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ÖZET
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Afganistan’daki dört büyük etnik gruptan biri olan Hazaraların kökeniyle ilgili farklı
görüşler ve rivayetler bulunmaktadır.
Hazaraların konuştuğu dil olan Hazaregi, Farsçanın bir lehçesi olarak kabul edilmektedir.
Fakat Farsça ile Hazaregi arasındaki ciddi benzerliğe rağmen iki dil arasındaki farklılıklar
da dikkat çekici boyuttadır.
Hazaralar ana vatanları Hazaracat’ta meydana gelen onca istikrarsızlığa ve bölgenin dış
müdahalelere maruz kalmasına rağmen 19. yüzyılın son çeyreğine kadar sahip oldukları
nispeten özerk statüyü korumayı başarmışlardır.
İlki 19. yüzyılın, ikincisi 20. yüzyılın sonları olmak üzere Hazaralar iki büyük göç dalgası
yaşamıştır.
Afganistan ve İran’dan sonra en çok Hazara nüfusuna ev sahipliği yapan ülke Pakistan’dır.
Afganistan’da 2001 yılından sonra oluşturulan düzen, ülkedeki azınlıklar açısından büyük
fırsatlar yaratmıştır. Bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmaya çalışan topluluklardan biri
de Hazaralar olmuştur.
Hazaralar 2001’deki Taliban rejiminin çöküşünden bu yana sosyal, siyasi, ekonomik ve
kültürel açıdan önemli değişimler geçirmiştir.
Hazaralar 2001 yılı sonrası dönemde de güvenlik, ekonomik ve işsizlik gibi nedenlerden
ötürü ana vatanını terk eden toplulukların başında gelmektedir.
Hazaralar, yurt dışında milyonlarca diasporası bulunan bir etnik grup olarak göçü; sosyal,
kültürel ve ekonomik ufuklarını genişleten sistematik bir stratejiye dönüştürmeyi başarmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hazaralar, Afganistan, Hazaracat, Azınlıklar

SUMMARY
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•

•

•
•
•
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There are various views and stories about the origin of Hazaras who comprise one of four
largest ethnic groups in Afghanistan.
Hazaras speak the language of Hazaragi which is regarded as a dialect of Persian. However,
even though there are considerable similarities between the two languages, they have
differences to a conspicuous degree.
The Hazaras managed to keep their relative autonomy until the last quarter of the 19th
century in spite of the fact that their motherland Hazarajat had been a region that is subjected
to severe instability and foreign interference.
Hazaras underwent two large waves of migration first of which was at the end of the 19th
and the second, at the end of the 20th century.
After Pakistan, Afghanistan and Iran are the countries that has the largest Hazara population.
The order established in Afghanistan after 2001 has created great opportunities for the
minorities. One of the groups that tried to benefit from these opportunities has been the
Hazaras.
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The Hazaras have undergone significant changes in terms of society, politics, economy
and culture after the collapse of the Taliban regime in 2001.
The Hazaras are at the forefront of the peoples who desert their motherlands because of
problems related to economy, unemployment and security in the post 2001 era.
The Hazaras who have millions of diaspora all around the world have managed to
transform migration into a systematic strategy that widens their social, economic and
cultural horizons.
Keywords: Hazaras, Afghanistan, Hazarajat, Minorities

چكیده

	•در مورد منشأ قوم هزاره كه یكی از چهار گروه قومی عمده در افغانستان هستند ،اختالف نظرهایی وجود
دارد.
	•هزارگی زبان گفتاری مردم هزاره است .این زبان یكی از گویشهای زبان فارسی به شمار می رود .با
وجود این در كنار نقاط مشترک فراوان میان فارسی و هزارگی ،تفاوتهای میان این دو زبان نیز قابل توجه
می باشد.
	•سرزمین مادری هزاره ها ،هزاره جات نام دارد .هزاره ها با وجود مداخالت فراوان خارجی و عدم ثبات
در منطقه توانستند تا ربع اخیر قرن نوزدهم میالدی خودمختاری نسبی خود را بر این منطقه حفظ نمایند.
	•هزاره ها تجربه دو موج بزرگ مهاجرت را در تاریخ خود داشته اند كه یكی در اواخر قرن نوزدهم و
دیگری در سالهای پایانی قرن بیستم روی داد.
	•پاكستان پس از افغانستان و ایران میزبان بیشترین جمعیت هزاره می باشد.
	•ساختار سیاسی جدیدی كه پس از سال  ٢٠٠١میالدی در افغانستان شكل گرفت ،فرصتهای مهمی را پیش
روی اقلیتها در این كشور قرار داد .اقلیتی كه تالش داشته تا بیشترین بهره را از این فرصتها نصیب خود
كند ،اقلیت هزاره بوده است.
	•پس از سقوط طالبان در سال  ،٢٠٠١هزاره ها تاكنون شاهد تغییرات مهمی در زمینه های اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی بوده اند.
	•هزاره ها همچنین در صدر فهرست اقلیتهایی بوده اند كه پس از سال  ٢٠٠١به دلیل بروز مشكالت امنیتی،
اقتصادی ،بیكاری و غیره مجبور به ترک سرزمین خود شده اند.
	•جمعیت دور از وطن هزاره ها بالغ بر چندین میلیون نفر است .دیاسپورای هزاره توانسته است تا مهاجرت
را به یک استراتژی سیستماتیک جهت گسترش افقهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی این جمعیت تبدیل
نماید.
كلید واژه ها :هزاره ها ،افغانستان ،هزاره جات ،اقلیتها.
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Takdim
Afganistan binlerce yıllık tarihi boyunca birçok medeniyet ve kültürün doğup yeşerdiği bir coğrafya olmuştur. Bu sebeple Afganistan coğrafyası kültürel ve etnolojik olarak büyük bir zenginliğe
sahiptir ki günümüzde de Afganistan’da varlığını koruyan otuzdan fazla büyük ve küçük etnik
grup bulunmaktadır. Bu etnik gruplar içinde Peştunlar, Tacikler, Özbekler ve Türkmenlerin yanı
sıra çoğunlukla Afganistan’ın merkezinde yerleşik olan Hazaralar da en önemli topluluklardan biri
konumundadır.
15. yüzyıla kadar Hazaralar hakkında güvenilir herhangi bir bilgiye veya kaynağa ulaşılamaması bugünkü Hazara araştırmaları açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle Hazaralar
hakkındaki çalışmalarda kıyas ve benzetmelerden yola çıkılarak çeşitli görüşler ortaya atılmıştır.
Afganistan üzerine Avrupa’da birçok çalışma olmasına rağmen Türkiye’de bu alan üzerine yapılan çalışmalar yetersizdir. Bu alanda yürütülen sınırlı sayı ve kapsamdaki çalışmalarda da Afganistan tarihi ve bu ülkede yaşayan halklar ayrıntılı biçimde ele alınmamıştır. Türkiye’nin gerek
Afganistan ile uzun yıllara dayanan tarihî ilişkileri gerekse bu ülkede yaşayan topluluklarla arasındaki derin kültürel bağları nedeniyle bu ülkeyle etkin ilişkiler ağına sahip olması stratejik açıdan
önemlidir. Bu bağlamda Afganistan’daki en büyük dört etnik gruptan biri olan ve pek çok kaynakta
Türk soylu kabul edilen Hazaraların tarihinin, etnik kökeninin, iç dinamiklerinin ve dış dünyayla
olan bağlantılarının anlaşılması için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmesi zaruri olmuştur. Bu
hususlar ışığında hazırlanan bu çalışmanın Türkiye’deki bilimsel ve akademik çalışmalara da kaynaklık etmesi umut edilmektedir.
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HAZARA ADININ ANLAMI
Hazara sözcüğünün anlamı, kökeni ve nasıl
ortaya çıktığıyla ilgili farklı görüşler ve rivayetler bulunmaktadır. Hazara kelimesinin etimolojisiyle ilgili ortaya atılan iddiaları üç gruba
ayırarak incelemek mümkündür: (i) Hazara kelimesini Farsçadaki hezar (bin) kelimesiyle ilişkilendiren görüşler, (ii) coğrafi isim olduğunu
öne süren görüşler, (iii) Hazar Denizi ile ilişkilendiren görüşler.
Birinci görüşü savunan dil bilimciler, Hazara kelimesinin Farsçadaki hezar’dan türediği
görüşünden yola çıkarak birtakım etimolojik
analizler yapmışlardır. Hazara sözcüğünün ilk
kez bu anlamı çağrıştıran biçimde kullanıldığını iddia eden çeşitli akademik kaynaklar, halk
arasında dillendirilen efsaneleri referans alarak
Hazara kelimesine Moğolların askerî sistemindeki binlik taksimattan geldiği, Hazaraların yaşadığı bölgenin (Hazaracat) bin pınar, bin ırmak
ve bin dağa ev sahipliği yaptığı, bin aile, bin
kavim anlamına geldiği, Gur Sultanı Alaveddin
Gurlu’nun Selçuklu Sultanı Sencer’e haraç olarak bin at verdiği gibi anlamlar atfetmişlerdir
(Yezdani, 1989:96). Bunlar arasında en yaygın
kabul gören görüş ise Hazaraları Moğollarla
ilişkilendiren ve Hazara kelimesini de yukarıda
işaret edildiği gibi Moğolcadaki bin ming, miangan sözcüğünün Farsçadaki karşılığı olan hezar kelimesinden geldiği görüşüdür. Bu görüşü
savunanlar, Hazaraların Cengiz Han’la bölgeye
gelen Moğol askerlerinin bakiyeleri olduğunu
öne sürmektedir. Bu görüşe göre 13. yüzyıldan
itibaren günümüzde Hazaraların yoğun olarak
yaşadığı Afganistan’ın orta kısmında bulunan
Hazaracat bölgesine gelen Moğol askerlerinin
yerel halkla karışması sonucu Hazara halkı oluşurken yerel halk bu topluluk için Hazara adını
kullanmaya başlamıştır (Hanof, 1993:23-24).
İkinci görüşü savunan araştırmacı ve dil bilimciler ise Hazara kelimesinin Farsçadaki binle alakasını reddetmekte ve Hazara kelimesinin
geçmişinin Cengiz Han Dönemi’nden çok daha
eskiye uzanan coğrafi bir bölge ismi olduğunu
öne sürmektedir. İlk kez 19. yüzyılda Fransız
tarihçi, arkeolog ve dil bilimci Joseph Pierre

Ferrier tarafından ortaya atılan bu görüş daha
sonra aralarında Abdulhay Habibi’nin de yer
aldığı birçok Afganistanlı tarihçi ve dil bilimci
tarafından da desteklenmiştir.
Son olarak bazı dil bilimciler de isim benzerliğinden yola çıkarak Hazara adını Hazar Denizi
ile ilişkilendirmiş ve Hazaraların, Hazar Denizi
etrafında yaşayan Türklerden olduğunu ve zamanla Afganistan’a göç ettiklerini öne sürmüşlerdir (Mehdi, 2015, s. 352).

