müdürü, 
Türkiye'ye ve Türk halkına özel ilgisi olduğundan aynca Mevlana'ya karşı 
sevgisinden dolayı gönüllü olarak çalışmalarımızı destekleyeceğini ifade etti. . . 

Araştırmaya kütüphane'nin 2. Katındaki edebiyat bölümünde başladık. 
Edebiyat bölümü bir odadan oluşmakta yaklaşık 2.000 eserin üzerinde kay
nağa sahip ve 3 kişi çalışanı bulunmaktadır. Bu odanın 7 rafında Mevlana ile 

6 Hfişimt, M. H, Tarih-i Muhtasar-i Kitaphaneha Der Afganistan, s. 65. 
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ilgili eserler fer almaktadır. Kabil Üniversitesi ile karşılaştırdığımızda daha 
zengin olduğunu gördük, fakat temizlik ve eserlerin korunması hususunda 
gerekli itinanın gösterilmediğini müşahede ettik. Çalışanların motivasyonu
nun düşüklüğü, işe karşı az ilgileri, hayat şartlarının zorluğuna, yaşanılan 
savaşa ve sonrası yetersizliklere bağlanmaktadır. Ayrıca devlet, ülkenin ima
n ve inşasının yanında emniyet sorunlarının çözümünü henüz sağlamadığın
dan Afgan vatandaşlarının hayata bakışı, günü geçirmek ve anı güven içinde 
yaşamaktan ibarettir. Bu yüzden eğitim ve öğretimle ilgili çalışmalar çok 
cılız ve yetersiz kalmaktadır. 

Kabil Milli Kütüphane'sinde Mevlana ile ilgili yaptığımız araştırmada 
8'i Kabilde, 4'ü Pakistan'da, 2'si Türkiye'de ve 6l'i İran'da basılmış olmak 
üzer toplam 75 esere ulaştık. 

Mesnevi Dersleri 

Mesnevi dersleri Kabil Milli Kütüphane'de 3. ·katta Gulam Haydar 
Vücfidl tarafından haftada iki gün olmak üzere pazartesi ve perşembe günleri 
verilmektedir. Derslere toplumun değişik kesimlerinden öğrenciler, kütüp
hane çalışanları, diğer kamu kurumlarında çalışanlar ve halk katılabilmekte
dir. Vucfidl Bey'in ifadesine göre; ülkede yaygın olarak yaşanılmakta olan 
savaş ve onun etkileri, halkı okuma ve diğer benzeri çalışmalardan alıkoy
maktadır. Hatta ülkede var olan savaş ve canlı bombalar dolayısıyla bazi 
kişiler bu çalışmalara katılamamaktadır. Oysa Afgan . Halkı Mevlana ve 
Mevlana'nın eserlerini tanıma ve okumaya çok ilgilidir, Vucfidl Bey'e göre 
Afganistan'ın köylerinde hala Mesnevi geceleri düzenlenmektedir. Kendisini 
de gerek yurt içinden gerek yurt dışından birçok araştırmacı ve Mevlana 
gönüllüsü ziyaret etmektedir. Özel bir mekan bulamadiklarından dolayı bir 
süredir Kabil Milli kütüphanesinde Mesnevi derslerini sürdürmektedir. Bi
zim katıldığımız derslerde 20 kişiye yakın dinleyicinin hazır bulunduğuna 
şahit olduk. Katıldığımız derslerden fotoğraflar çekmeye çalıştık aşağıda bu 

- resimlerden bir kaçını ve Mevlana'nın babasının Sultanü'l-ulema (Alimlerin 
Sultanı) unvanı ile tanınmış, Muhammed Bahaeddin Veled'in Belh'teki 
Medrese' sinin veya dergahının kalıntılarının birkaç resmi yer almaktadır. 
Her ne kadar bu dergahın Mevlana'mn babasına ait olduğuna dair resmi bir 
belge bulunmasa da halk bu derg~hın Belh'te gösterdikleri yerde olduğuna 
inanmaktadır. TİKA tarafından bölgede araştırma yapan kişiler de soru sor
duklarında aynı cevaplarla karşılaşmıştır. 
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Kabil Milli Kütüphanesi ve Kabil Üniversitesi kütüphanede bulunan 
Mevlana ile ilgili Afganistan' da yazılmış eserler: 

1. Neyname tahşiye ve t' alik ez üstad Halllrillah Halili, 1370 hicri şemsi, 
ez neşerat-i Encümen-i tarih ve t?debiyat-ı Afğanistan Akademi-yi 
Cumhuriyet-i Afğanistan 

2. Gı1zlde-i ğazaliyat-ı külliyat-ı Şems-i Tebnzl, eser: Mevlana 
Celaleddin Belhi, be kı1şiş-i Dr. Muhammed Halim Tenvir, çap-ı ev
vel 1386/2007, Cumhı1ri-yi İslami-yi Afganistan, Vezaret-i Ittılafü ve 
Ferheng, Çaphane-i matbaa-i san'atl-i Cavid, Uzunluk: 31 cm, geniş
lik: 23 cm, Kalınlık: 4 cm. 