Hazara Adının Geçtiği En Eski
Kaynaklar
Hazara adının geçtiği bilinen en eski kaynak,
Babür İmparatorluğu’nun kurucusu Zahirüddin
Muhammed Babür (1483-1530) tarafından 16.
yüzyılda kaleme alınan Babürnâme’dir. Hazaraların bir topluluk olarak anıldığı ilk eser olan bu
kitapta, Babür Şah’ın 1506 yılında Afganistan’ı
ele geçirme girişimi esnasında gelişmiş bir sosyal yapıya ve bütünleşmiş gelenek göreneklere
sahip Hazara halkıyla karşılaştığı görülür. Babür
Şah, Hazaraların Kabil dolaylarında Geryu ve
Gur dağlık alanlarında ve Gazne (günümüzde
Gazni) dağlarında yerleştiklerini bildirir. Babür
Şah, hatıratında bu bölgedeki Hazara kabilelerinin Moğol dilini konuştuklarını ve genellikle
göçebe yaşam biçimini benimsediklerini belirtir
(Babür, 1970, s. 203). Bu dönemde göçebe yaşamı benimseyen Hazaralar, Babür Şah’a vergi
verip Babür Devleti’ne bağlılıklarını devam ettirmiştir. Ancak Babür Şah, Hazaralar arasında
yer alan Türkmen Hazaralarının göstermiş oldukları taşkınlıklara karşılık 1506 yılında sefer
başlattığını ifade etmektedir (Babür, 1970, s.
225).
Hazaralar hakkında bilgiler içeren diğer bir
eski eser de Safevi Hükümdarı Şah Abbas Dönemi’nde (1571-1629) İskender Bey Türkmen
tarafından kaleme alınan Tarih-i Âlem Ara-yi
Abbasi’dir. Bu eserde Din Muhammed Han
Özbek’in, Şah Abbas’a karşı savaşmak üzere 2-3 bini Hazaracat’tan gelen 15 bin kişilik
ordu topladığını ifade etmiştir (Türkmen, 2002,
s. 569). Bunlar dışında Hazara adının geçtiği
7
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diğer metinler ancak 19. yüzyıla kadar geriye
gitmektedir. Afganistan ve Hazaralarla ilgili ilk
ayrıntılı inceleme ve bilgiler, 19. yüzyılda İngiliz subay ve memurların tutmuş olduğu kayıtlarda yer almıştır. Bu alana yön veren en önemli çalışmalar ise 1796 yılında Doğu Hindistan
Şirketi bünyesinde bölgeye gelen Mountstuart
Elphinstone’a aittir.1 Elphinstone, Hindistan’da
yaşadığı dönemde Farsça ve Sanskritçe öğrenerek bölge tarihine önemli katkılarda bulunmuştur. 1808 yılında bu bölgede araştırmalar yapan
Elphinstone, Afganistan halkıyla ilgili kapsamlı
çalışmalar yapmıştır. Yaptığı çalışmalarda 19.
yüzyıl Afganistan’ının dili, dini ve yaşam şeklini ele alan Elphinstone, bu çalışmalarından dolayı İngiliz hükûmetinin takdirini kazanmış ve
Mumbai valiliğiyle ödüllendirilmiştir (Adamec,
1991:74).
Afganistan ve Hindistan bölgesiyle ilgili bir
diğer kapsamlı çalışmayı da 1816 yılında İngiliz subay William Erskine kaleme almıştır. Bu
çalışmaların dışında 19. yüzyılın ortalarında
Henry Walter Bellew önemli tespitlerde bulunmuştur. Robert Gordon Latham ve Horace Hayman Wilson’un çalışmaları da bu alana katkı
sunmuştur.
Aynı dönemde bölgeyle ilgili Fransız araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar ve tutulan kayıtlar da önemli kaynaklardır. Özellikle
Fransız-İngiliz rekabetinden dolayı Fransızlar
da bölgeye hâkim olmak istemiş ve İran üzerinden bölgeye yönelik çalışmalar yapmışlardır.
Bu dönemde bir grup Fransız askeri Afganistan
hakkında araştırmalar yapmak üzere İran’a sevk
edilmiştir. Fransızlara ait askerî birlikte görev
yapan Joseph Pierre Ferrier, bu bölgede yapmış
olduğu çalışmalarla konuya önemli katkılarda
bulunmuştur. İlk olarak çalışmalarına 18391843 yıllarında İran’da başlayan ancak başarısız olan Ferrier, ardından 1845 yılında ikinci
kez bölge üzerine çalışmalara başlamış ve bu
tarihlerde İran ve Afganistan halklarıyla ilgili bir kitap yazmıştır. Afganistan bölgesine ait
1
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Bk. Elphinstone, M. (1839). An Account of the Kingdom of Caubul, and
Its Dependencies, in Persia, Tartary, and India, comprising a View of the
Afghan Nation, and a History of the Dooraunee Monarchy I-II. (1839
Rev. ed.) London.

diğer önemli çalışmalar yaklaşık yüz yıl sonra
yine bir İngiliz olan Elizabeth Bacon tarafından
1938-1939 yıllarında kaleme alınmıştır. Bacon;
Meşhed, Ketta (Quetta) ve Beluçistan’ı gezerek
Hazara kabilelerini görme imkânı bulmuş ve
edindiği bilgileri kitaplaştırmıştır. Aynı şekilde
1954 yılında bölgeyi ziyaret eden Herbert Franz
Schurmann tarafından Hazaralarla ilgili detaylı
bilgiler kaleme alınmıştır. İlk kez 19. yüzyılda
Batılı bilim adamları tarafından başlatılan çalışmalar daha sonra Abdulhay Habibi, Asker Musevi, Hüseyinali Yezdani, Hasan Poladi ve Muhiddin Mehdi gibi Afganistanlı araştırmacıların
çalışmalarına da kaynak olmuştur. Ancak yapılan tüm çalışmalar ilerleyen bölümlerde tartışılacak olan nedenlerden ötürü objektiflikten
uzak, siyasi maksat veya araştırmacının amacına hizmet eder nitelikte ele alındığı yönünde
eleştirilerden bolca nasibini almıştır.

HAZARALARIN KÖKENİ İLE
İLGİLİ GÖRÜŞLER
Hazaraların kökeniyle ilgili temel olarak beş
görüş vardır: (i) Hazarların Moğol kökenli olduğu, (ii) Hazaraların Türk kökenli olduğu, (iii)
Hazaraların Türk-Moğol kökenli olduğu, (iv)
Hazaraların Türk, Moğol, Tacik ve Peştun halklarının karışmasıyla ortaya çıktığı, (v) Hazaraların Moğollar gelmeden önce de aynı bölgede
yaşayan Afganistan’ın en eski halklarından biri
olduğudur.

Hazaraların Moğol Kökenli Olduğu
Görüşü
Oldukça yaygın olan bu görüşün en eski
kaynağı Ekber Şah Dönemi tarihçisi Ebü’lFazl Allami’dir.2 Hazaraların Moğol askerlerinin bakiyeleri olduğu yönündeki görüş
daha sonra Vasiliy Vladimiroviç Barthold,
W.H. Bellew, Arminius Vambery ve Alexander
Burnes gibi şarkiyatçılar tarafından da desteklenmiştir. Hazaraların, Cengiz Han’la bölgeye gelen Moğol askerlerin bakiyeleri olup
2

Ebü’l-Fazl b. Mübârek en-Nâgavrî el-Allâmî (öl. 1011/1602)
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ilerleyen zamanlarda komşu halkların dilini,
dinini ve kültürünü benimsediklerini savunan
bu görüş, büyük ölçüde Hazaralarla Moğollar
arasındaki fiziksel ve linguistik benzerlikler
ve bölgedeki bazı yerleşim yerlerinin yanı sıra
Hazara gruplarının adları ile Cengiz Han’ın
önemli komutanlarının isimleri arasındaki
benzerliklere dayandırılarak açıklanmaktadır. Buna göre Hazaracat’taki3 önemli yerleşimlerden biri olan Day Çopan ve Behsud’un
Cengiz Han’ın önemli komutanlarından Emir
Çopan ve Behsud’dan geldiği ileri sürülmektedir. Buna ek olarak da günümüzde Hazaralar
tarafından konuşulan Farsçanın bir tür lehçesi
olan “Hazaregi”deki bazı Moğolca sözcükler
de Hazaralarla Moğollar arasında iddia edilen
nitelikte bir bağ olduğunu gösterir niteliktedir.
Bu bağlamda günümüzde Hazaralar arasında
Moğol sözcüğünün iyi, dürüst ve makul davranış
anlamında kullanıldığına dikkat çekilmektedir.
19. yüzyılda Afganistan’ı ziyaret etmiş olan
İngiliz hükûmeti memurlarından A. Burnes
tutmuş olduğu notlarda, Hazaracat bölgesinde yaşayanlar için Tatar Hazaraları terimini
kullanmış ve onların Cengiz Han’ın ordusunun bakiyeleri olduğunu belirtmiştir (Hanof,
1372/1993, s. 21). Bu görüşü benimseyenlerden biri de 19. yüzyılın önemli araştırmacılarından H.W. Bellew’dir. Bellew’ye göre Cengiz Han bölgeyi fethedip ülkesine dönerken
bugünkü Hazaraların yaşadığı bölgede biner
kişilik gruplar hâlinde 10 bölük bırakmıştır.
Zamanla bölgenin diğer ahalisiyle temas eden
Moğol askerleri kendi ana dillerini unutup
içinde pek çok Türkçe kelimenin de bulunduğu Farsçanın yeni bir lehçesi olan Hazaregi dilini konuşmaya başlamışlardır (Hanof,
1993, s. 21). Ünlü Rus tarihçi Barthold da
Afganistan’ın merkezindeki Hazaracat bölgesinde meskûn olan halkın Afgan olmayan
unsurlardan meydana geldiğini ve yarı göçebe
bir hayat tarzına sahip olan bu halkın gelenek,
görenek, dil ve lehçe açısından da bölgedeki
diğer ahaliden farklı olduklarını belirtmektedir. Hazara sözcüğünün Farsçada bin anlamına
3

Afganistan’ın merkezi kısmında bulunan bölgeye “Hazaraların vatanı”
anlamına gelen Hazaracat denir.

gelen hezar kelimesinden türediğini savunan
Barthold, bu adın İranlılar tarafından bölgede
iskân edilen Moğol askerlerine verildiğini ve
zamanla Moğolların da bu adı benimsediklerini öne sürmüştür (Hanof, 1993, s. 23).

Hazaraların Türk Kökenli Olduğu
Görüşü
Hazaraların Türk kökenli olduklarına dair ortaya atılan görüşler oldukça yenidir. Başını Türk
tarihçi ve araştırmacıların çektiği bu görüşü savunanların bir kısmı bazı Hazara toplulukları
arasında kuşaktan kuşağa aktarılan destanlardan yola çıkarak Hazaraların, Emir Timur’un
soyundan geldiklerini öne sürerken diğer bir
kısım ise Kuşanların ve Eftalitlerin (Akhunların) bakiyeleri olduklarını öne sürmektedir. İki
önemli Hazara topluluğu olan Cağori ve Şeyhali
Hazaraları arasında Türk soylu olduklarına dair
dolaşan destanlar birinci gruba giren araştırmacıların iddialarında önemli yer tutmaktadır. Emir
Timur’un Butay Boğa adlı komutanının emri
altında Afganistan’a geldiklerine inanan Cağori Hazaraları, kendilerini Timur’un torunları
olarak görmektedir. Aynı şekilde Türk soylu olduklarını öne süren Şeyhali4 Kabilesi Hazaraları,
Karluk Türklerini ataları olarak kabul etmektedir. Hazaraların Türk soylu olduklarına dair ortaya atılan iddiaların çoğunluğu onların Kuşanlar
ve Eftalitlerin bakiyesi olabileceği yönündedir.
Hazaralar konusunda önemli araştırmalarda bulunan Seyit Asker Musevi, Hazaraların bölgenin yerlisi olduğu tespitini yaptıktan sonra Orta
Asya’nın kadim Türk sakinlerinin Hazaraların
ataları olabileceğini öne sürmektedir. Musevi’ye
göre Hazaraların kökeni, MÖ 1. yüzyılda Ceyhun Nehri’ni geçip Kuzey Afganistan’a yerleşen
Kuşanlarda ve onların bakiyelerinde aranmalıdır
(Musevi, 1999, s. 67-73). Hazaraların Türk soylu olduklarını öne sürenlerin üzerinde durduğu
bir başka husus da Hazaraların konuştuğu dildeki (Hazaregi) Türkçe sözcüklerdir. Bu konu Hazara diliyle ilgili bölümde incelenmiştir.
4

Şeyhali Kabilesi içerisinde liderlerine Aksal denen bir Türkmen topluluğu bulunmaktadır.
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Hazaraların Türk-Moğol Kökenli
Olduğu Görüşü
Hazaraların Türk ve Moğol kökenli olduğu
görüşünü savunanlar, 13. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar Cengiz Han ve Emir Timur zamanında
Türk ve Moğol unsurlarının dalgalar hâlinde
Afganistan’a yerleşerek birkaç yüzyılda Hazara adında yeni bir halk vücuda getirdiklerini
öne sürmektedir (Musevi, 1999, s. 55-57). Günümüzde Hazaralar arasında konuşulan Hazaregide çok sayıda Türkçe ve Moğolca sözcük
olması bu görüşün temellendirilmesinde önemli yer tutmaktadır. Elizabeth E. Bacon, Hazaraların sadece Moğolların bakiyesi olmadıklarını
aynı zamanda Timurlar zamanında bölgeye
yerleşen Türklerle de karıştıklarını savunmuştur (Bacon, 1951, s. 3). Bacon, Hazaregide
olup Moğolcada olmayan bazı Türkçe kelimelere dikkat çekerek bu tezini temellendirmiştir. Hazaraları Türk-Moğol karışımı olarak
gösteren çalışmaların çoğunda Moğol ve Türk
kavimlerinin uzun asırlar boyunca birlikte yaşamaları, Moğolların Türk kültürünün etkisi
altında bulunması ve Türk-Moğol dillerinin
aynı dil ailesi içinde bulunması gibi hususlar
önemli rol oynamaktadır. Bu görüşü destekleyici en önemli çalışmalardan biri 2017 yılında
Pakistan Hazaraları üzerinde yapılan bir genetik araştırmadır. Birbirleriyle yakın akraba
olmayan 153 Hazara erkeğinden alınan kan örneği üzerinde yapılan incelemelerde Pakistan
Hazaralarının, Kazaklar ve Moğollarla yakın
genetik özellikler taşıdıkları ortaya çıkmıştır.5
Pakistan Hazaralarının ilki 19. yüzyılın, ikincisi ise 20. yüzyılın sonlarında olmak üzere iki
büyük göç dalgası sonucu Pakistan’a göç eden
Afganistan Hazaraları olduğu düşünüldüğünde, bu araştırma Hazaraların Türk-Moğol karışımı oldukları görüşünü destekleyen en önemli
bilimsel kanıt olarak ortaya çıkmaktadır.6
5

6
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Bk. Researchgate, Genetic Portrait of the Hazara Population of Pakistan, https://bit.ly/2NtNWZV [Erişim Tarihi: 25.04.2019]
Bk. Researchgate, Genetic structure of Kho population from north-western
Pakistan based on mtDNA control region sequences http://bit.ly/32cSxDg
[Erişim Tarihi: 25.04.2019]

Hazaraların Birçok Etnik Unsurdan
Meydana Geldiği Görüşü
Bu görüşe göre Hazaralar 13 ila 15. yüzyıllar
arasında Türk ve Moğol unsurları başta gelmek
üzere Arap, Fars ve Peştunların karışımından
meydana gelmiştir. Bu görüşü ilk kez ortaya
atan H.F. Schurmann’a göre Hazara kelimesi 14.
yüzyılda İran’ın güneydoğusu ve Afganistan’ın
güneybatısında yaşayan göçebe halklar için kullanılmaktadır (Yezdani, 1989, s. 107-110). Bu
yüzden Hazara kelimesi belirli bir topluluğa ait
olmayıp birçok unsuru içine alan daha çok bir
üst kimliktir. İlerleyen zamanlarda (Timur ve
Babür zamanında) bu göçebe halklar bugünkü
Hazaracat’a ve Afganistan’ın farklı bölgelerine
yayılmışlardır. Bu görüşü destekleyenlerden biri
de Mohammad Hassan Kakar’dır. Hazaraların
sadece Türk ve Moğol kökenli olduklarını reddeden Kakar, çoğunluğu Çağataylardan oluşan
Moğol askerlerinin bölgenin yerlisi olan Taciklerle evlenmesi sonucunda Hazara adında yeni
bir halkın ortaya çıktığını belirtmektedir (Musevi, 1999, s. 57-60). Hazaraların konuştukları
dilin Farsça ile olan benzerliğini kanıt olarak
öne süren Kakar, 13 ila 15. yüzyıllar boyunca
bölgeye gelen yabancı akıncılarla yerel halkın
etkileşimi sonucu ortaya çıkan yeni halkın Hazara adını aldığını öne sürmektedir. Bu görüşü
benimseyen bir başka araştırmacı Giovanni Verardi de Hazaraların farklı zaman dilimlerinde
bölgeye gelen Moğol askerlerinin bakiyeleri
olduklarını kabul etmekle birlikte söz konusu
askerlerin farklı etnik gruplarla etkileşime girdiğini dolayısıyla da Hazaraların tek bir etnik
unsurdan medyana geldiğinin savunulamayacağını öne sürmektedir.

Hazaraların Hazaracat Bölgesinin En
Eski Sakinleri Olduğu Görüşü
Bu görüşün önde gelen savunucularından
olan Abdulhay Habibi, Hazaraların Moğol askerlerinin bakiyeleri oldukları yönündeki görüşlerin güvenilir tarihî belgelere dayanmadığını ve diğer yazar ve araştırmacıların bu
görüşü herhangi bir somut tarihî belge ve bul-
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guya dayanmadan, görüşü ilk kez ortaya atan
Ebü’l-Fazl’dan naklen ve aynen tekrarlamayı
sürdürdüklerini savunmaktadır (Asgeri, 2007, s.
147). Habibi ayrıca Hazara sözcüğünün sadece
Afganistan’ın merkezindeki Hazaracat’ta yaşayan topluluğa mal edilemeyeceği, Hazaraların
geçmişte büyük bir bölgeyi kapsadığı ve hatta
Himalaya Dağlarından günümüz Pakistan sınırları içerisinde kalan Keşmir Dağlarına kadar
çeşitli yerlerde yaşayan Hazara adında topluluklar bulunduğu ve bu toplulukların ne fiziksel
açıdan ne de giyim kuşam açısından Hazaralara
benzemediği gibi hususların altını çizmektedir. Hazara sözcüğünün kökeninin Cengiz Han
Dönemi’nden çok daha eskiye dayandığını öne
süren Habibi, ünlü coğrafyacı Claudius Ptolemaios’un (Batlamyus) bölgedeki yerleşim için
kullandığı Ozale ve aynı şekilde Hiuen Tsang’ın
bölgeyi ziyaret ettiği sırada yol üstündeki yerleşimlerden biri için kullandığı Ho-sa-le sözcüklerinin zamanla Hazara’ya dönüştüğünü de öne
sürmektedir (Habibi, 1962, s. 19-20).

bu vahşi yerlilerin Hazaraların ataları olduklarını ileri sürmektedir (Yazıcı, 2011, s. 478).
Fransız oryantalist M. Fouche de Hazaraların
bölgenin en kadim halklarından bir olduğunu
savunan bir başka araştırmacıdır. İlk kez Ayin-i
Ekberi’nin yazarı Ekber Şah Dönemi tarihçisi
Ebü’l-Fazl tarafından öne sürülen Hazaraların
Moğolların bakiyesi olduklarına dair iddiaları
kesin bir dille reddeden Fouche, bölgede çok
eski zamanlardan beri Hazara yerleşiminin bulunduğunu vurgulamaktadır. Fouche, 7. yüzyılda Hazaracat bölgesini ziyaret eden ünlü Çinli
seyyah Hiuen Tsang’ın civarda yaşayan halklardan farklı bir dili konuşan, giyim tarzı olarak da
Çinlilere benzeyen bir topluluğun varlığını aktardığına dikkat çekerek söz konusu topluluğun
Hazaralar olduğunu savunmaktadır (Sivrioğlu,
2015, s. 70-71).