3. Mevlana Celaleddin Belhi Meyan-i Sı1fıye ve Ulema-yi Kelam, te'llf: 
Dr. İnayetullah İblağ, çap-ı devvı1m, cevza 1380 hicri şemsi, naşir: 
Müessese-i İlmi Daru'l-ma'rife-i İblağ, Peşaver Pakistan, Uzunluk: 
24.8 cm, genişlik: 15 cm, Kalınlık: 4 cm. 

4. Şerh-i Beyteyn-i Mesnevi-yi Ceıaleddln Belhi, ez Serdar-ı Mihr Dil 
Han-ı Meşrikl, tertip ve tashih Pohand Abdulhay Habibi, neşrkerde-i 
Akademi-yi Encümen-i Tarih ve Edeb-i Afğanistan 1351(1973), Mat
baa-i Devleti 40 sahife, Uzunluk: 23 cm, genişlik: 16.5 cm, Kalınlık: 
0.3 cm. 

5. Ez Belh Ta Konya, eser Ustad Halilullah Halili, muhtemm Habib 
Nevayl, be münasebet-i heft sedümln sfügire-i Mevlana Celaleddin 
Belhi, çap-ı matba-i Kabil, saı-ı 1380 şemsi, 26 sahife, Uzunluk: 26 
cm, genişlik: 19 cm, Kalınlık: 0.4 cm. 

6. Neyname, tahşiye ve ta'llk Ez Ustad Halilullah Hallll, de Afğanistan 
Cumhı1ri-i Devlet de Ittılaatu ev Kültür Vezaret de Tarih ev Edeb 
Tı1lene Afğanistan Akademi 190 sahife, Uzunluk: 24 cm, genişlik: 17 
cm, Kalınlık: 1.5 cm. 

7. Mevlana Belhi ve pedereş, Te'slr-i Mesnevi-i Manevi her Maarif, Ri
sale-i Dr. Mirmen Mahbub Sarac, Kabil 1340 Hicri Şemsi, 20 sahife, 
tul: 20 santim, arz: 15 santim, bank!: 1 santim, Uzunluk: 20 cm, ge
nişlik: 15 cm, Kalınlık: 1 cm. 

8. Fıhi mafih be lisan-ı Peştu, Mevlana Celaleddin Muhammed Belhi, 
neşr: de Afganistan İslami Cumhuriyet de Ittılaatu ev Ferheng vezaret
Kabil 1376, hicri şeınSI, Habib Hı1sa, Nazenin Halim, Muhammed 
Asıf Ahmed Zey, Muhammed Zakir Zeki, Harun Hasan, Mirveys 
Fazll, 208 sahife, Uzunluk: 21 cm, genişlik: 13 cm, Kalınlık: 1.2 cm. 
(Peştuca) 
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9, Mevlatla Celaleddln Belhi: Rumi:, Rubailer, Dr. Şefika Yarkın Mevlana 
Celaleddln Muhammed Belhl Toğilgeni 800. Yıllığı münasebeti bilen 
Kabil, 1376, 159 sahife, Uzunluk: 21 cm, genişlik: 14 cm, Kalınlık: 
1.4 cm. (Özbekçe) 

10. Mevlana ve efkar-ı o, telif: Şemsi: Mevlana Şibll Nu'maii, tercüme: 
Hafız Rabia Nfiristani:, mahall-i çap: Peşaver 1382 hicıi şemsi:, mer
kez-i neşerat-ı Said, 202 sahife, Uzunluk: 21 cm, genişlik: 13 cm, Ka
lınlık: 1 cm. 
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FOTOGRAFLAR 

Kabil Milli Kütüphanesi'nde Mesnevi Dersleri 
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Afganistan'ın Belh şehrinde Mevlana'nın babası Baha-i 
Veled'in medresesi veya dergahı olduğu söylenen yapı 