Hazaraların bölgede varlığını sürdüren en
eski kavimlerden biri olduğu görüşünü savunan
yerli ve yabancı araştırmacı ve yazarlar; linguistik, fiziksel ve coğrafi isim benzerliklerinden
yola çıkarak birtakım varsayımlarda bulunmaktadır. Bu varsayımlar genel olarak Hazara
sözcüğünün belirli bir topluluğa ait olmasından
ziyade daha çok bir bölgenin adı olduğu, Hazara sözcüğünün kökeninin iddia edilenin aksine
Cengiz Han Dönemi’nden daha eskiye dayandığı ve ünlü Çinli seyyah Hiuen Tsang’ın 7. yüzyılda bölgeyi ziyaret ettiği sırada karşılaştığı
topluluğun günümüz Hazaralarının ataları olduğu iddiaları etrafında şekillenmektedir. Bu görüşü ilk kez ortaya atan araştırmacı olarak bilinen
Ferrier, Yunan tarihçi Quintus Curtius’a dayanarak Makedonyalı İskender’in bölgeye yaptığı
sefer sırasında Hazaraların orada yaşadıklarını
yazar (Hanof, 1993, s. 19). Ferrier, Curtius’un
“İskender, Paropamisus Dağlarının karla kaplı
kuzey sırtlarından batıdaki Baktriya’ya ilerlerken vahşi yerlilerle karşılaştı.” sözlerine atfen,

Hazaraların Afganistan’a hangi dönemde
yerleştikleri konusunda arkeolojik çalışmalar
önemli ipuçları vermektedir. Zira günümüzde
Afganistan’daki Hazara ve Türk yaşam alanları
ile geçmişte Afganistan’da Budist Dönem sanat
eserlerinin yayıldığı alanlar arasında doğrudan
bir ilişki vardır. Hazara halkı en meşhurları Taliban Dönemi’nde yok edilen büyük Buda heykellerinin kendi ataları tarafından yapıldığına
inanmaktadır (Sivrioğlu, 2015, s. 77). Hatta bu
heykellerin dinamitlendiği günü, Hazara halkının kara günü olarak nitelemişlerdir. Bu nedenle çok sayıda Hazara, Taliban’ın heykel karşıtı
tavrının aslında dinî bir nedene dayanmadığını,
Taliban’ın asıl amacının Bamiyan bölgesinin
yerli halkı olan ve Budist eserleri atalarının
mirası olarak gören Hazara topluluğuna ait tarihî izlerini silmek olduğunu savunmuşlardır.
Bu görüşe göre Afganistan’da 19. yüzyıldan
beri Hazaralara karşı sürdürülen etno-kültürel soykırım, bu halkın sadece maddi varlığına
değil tarihsel mirasına da dönük bir yok etme
operasyonu şeklinde gelişmiştir. Hazaralar ara-

Hazarların Kökenleriyle İlgili
Arkeolojik Veriler
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sındaki yaygın kanaate göre Nadir Şah (17361747) ve Abdurrahman Han (1880-1901), Buda
heykellerinin yüzlerinin Hazaralara benzemesi
nedeniyle topa tutmuşlar7, heykellerin kasıklarını, ellerini tahrip ettirmişlerdir8 (Blaensdorf ve
Petzet, 2009, s. 19-28). Hazara etnik grubunun
haklarını savunan çeşitli internet sayfalarında
da bu görüşe sahip çıkılmaktadır.
Gerçekten de Afganistan’da üretilmiş Buda
heykellerinin yüz hatlarına bakıldığında bunların İranî değil açık biçimde modern Hazara
halkının tipolojisini yansıttıkları görülmektedir
(Resim 1-2-3). Elbette bu heykellerin Türkler
tarafından yapıldığını savunan çok sayıda bilim
insanı da bulunmaktadır. Zira çekik gözleriyle
dikkat çeken MS 3-5. yüzyılda yapılmış Buda
tasvirleri, Orta Asya Türk tipolojisini de andırmaktadır. Ayrıca aynı tipoloji Selçuklu ve Gazne sanatında da devam etmiştir (Resim 4). Nitekim Afganistan’da Budist sanat üretiminin en
yoğun olduğu dönem olan MS 4-7. yüzyıllarda
kuzey ve merkez Afganistan’ın Türk hâkimiyeti
altında olduğu da bilinmektedir. 6-7. yüzyıllarda yani tam da büyük Buda heykellerinin yapıldığı dönemde Türkler tarafından Herat, Kabil,
Belh gibi bölgelerde “nezak” unvanını kullanan
birbirinden bağımsız küçük krallıklar kurulduğu görülmektedir. 630 dolayında Baktriya/
Toharistan’ı gezen Çinli Budist seyyah Hiuen
Tsang, 27 feodal hükümdardan bahsetmektedir (Litvinsky, 1996, s. 176). Hiuen Tsang, Bamiyan’ı yönetmekte olan adını vermediği bir
Türk Tigin’inden ve onun Budistlere yaptığı
yardımlardan bahsetmektedir (Yazıcı, 2011, s.
488). Ancak Buda heykellerinin herhangi bir
kralın emri olmadan Budist manastır sisteminin öz organizasyonu ile yapılmış olma ihtimali
de bulunmaktadır. Heykellerin yapıldığı bölge
7

8
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Heykellerin önceki asırlarda da ateşli silahlarla hedef gözetilerek tahrip edildikleri kesin olmakla birlikte 1970’lerdeki restorasyon projesini
yöneten Hindistanlı arkeologlardan Sengupta, Buda heykellerinin yüzlerinin ahşap bir maske ile aplike edildiği ve zamanla da çürüyüp yok
olduğu kanaatindedir.
1824 yılında Afganistan’ı ziyaret eden William Moorcroft ve G. Trebeck -yerel halktan edindikleri bilgilere göre- Bamiyan Budalarının Mughal Hakanı Evrengzeb (1658-1707) tarafından ateşli silahlarla tahrip
edildiğini yazmışlardır. 1885’te eserler hakkında ayrıntılı bilgiler veren
Yüzbaşı P. J. Maitland ise tahribatın Nadir Şah (1736-1747) tarafından
yapıldığını yazmaktadır. 1834’te bölgeyi gezen Sir Alexander Burnes ve
1843’te heykelleri görmüş olan Vincent Eyre de tahribatın ateşli silahlarla yapıldığını rapor etmişlerdir.

olan Bamiyan’ın, Budist manastır örgütlenmesinin en önemli merkezlerinden biri olduğu
görülmektedir. Heykellerin civarındaki bir kilometreden az mesafede, içerisinde Budistler
tarafından kullanılmış 700 kadar mağara, depo,
hacılar için konaklama noktaları, ziyaretgâhlar
(stupa) tespit edilmiştir (Sivrioğlu, 2015, s. 78).
Nitekim Hiuen Tsang, Bamiyan’da yüzden fazla manastır ve altı binden fazla Budist rahibin
bulunduğunu aktarmıştır (Blaensdorf ve Petzet,
2009, s. 18).
Resim 1-2: Gandhara-Hadda’dan (Doğu Afganistan) Buda büstleri, Art Institute oc Chicago ve Guimet Museum, MS 4-6. yüzyıl.

Kaynak: Sivrioğlu, U. T. (2015). Afganistan’da Budist
Dönem ve Budist Sanatı, Akademik Tarih ve Düşünce
Dergisi, 2(5). Erişim Adresi: https://bit.ly/2XqM3BH
[Erişim Tarihi: 25.04.2019]

Budizm’in özellikle Afganistan’ın kuzeyinde
etkin olan Kuşanlar ve Eftalitler gibi Orta Asya
lı Türk kabilelerinin tedricî olarak gücünün
artmasıyla paralel olarak geliştiği düşünülmektedir. Afganistan’ın kuzeyine hâkim olan Türk
toplulukları arasında Budizm’in yaygınlaştığı
ve Türkler arasında yönetici sınıfın Budizm’e
önem verdiği, Göktürk Hakanı Taspar Kağan’ın
(572-581) Budizm’e sempati beslediği veya en
azından Budist örgütlenmelere müsaade ettiği
bilinmektedir.9
İslam kaynakları -özellikle de Biruni (973–
1048)- bu krallıkların Türkler tarafından kurulduklarını belirtmiş ve onları Türk-Şahiler
9

Roux, Taspar’ın Budist olduğunu, Bumin Kağan’ın Budistliği hakkındaki rivayetin ise sonradan imal edildiğini savunmaktadır (Bk. Roux, P.
(2006). Orta Asya Tarihi ve Uygarlık, (s. 132). İstanbul: Kabalcı Yayınevi). Ahmet Taşağıl ise Taspar’ın Budist olmadığını sadece Budistlere
hoşgörüyle yaklaştığını belirtmektedir (Bk. Taşağıl, A. (2012). Göktürkler I-II-III, (s. 27-31). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları).
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olarak adlandırmıştır. Biruni, Kabil Şahlığı’nın
ilk Türk hükümdarının adının Barha Tegin
(Barhatakin) olduğunu yazmıştır (Biruni, 1971,
s. 11). Kabulistan dışında Türk-Şahilerin bir
kolu da Arapların Zabulistan adını verdikleri
Gazne (günümüzde Gazni) civarına hâkim olmuşlardır (buradaki krallara “rutbil” denilmiştir). Türk-Şahiler, Arap-İslam ordularına karşı
uzun süre direnmişler ancak 9. yüzyılın sonlarında Müslümanlar Afganistan’ın tamamına
egemen olmuşlardır.

Bu durumda Hazaraların da Eftalitlerle birlikte bölgeye yerleşen Türkler veya Türklerle
akraba bir topluluğun ardılları olduğu iddiası,
Cengiz Han’ın askerleri olarak geç dönemde
Afganistan’a geldikleri görüşünden daha kuvvetlidir.
Resim 4: Leşker-i Bâzâr Sarayı duvarında
sütun üzerinde insan figürü.

Resim 3: Kabil’in Kuzeyindeki Fundukistan’da bulunmuş elinde mavi lotus çiçeği tutan “Maitreya” (Buda’nın gelecekte görünecek
hâli) figürü MS 7. yüzyıl Kabil Müzesi. Eser
bugün kayıp durumdadır. Japonya’da özel bir
müzeye satıldığı düşünülmektedir.

HAZARALARIN YAŞADIKLARI
BÖLGELER

Netice olarak Afganistan’daki Budist
heykellerin Türkler veya Türklere çok yakın
Orta Asya kökenli bir halk tarafından üretildikleri konusunda kanıtlar oldukça güçlüdür.

Tarihin farklı dönemlerinde Stagidya, Paropamizus, Arakuziya, Arsaresi, Zavulistan
veya Zabilistan, Garcistan, Gur, Guristan ve
son olarak da Hazara yurdu anlamına gelen
Hazaristan (Arif, 2012, s. 12) olarak anılan
Hazaracat,10 Afganistan’ın orta kısmında yer
alıp sınırları kesin olmamakla birlikte Bamiyan, Daykundi, Oruzgan, Gazni ve Meydan
Vardek vilayetlerini kapsamaktadır. Bunlardan Bamiyan ve Daykundi, Hazaraların en
yoğun olarak yaşadıkları kentler iken geri
kalan Gazni, Meydan Vardek ve Oruzgan Hazaralarla birlikte önemli sayıda diğer etnik
gruplara da ev sahipliği yapmaktadır. Cağori,
Cağatu ve Malistan, Gazni’nin en çok Hazara
yaşayan ilçeleridir. Daymirdad, Merkez Behsud, Hisa-yi Avel-i Behsud, Celriz Meydan
10

Modern anlamda Hazaracat kısmen ya da tamamıyla yukarıdaki illerden
oluşmaktadır.
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Harita 1: Hazaracat Bölgesi

Kaynak: GeoCurrents. Erişim Adresi: http://bit.ly/30j3BwN [Erişim Tarihi: 25.04.2019]

Vardek’in ekseriyeti Hazara olan ilçeleridir.
Bunlar dışında başkent Kabil başta olmak
üzere Belh (Mezar-ı Şerif) ve Herat gibi Afganistan’ın en büyük üç şehri, önemli sayıda
Hazara nüfusuna ev sahipliği yapmaktadır.
Büyük oranda dağlık alandan oluşan Hazaracat aynı zamanda ülkenin en önemli nehirlerinin de beslendiği bölgedir. Hilmend, Herirud,
Kabil ve Mergab gibi ülkenin en büyük nehirleri kaynağını Hazaracat’ta bulunan Koh-i Baba
(Baba Dağı), Sepid Koh (Ak Dağ) Siyah Koh
(Kara Dağ) dağlarından almaktadır. Bölge aynı
zamanda ülkenin en büyük bakır, çelik, kalay ve
kükürt madenlerine de ev sahipliği yapmaktadır
(Incyclopaedia Iranica, 2013).
Dağlık alandan oluşması nedeniyle Hazaracat’ın iklim koşulları oldukça soğuk ve sert
olup tarımsal faaliyetlere elverişli arazi miktarı
14

azdır. Hazaracat’ın zorlu coğrafi özelliği çok sayıda yüksek dağ ve tepeye ev sahipliği yapması
bölgenin, ülkenin geri kalanından yalıtılmasına
neden olmuştur. Buna ek olarak uzunca bir süre
merkezî hükûmetler tarafından ihmal edilen
Hazaracat’ta ülkenin geri kalan bölgelerine göre
ekonomik gelişmişlik ve altyapı eksikliği daha
fazla göze çarpmaktadır (Nail, 1993, s. 44).
Geçmişte yaklaşık 150-200 bin kilometre
kareye yayılmış olan Hazaracat’ın özellikle 19.
yüzyıldan itibaren sürekli küçüldüğü ve günümüzde Hazaracat olarak adlandırılan bölgenin
70 bin kilometre kareye denk gelen bir alanı
kapsadığı belirtilmektedir (Harita 1) (Mohammadi, 2015b, s. 35).
19. yüzyılın sonlarına kadar özerk bir statüye sahip olan Hazaracat, Emir Abdurrahman
Han’ın (1880-1901) iktidara gelmesinden sonra

Tarihsel ve Güncel Boyutlarıyla Hazara Toplumu

kanlı bir savaşla merkezî hükûmete bağlanmıştır. Abdurrahman Han’ın yürüttüğü katı Hazara
karşıtı politikalar doğrultusunda özellikle Hazaracat’ın sınır bölgelerindeki tarım arazileri
Hazaralardan alınarak devletin mülkiyetine
geçirilmiştir. Devletin desteğini alan göçebe
Peştunların (Kuçiler) Hazaraların yaşadıkları
bölgelere saldırarak tarım arazilerini ve verimli
otlakları gasp etmeleri sonucu Hazaralar Hazaracat’ın iç kısımlarına çekilmişlerdir (Hussain,
2003, s. 26-34). Bu durum bir taraftan nüfusun
ekilebilir arazi miktarının çok az olduğu Hazaracat’ın merkez kısmında yoğunlaşmasına neden olurken diğer taraftan bölgeden diğer şehirlere hatta Pakistan ve İran gibi komşu ülkelere
büyük göçlerin yaşanmasına da neden olmuştur.
Fakat 2001 sonrası dönemde Hazaracat’ta ülkenin diğer bölgelerine göre görece bir istikrar
sağlanmıştır. Bunda bölgenin dağlık olmasının
Hazaracat’a doğal bir koruma sağlamasının
yanı sıra Hazara seçkinlerinin merkezî hükûmetle iş birliği yapmaları da etkili olmuştur.
Ülkenin diğer bölgeleri hükûmet güçleriyle muhalifler arasında yaşanan çatışmalar dolayısıyla
istikrarsız iken Hazaracat hem coğrafi özelliğinin sağladığı avantajlar hem de 2001 sonrası
dönemde Hazaraların Afganistan siyasetinde
aktif bir şekilde boy göstermeleri sayesinde genellikle daha güvenli bölge olmuş ve özellikle
altyapı çalışmalarında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bununla birlikte Uruzgan ve Daykundi
ilinin güney bölgeleri yani Hazaracat’ın güney
sınırları hâlâ Hazaralar ile göçebe Peştunlar arasında sık sık etnik çatışmalara sahne olmaktadır.

NÜFUS
Afganistan’da ilk ve son nüfus sayımı 1979
yılında yapılmıştır. Bu tarihten bu yana ülkede
gerçek anlamda bir nüfus sayımı yapılmaması
gerek ülkenin güncel nüfusu gerekse bu ülkede yaşayan etnik grupların nüfustaki ağırlıkları konusunda net bir rakam telaffuz edilmesini
zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte Hazaraların
ana yurtları olarak bilinen Hazaracat dışında
ülkede geniş bir bölgeye yayılmış olmalarının
yanı sıra İran ve Pakistan gibi komşu ülkelere

tarihin farklı dönemlerinde önemli sayıda Hazara nüfusunun göç etmiş olması Hazaraların
gerçek nüfusunu tespit etmeyi güçleştiren diğer
faktörler olarak öne çıkmaktadır. Abdurrahman
Han’ın iktidara gelmesiyle Hazaralara karşı uygulanan sistematik baskı ve Hazaracat’ta verimli tarımsal arazi ve otlakların gasp edilerek devletin mülkiyetine geçirilmesi sonucu Hazaralar
dalgalar hâlinde yurtlarından kaçarak bugünkü
Pakistan’ın Ketta ve İran’ın Meşhed şehirlerine
sığınmışlardır (Hussain, 2003, s. 37). Hazaraların en büyük göçü 1891-1893 yılları arasında
Hazaracat’ta meydana gelen isyanların bastırılması sonrasında yaşanmıştır. Bu dönemde
merkezî yönetim tarafından başlatılan “Peştunlaştırma” politikaları doğrultusunda azınlıklara
uygulanan siyasi baskı, devletin desteğini alan
göçebe Peştunların, Hazaraların yaşadıkları
bölgelere saldırarak verimli tarım arazilerine
ve otlaklarına el koyması neticesinde çok sayıda Hazara, ülkenin kuzey ve batısındaki kentlere göç etmek zorunda kalmıştır. Günümüzde
önemli sayıda Hazara nüfusuna ev sahipliği
yapan İran ve Pakistan’a ilk göçler yine bu dönemde yaşanmıştır.
Hazaraların yaşadıkları bölgelere yönelik
merkezî hükûmetin sistematik iskân politikası
ve göçebe Peştunların Hazaraların yaşadıkları
bölgelere yönelik saldırıları 1970’lere kadar devam etmiştir. Buna ek olarak 1970’te bölgede
meydana gelen şiddetli kuraklık sonucu tarımsal faaliyetlerin zayıflaması ve Sovyet destekli
merkezî hükûmete karşı verilen savaş, 1970 ve
1980’ler boyunca Hazaracat’tan ülkenin diğer
bölgelerine göçlerin devam etmesine neden olmuştur. Sovyet destekli merkezî hükûmete karşı verilen savaş nedeniyle başta başkent Kabil
olmak üzere ülkenin kuzey ve batı bölgelerine
yoğun biçimde Hazara göçleri yaşanmıştır. Örneğin 1978’de yaklaşık 800 bin olan Kabil nüfusu 1991’de %300’den fazla artış göstererek
3 milyonu geçmiştir. Günümüzde Hazaraların
yoğun olarak yaşadıkları Hazaracat’ın yanı sıra
başkent Kabil, Kandahar, Celalabad, Herat, Mezar-ı Şerif ve Saripul da önemli sayıda Hazara
nüfusuna ev sahipliği yapan diğer kentlerdir.
Başkent Kabil nüfusunun %40-50’sinin Haza15
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ralardan oluştuğu tahmin edilmektedir. Kabil
Hazaralarının çoğunluğu kentin batı kısmında
yaşamaktadır.
Sonuç olarak yukarıda işaret edilen hususlar
Hazaraların güncel nüfusunu tespit etmeyi zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte yaklaşık 32 ila
34 milyon arasında tahmin edilen Afganistan
nüfusunun yaklaşık %15-20’sinin yani 5 ila 7
milyon arasında bir oranın Hazara olduğu söylenebilir.

yan Hazaralar çoğunlukla Darice11 konuşurken
İran’da yaşayan Hazaralar da çoğunlukla Farsça
konuşmaktadır. Hazaregi günümüzde sadece Hazaracat’ta yaşayan genellikle fakir ve eğitimsiz
Hazaraların konuştuğu bir dil olarak kalmıştır.
Tablo 1: Hazaregideki Moğolca Sözcükler12

Hazaralar, Şii nüfusunun ülkenin yaklaşık
%20-25’ini oluşturduğunu öne sürmektedir.
Hazaraların çoğunluğu On İki İmam (Caferi)
mezhebine mensup olup çok az bir kısmı da
Sünni ve İsmaili mezhebini takip etmektedir.
Hazaralar genellikle Afganistan’ın en büyük
üçüncü etnik grubu olarak kabul edilmektedir.

HAZAREGİ
Hazaraların konuştuğu dil olan Hazaregi,
Farsçanın bir tür lehçesi olarak kabul edilmektedir. Fakat Farsça ile Hazaregi arasındaki büyük
benzerliklere rağmen iki dil arasındaki farklılıklar da dikkat çekici boyutlardadır. Örneğin
Hazaregide en sık kullanılan 20 son ekin 15’i
Farsça dışındaki dillerden gelmiştir. Buna ek
olarak Hazareginin yaklaşık %30’unun Türkçe
ve Moğolcadan oluştuğu tahmin edilmektedir.
Bu durum bazı yazarlar tarafından Hazareginin
Farsça, Moğolca ve Türkçenin karışımından
meydana gelen bir dil olarak görülmesine neden olduğu gibi Hazaraların Türk veya Moğol
kökenli olduklarına dair görüşü destekleyenler
tarafından da kanıt olarak öne sürülmüştür. Bu
görüşe göre Hazaralar 15-16. yüzyıla kadar Farsça
konuşuyor olup 16-19. yüzyıllara yayılan bir süreç
içerisinde de dilleri değişmiştir (Musevi, 1999, s.
121). Buna karşın Bacon ve Schurmann gibi
Hazaraların orijinal dillerinin Farsça olduğunu
öne süren bilim adamları da mevcuttur. Fakat
yukarıda da belirtildiği gibi aralarındaki benzerlikten ötürü günümüzde Hazaregi, Farsçanın bir
lehçesi olarak görülmektedir.
Hazaracat’ın sert coğrafi koşulları bölgeyi
ülkenin geri kalanından soyutlayarak Hazareginin dış etkenlerden korunmasını ve bugünkü
hâliyle günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır.
Ancak Hazaregi günümüzde tamamen kaybolma
tehlikesiyle karşı karşıyadır. Afganistan’da yaşa16

Hazaregi

Moğolca

Türkçe Anlamı

Abe

Abağa

Amca

Anar
Valang
Basa
Bula
Dombura
Eika
Hatu
Elğa
Nilğa
Chigin
Kaçar
Tolğa
Kaburğa
Kayçi

Anar
Aolang
Basa
Bula
Dombura
Eike
Hatu
Ela
Nilha
Çehin
Kaçar
Tolğa
Kaburğa
Kayçi

Nar
Çayır
Tekrar
Kuzen
Saz
Anne
Kadın
Avuç İçi
Bebek
Göğüs
Alın
Dirsek
Kaburga
Makas

Tablo 2: Hazaregideki Türkçe Sözcükler13
Türki
Hazaregi
Türkçe Anlamı
diller
Aba
Aba
Baba
Apa
Apa
Abla
Âbi
Aka
Ağabey
Aksakal
Aksakal
Aksakal
Ata
Ata
Ata, Baba
Âca
Âça
Yaşlı Kadın
Ağa
Ağa
Ağa
Akra (Ak ve
Ak ve Kara
Göz
Kara)
11

12

13

Doğu Farsçası veya Afganistan Farsçası olarak da bilinen Darice, Farsçanın bir lehçesi olup Afganistan’da konuşulan resmî dillerden biridir.
Bk. Hazara.net. Türkçe ve Hazaregi Kelimeler. Erişim Adresi: http://
www.hazara.net/downloads/docs/hazara_turkish_words.pdf [Erişim Tarihi: 08.06.2019]
Bk. Hazara.net. Türkçe ve Hazaregi Kelimeler. Erişim Adresi: http://
www.hazara.net/downloads/docs/hazara_turkish_words.pdf [Erişim
Tarihi: 08.06.2019]
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Âye
Âlğa
Arman
Alev
Ayriğ
Ocak
Olce
Oba
Uç (Kine,
Nefret)

Âye
Balğa
Arman
Alev
Aygir
Oçağ
Olce
Oba

Anne
Balta
Arman, Hasret
Ateş, Alev
Aygır
Ocak
Ganimet, Olcay
Oba, Çadır

Uç

Uç, İntikam

Batur

Batur

Batur, Cesur,
Mert

Bay

Zengin

Buta

Nihal

Buka
Bolek
Bala

Boğa
Bölük
Çocuk

Bay
(Zengin)
Buta (Küçük
Ağaçlar)
Boğa
Bolek
Bole

HAZARALARIN MODERN
TARİHİ
Emir Abdurrahman Han Dönemi
(1880-1901)
Emir Abdurrahman Han Dönemi Hazaraların modern tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. 1844 yılında dünyaya gelen Abdurrahman
Han, 19. yüzyılın ortalarına kadar Afganistan’ı
yöneten Emir Dost Muhammed Han’ın torunudur. Amcası Şir Ali Han’ın ölümünden sonra
1880’de tahta çıkan Abdurrahman Han, saltanatı dönemindeki icraatları nedeniyle Afganistan’ın yakın tarihinde oldukça tartışılan bir
figür olmuştur. Uyguladığı katı merkeziyetçi
politikalar sebebiyle pek çok Afganistanlı tarihçi tarafından modern Afganistan’ın mimarı olarak görülürken merkezî otoriteye karşı direnen
aşiretler ve kendisine muhalefet eden din adamlarına karşı uyguladığı sert tedbirler nedeniyle
de birçok kişi tarafından oldukça gaddar ve zalim bir yönetici olarak anılmaktadır (Hussain,
2003, s. 29-33).

Harita 2: Afganistan’da Konuşulan Diller

Kaynak: Reddit. Afganistan’da Konuşulan Diller. Erişim Adresi: https://bit.ly/2XQJnN4 [Erişim Tarihi: 12.05.2019]
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Merkezî iktidarı güçlendirmek için o güne
kadar bağımsız hareket eden aşiretlerin ve başına buyruk dinî müesseselerin kontrol altına
alınması gerektiğine inanan Abdurrahman Han,
iktidara gelir gelmez özerk statüye sahip olan
yapıları dağıtarak tüm ülkeyi tek çatı altında
toplamak istemiştir (İbrahimi, 2017, s. 65-67).
Güçlü bir ordu kurarak işe başlayan Abdurrahman Han, bu sayede hem aşiretlerin askerî gücüne duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmayı hem
de o güne kadar vergiden muaf sayılmış veya
düzenli vergi ödemeyen aşiret ve büyük toprak
sahiplerinden düzenli vergi toplamayı hedeflemiştir. Fakat Abdurrahman Han’ın bu politikaları, sahip oldukları imtiyazı ve ayrıcalıkları
kaybetmek istemeyen aşiret reislerinin tepkisini çekmiştir. 1880’ler boyunca Abdurrahman
Han’ın kendi otoritesini tüm ülkeye yayma
çabaları, ülkenin güney ve doğusunda birçok
ayaklanmaya sebep olmuştur. Ağırlıklı olarak
kabile yapısına sahip olan Afganistan’da, şiddeti kullanarak güçlü bir merkezî otorite tesis
etmek amacıyla hareket eden Abdurrahman
Han’ın, saltanatı boyunca aralıksız savaş ve
şiddet hiç eksik olmamıştır. 21 yıllık saltanatı
süresince yaklaşık 40 isyan baş göstermiş ve
Abdurrahman Han bu ayaklanmaların hepsini
sert müdahalelerle bastırmıştır (Musevi, 1999,
s. 173). İktidarının ilk yıllarında ülkenin güneyindeki Peştun isyanlarını bastırmak için uğraşan Abdurrahman Han, kısa süre sonra da ülkenin kuzeyinde baş gösteren Tacik, Özbek ve
Türkmen isyanlarını bastırmak üzere seferler
düzenlemiştir. Abdurrahman Han ülkenin güney ve kuzeyindeki isyanları bastırdıktan sonra
ise gözünü o zamana kadar özerk statüden yararlanan Hazaracat’a dikmiştir.
Hazaralar ana vatanları Hazaracat’ta meydana gelen onca istikrasızlığa ve bölgenin dış
müdahalelere maruz kalmasına rağmen 19.
yüzyılın son çeyreğine kadar sahip oldukları
nispeten özerk statüyü korumayı başarmışlardır. Abdurrahman Han tahta çıkana kadar
Hazaralar Kabil yönetimine vergilerini öde18

miş, gerektiğinde asker göndermiş ancak iç
meselelerinde Hazaracat’ın yönetimi Hazara
emirlerinin elinde bulunmuştur. Hazara emirleri aynı statünün devam edeceği düşüncesiyle
Abdurrahman Han’ın 1880’de iktidarı ele geçirmek için rakipleriyle giriştiği mücadelede
onu desteklemişlerdir (Hanof, 1993, s. 175176). Fakat Abdurrahman Han’ın iktidarı ele
geçirmesiyle birlikte işler özellikle Hazaralar
açısından hızla değişmeye başlamıştır. Afganistan’ın orta kısmında yer alan Hazaracat’ın
özerk statüsüne son vermeden ülkenin tamamını kontrol edemeyeceğine inanan Abdurrahman Han, iktidarı ele geçirdikten hemen sonra
Hazaracat’a yeni valiler atamıştır. Ayrıca bölge
üzerindeki hâkimiyetini sağlamlaştırmak için
Hazaracat’ın çeşitli bölgelerine kendi atadığı
valilerin emrinde hareket eden askerî birlikler
yerleştirmiştir. Peştun kökenli yeni valiler yerel halkla kaynaşamadığı gibi Hazara kabileleri
arasındaki ilişkilere karışmış, kabileler arasındaki ticari faaliyetlere keyfî müdahalelerde bulunmuş ve vergilerin toplanması gibi merkezî
hükûmet adına gerçekleştirdikleri faaliyetleri
halkı eziyet edecek hatta aşağılayacak şekilde
yürütmüşlerdir. Bu yöneticilerin yetkilerini suistimal ederek Hazara zenginlerinin mallarına
el koydukları, Hazaralı genç kızları zorla köleleştirdikleri veya onlarla zorla evlendikleri gibi
iddialar mevcuttur (Musevi, 1999, s. 168-170).
Hazaralar yeni yöneticilerinin icraatlarıyla ilgili şikâyetlerini Abdurrahman Han’a iletmiş
fakat bu şikâyetler ciddiye alınmamıştır. Hâl
böyle olunca Hazaralarla merkezî hükûmet arasındaki ipler yavaş yavaş kopmaya başlamıştır.
Hazaralarla dönemin merkezî hükûmetini
karşı karşıya getiren sebeplerle ilgili bugüne
kadar çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Bazı
tarihçiler Hazaraların merkezî hükûmet tarafından konan vergileri ağır bularak ödemeyi
reddetmeleri üzerine anlaşmazlık çıktığını savunmuştur. Buna karşın Abdurrahman Han’ın
kendi aralarında bölünmüş olan Peştunları birleştirmek için Hazaralara karşı savaş başlattığı veya
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Hazaraların Sünni merkezî hükûmete karşı savaşmaları için İranlı Şii din adamları tarafından manipüle edildiklerini savunan görüşler de
mevcuttur. Fakat merkezî hükûmet tarafından
atanan yöneticilerin kötü yönetimi ve o güne
kadar Hazaraların alışık olmadıkları ölçüde
ağır vergilere tabi tutulmaları Hazaraları Abdurrahman Han’a karşı isyana götüren önemli
faktörler olarak kabul edilmektedir. Öncellikle
eskiye göre önemli ölçüde artırılan vergiler Hazaralarda rahatsızlığa sebep olmuş, fert ve aile
başı için ayrı sahip olunan hayvan ve ekilebilir
arazi için ayrı şekilde çeşitlendirilen vergiler
bölge ahalisinin Abdurrahman Han yönetimine
karşı tavır almasına sebep olmuştur (Musevi,
1999, s. 164-170). Ağır ve yeni tür vergilerin
yanı sıra Abdurrahman Han’ın Hazara emirlerine daha önce sahip oldukları imtiyaz ve ayrıcalıkları vermeyi reddetmesi, rahatsızlığın üst
tabakalara da sirayet etmesine sebep olmuştur.
Tüm bunlara bölgeye yönetici olarak atadığı
kişilerin kötü icraatları, Hazaraların iç meselelerine karışmaları ve bölgede merkezî iktidarın
otoritesini tesis etmek için pervasızca uyguladıkları yaygın şiddet ve cebir gibi hususlar da
eklenince devlete karşı tepkiler giderek daha
ayyuka çıkmaya başlamıştır. Ağır vergilerden
hoşnut olmayan halk, vergi memurlarına direnmeye başlarken her geçen gün imtiyaz ve ayrıcalıklarının sınırlandırılmasından rahatsız olan
Hazara emirleri ve din adamları da halkı merkezî hükûmetin politikalarına karşı direnmeye teşvik etmişlerdir. Özellikle “1887 Cağuri
Olayı” Hazaralar açısından bardağı taşıran son
damla olmuştur. İddiaya göre Hazaracat’taki
önemli şehirlerden biri olan Cağuri’de Abdurrahman Han tarafından atanan valinin bir Hazara genç kızla zorla evlenmek istemesi üzerine
yerel halk ayaklanmış ve valinin evini basarak
vali ve beraberindeki birkaç kişiyi öldürdükten
sonra valinin evinde tutulan genç kızı serbest
bırakmışlardır (Hanof, 1993, s. 198). Bu olay
giderek tüm Hazaracat’a yayılan isyanların fitilini ateşlemiştir. Abdurrahman Han yönetimine

karşı isyanlar kısa sürede Hazaracat’ın diğer
bölgelerine de yayılmış ve isyancılar valilik ve
askerî kışlalar gibi devlete ait binaları basarak
orada hükûmet adına görev yapanların çoğunu
öldürmüş, silah ve diğer teçhizatlara el koymuşlardır (Musevi, 1999, s. 172).
Bu olaylar üzerine Abdurrahman Han Hazaracat’ta baş gösteren isyanları bastırmak üzere
sert tedbirler almıştır. Emir Abdurrahman Han,
iktidarının meşruiyetini güçlendirmek ve otoritesini sağlamlaştırmak için dini araçsallaştıran
bir yönetici olarak bilinmektedir.
Abdurrahman Han kaleme aldığı Tac el-Tevarih adlı kitabında Hazaraların 300 yıl boyunca komşularını taciz ettiklerini, civardaki
halklara baskınlar düzenleyip onları yağmaladıklarını ve kendi dönemine kadar onları
zapt edecek herhangi bir emirin çıkmadığını
belirtmektedir (Abdurrahman Han, 1996, s.
263-265). Emir, Hazaraların yolcuları taciz
ettiklerini, Afganistan’a saldıran yabancılarla
iş birliği yaptıklarını iddia ederek Hazaraların
ülkenin doğal düşmanları olduklarına dair algı
oluşturmak istemiştir. Abdurrahman Han öncelikle Hazaracat’ta gerçekleştirmeyi planladığı
seferi meşrulaştırmak için Sünni din adamları
aracılığıyla Hazaraların kâfir olduklarına dair
fetva çıkartmıştır. Daha sonra ise isyanları bastırmak için Hazaracat’a göndermek üzere büyük bir ordu oluşturmaya başlamıştır. Özellikle
göçebe Peştunlar (Kuçiler) Hazaralara karşı
“kutsal cihada” yoğun ilgi göstermiştir (Muttaki, 2005, s. 47). Çünkü yıllardır Hazaralarla
göçebe Peştunlar arasında Hazaracat’ın sınır
kısmında bulunan tarım arazileri ve otlakların
mülkiyeti konusunda yer yer çatışmaya varan
anlaşmazlıklar söz konusu olmuştur. Dolayısıyla göçebe Peştunlar bu fırsattan faydalanarak tartışma konusu olan arazilere sahip
olabilirlerdi. Nitekim Abdurrahman Han’ın
Hazaralara karşı yayımladığı cihat ilanında
onların mallarını cihada katılanlara ganimet
olarak bağışlayacağı açıklanmıştır (Hussain,
19
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Resim 5: Emir Abdurrahman Han, Hazara savaş tutsaklarını ölüme mahkûm ederken.
(Britanyalı portre ressamı Sydney P. Hall tarafından 4 Kasım 1893’te resmedilmiştir.)

Kaynak: Art.com. The Amir of Afghanistan Condemning to Death Hazara Prisoners of War.
Erişim Adresi: http://bit.do/e8nZs [Erişim Tarihi: 14.05.2019]

2003, s. 31). Bu nedenle Hazaralarla savaşmak
için büyük bir ordu oluşturmak zor olmamıştır.
Birkaç ay içerisinde on binlerce profesyonel asker ve gönüllü savaşçılardan oluşan büyük bir
ordu isyanları bastırmak üzere Hazaracat’a yönelmiştir. Hazaracat 3 yıl boyunca isyancılarla Emir’in ordusu arasında kanlı mücadelelere
sahne olmuştur. Abdurrahman Han 3 yıllık bir
kanlı savaş ve direnişten sonra 1893 yılı itibariyle Hazaracat’ı kesin bir şekilde kontrol altına almayı başarmıştır. İsyanlar bastırıldıktan
sonra Hazaracat’ta büyük bir katliam yaşanmıştır. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması
için çok sert önlemler alınmıştır. İsyana liderlik
eden Hazara mirleri, sultanları ve din adamlarının büyük bölümü öldürülmüştür. İsyan sıra20

sında tutuklanarak yargılanmak üzere başkente
gönderilen Hazara mirleri de daha sonra idam
edilmiştir. Hazaracat’ta haftalarca süren idam
sehpaları kurulmuştur (İbrahimi, 2017, s. 7980). İsyana iştirak edenler tespit edilerek idam
edilmiş, evleri yakılarak tüm varlıklarına el
konulmuş ve aileleri köleleştirilmiştir. Hayatta
kalanlar da devlet tarafından sıkı takibe alınmış
ve isyana katıldıkları gerekçesiyle devlete ağır
tazminatlar ödemeye mahkûm edilmişlerdir. İsyanın bastırılması sonrası bölge halkına uygulanan zulüm ve baskılar, Hazaraların dalgalar
hâlinde Hazaracat’tan ayrılarak Pakistan, İran
ve Orta Asya’nın çeşitli ülkelerine göç etmelerine sebep olmuştur. Hazaraların göç etmeleriyle boşalan Hazaracat’taki arazilere Abdurrah-
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man Han’ın emriyle Peştunlar yerleştirilmiştir
(Muttaki, 2005, s. 54)
Abdurrahman Han 21 yıllık saltanatı boyunca tüm rakip hanedanları ezmiş, isyancı kabile
ve etnik grupları kontrolü altına almış, kabileci
aristokrasinin direnişini kırmış ve onların dinî
otonomi statüsüne son vererek emri altına almıştır. Emir, otobiyografisinde bu savaşların
nedenini açıklamaya çalışmıştır. Bu savaşları
medeni ve cömert devlet ve emir ile asi, cahil
ve vahşi kabile ve topluluklar arasında yaşanan
bir savaş olarak tasvir eden Abdurrahman Han,
kendisine karşı gelen grupları cahil, vahşi, haydut, eşkıya olarak nitelemekten çekinmemiştir
(Abdurrahman Han, 1996, s. 263). Emir’in sekreteri Muhammed Han, Abdurrahman Han’ın
otobiyografisi için yazdığı önsözünde Emir’in
en büyük başarısının Afganistan’ın “barbar
dolu verimsiz bir çölden birleşmiş bir Müslüman krallığı ve modern üretim ve icatların merkezine dönüştürmesi” olduğunu savunmuştur.
Abdurrahman Han Dönemi’nde Hazaraların
“kâfir, hain ve iş birlikçi” olarak yaftalanmaları
daha sonra bu dönemle ilgili yapılan araştırma
ve yazılara da yansımış ve söz konusu araştırma ve eserlerde Abdurrahman Han merkezî
bir devlet kurmak isteyen bir hükümdar olarak
tasvir edilirken Hazaralar ise potansiyel tehdit
olarak gösterilmiştir. Abdurrahman Han ülkenin resmî tarihçiliğinde bölgedeki otonom yapılara son vererek tüm ülkeyi tek çatı altında
toplayan, Afganistan’ı Orta Çağ monarşisinden
modern ulus devlete dönüştüren yönetici olarak
tasvir edilmiştir. Buna karşın Emir Abdurrahman Han, saltanatı döneminde özellikle Hazaracat’ta yaşanan olaylardan ötürü büyük bir kesim tarafından gaddar, zalim gibi kötü şöhretle
anılmaktadır. Kısacası Abdurrahman Han’ın 21
yıllık saltanatı boyunca şiddeti politik amaçlara ulaşmak için bir araç olarak yaygın biçimde
kullanması kendisini Afganistan modern tarihinin en çok tartışılan figürlerinden biri olarak
anılmasına neden olmuştur.

Abdurrahman Han Sonrası Hazaralar
Emir Abdurrahman Han’ın 1901’de
ölmesiyle yerine geçen oğlu Habibullah Han,
babasının Hazaralara uyguladığı zulmü telafi
etmeye çalışmıştır. Bu çerçevede Hazaraların
köleleştirilmelerini yasaklayan bir kararname
çıkarmıştır (Hussain, 2003, s. 38). Ulusal
arşivde yer alan bu kararnamede babasının
Hazaralara karşı uyguladığı acımasızlığı
kabul etmiş ve babası döneminde ülkeyi terk
eden Hazaralardan evlerine geri dönmelerini
istemiştir. Ancak kölelik pratiği, Emir
Habibullah Han’ın hükümdarlığı döneminde
de devam etmiştir. 1919 yılında oğlu Emir
Emanullah Han iktidarı devralınca kölelik
kurumu tamamen kaldırılmıştır.

Modern Afganistan ve Hazaralar
(1919-1978)
Emir Abdurrahman Han Dönemi’nde başlatılan reform ve modernleşme çalışmaları Emanullah Han Dönemi’nde (1919-1929) artarak
devam etmiştir. Emanullah Han’ın 10 yıllık
iktidarı döneminde Afganistan’da yoğun bir
modernleşme programı uygulanmıştır. Ağırlıklı olarak kabile yapısına sahip olan bir ülkede
tek bir etnik unsura (Peştun) dayalı ulus devleti
inşa etmek için diğer etnik unsurların tarih ve
kültürünü yok sayan etno-merkezci bir politika
izlenmiştir.
Emanullah Han liberal görünüşüne rağmen
milliyetçi bir hükümdardı. Kabile yapısına sahip olan bir toplumdan Peştun etnik unsuruna
dayanan bir ulus yaratmayı hedefleyen Afgan
milliyetçiliğinin temeli onun saltanatı döneminde atılmıştır. Bir anlamda Abdurrahman Han’ın
başlattığı Afganistan’ı Peştunlaştırma politikası Emanullah Han Dönemi’nde devam ettirilmiştir. Emanullah Han’ın iktidara gelmesiyle
1920’li yıllarda gerçekleştirilen sosyal devrimler kapsamında “köleliğin yasaklanması ve Hazaraların eşit vatandaş sayılması” gibi yasal düzeyde bazı olumlu değişiklikler getirilmişse de
Hazaraların gündelik hayatında pek bir iyileşme
görülmemiştir (İbrahimi, 2017, s. 89). Hazara21
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ların gündelik hayatta maruz kaldıkları baskı ve
eşitsiz uygulamalar aynen devam etmiştir.
1929 yılında Emir Emanullah Han’ın yerini
Peştun kabilelerinin yardımıyla iktidarı ele geçiren Nadir Şah almıştır. Nadir Şah, iktidarına karşı birleşik bir muhalefeti engellemek için etnik
unsurlara karşı “böl ve yönet” politikası uygulamıştır. Dört yıllık bir saltanattan sonra Abdul
Halık adlı 17 yaşındaki genç bir Hazara öğrencisi tarafından öldürülmüştür. Abdul Halık’ın
Nadir Şah’a suikast düzenlemesiyle ilgili çeşitli
iddialar bulunmaktadır. Bazı araştırmacılar Abdul Halık’ın evinde hizmetçilik yaptığı efendisi
Gulam Nabi Han’ın Nadir Şah tarafından öldürülmesinin intikamını almak için suikast gerçekleştirdiğini iddia etmiştir. Buna karşın Abdul Halık’ın Emir’e suikast düzenlemesinin ardındaki
motivasyonun Hazaralara karşı uygulanan baskı
ve zulümle ilişkilendiren görüşler de bulunmaktadır. Sonuç itibariyle Nadir Şah’ın bir Hazara
tarafından suikasta uğraması Hazaraların bu dönemde de devlet tarafından marjinalleştirilmelerine sebep olmuştur.
Nadir Şah’ın öldürülmesinden sonra yerine
40 yıl boyunca ülkeyi yönetecek olan 19 yaşındaki oğlu Zahir Şah geçmiştir. Zahir Şah’ın çok
genç ve tecrübesiz olması nedeniyle iktidarının
büyük bölümünde başbakanlar etkili olmuştur.
Babasının ölümüyle başbakanlık görevini üstlenen amcası Haşim Han fiilî hükümdardı. Dolayısıyla başbakanlık yaptığı 1933-1946 yılları
arasında Nadir Şah Dönemi’ndeki katı merkeziyetçi politikaları taviz vermeden devam ettirmiştir. Haşim Han’ın ardından başbakanlık görevine
getirilen kardeşi Şah Mahmud (1946-1953) nispeten liberal görüşlü biri olmasına rağmen devletin azınlıklara yönelik politikalarında belirgin
bir değişim yaşanmamıştır. Zahir Şah’ın iktidarı,
1973 yılında kuzeni Davut Han tarafından kansız bir darbeyle sonlandırılarak cumhuriyet ilan
edilmiştir. Fakat cumhuriyet ilan edilmesine
rağmen Davud Han Dönemi’nde de devletin etno-merkezci politikaları devam etmiştir. Kısacası
1929’dan 1978’e gelene kadar Peştun olmayan-
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lara yönelik ayrımcı politikalar şiddetli biçimde
sürdürülmüştür. Bu dönem boyunca diğer etnik
gruplar ülkenin siyasi, kültürel ve sosyal alanlarından dışlanmıştır. Ulus devlet yaratma projesi
kapsamında Peştun dil ve kültürü öne çıkarılırken diğer etnik unsurların dil ve kültürleri sürekli
ve sistematik biçimde dışlanmış, zayıflatılmış
ve yok sayılmıştır. Diğer etnik unsurların dışlanması veya yok edilmesine yönelik girişimler
Afganistan’da istenen siyasi birliğin sağlanmasına engel olduğu gibi diğer etnik unsurların da
pek çok açıdan geri kalmalarına sebep olmuştur. Hazaralar bu dönemde sıkı sıkıya bastırılan
halklardan biriydi. Toplumun en fakir tabakasını
oluşturan Hazaralar hâlâ hizmetçi/köle ve ikinci
sınıf vatandaş muamelesi görmekteydi. Hazaralara ait olan araziler merkezî iktidarın desteğini
alan göçebe Peştunlar tarafından 1970’li yıllara
kadar sistematik biçimde gasp edilmeye devam
etmiştir (Hussain, 2003, s. 38). Topraklarını kaybeden Hazaralar ya topraklarının yeni sahipleri
için işçi olarak çalışmışlar ya da başka şehirlere
göç etmek zorunda kalmışlardır. Aşırı yoksulluk
ve geçim sıkıntısı sorunlarıyla karşı karşıya kalan Hazaralar çoğunlukla hizmetçilik, cadde ve
sokak temizliği gibi işlerle uğraşmak zorunda
kalmış ve bu da Hazaralarla ilgili kötü bir şöhretin gelişmesine sebep olmuştur. Bu dönemde
Hazaraların en pis işlerle uğraştıkları inancı oluşmuş ve onlara dönük “fare yiyen, hamal” gibi
aşağılayıcı benzetmeler yaygınlaşmıştır. Hazaraların Afganistan’da yaşayan diğer etnik unsurlardan çok farklı bir fizyonomiye sahip olmalarının
yanı sıra mezhepsel farklılıkları da onların diğer
etnik unsurlara göre daha fazla baskı ve ayrımcılığa uğramalarına sebep olmuştur. Hazaralara
yönelik ayrımcı politikalar, sırf Hazara olanlara
özgü vergiler konulmasına kadar gitmiştir. Örneğin Haşim Han’ın başbakanlığı döneminde
(1933-1946) “ruğen-i kate pav”14 adında bir tür
vergi getirilmiştir. Sadece Hazaralardan toplanan bu vergi; koyun, at ve sığır gibi hayvanlar
başına alınmıştır (Musevi, 1999, s. 216). Fakat
14

Bu uygulamaya göre devlet Hazaralardan sahip oldukları her hayvan
başına 2 kilogram tereyağı topluyordu.
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Hazaraların direnmesiyle hükûmet vergiyi iptal
etmek zorunda kalmıştır.15
Hazaralara karşı uygulanan tüm bu zulüm
ve baskılar, Hazaraların 1946 yılında Hazaracat’ta bir kez daha isyan bayrağı açmalarına
sebep olmuştur. Beg Beçe-i Gavsuvar adlı bir
kişi liderliğinde isyan eden Hazaralar, bölgedeki hükûmet binalarını basıp yağmalamış ve
ele geçirdikleri yöneticileri de idam etmişlerdir
(İbrahimi, 2017, s. 108). Tekrar silahlanıp savaş
hazırlıklarına başlayınca hükûmet geri adım atmak zorunda kalmıştır. Özetle bu dönemde devletin uyguladığı etnik merkezli politikalar, politik olarak baskın olan Peştunlarla diğer etnik
unsurların arasında giderek artan bir gerilime
neden olmuştur. Bu gerilim mezhepsel farklılıkları dolayısıyla özellikle Hazaralar ile Peştunlar
arasında daha belirgin hâle gelmiştir. Bu tarihsel
nefret günümüzde bile her iki taraf arasında da
canlılığını korumaktadır.

ADHP’nin İktidarı Döneminde
Hazaralar (1978-1992)
1980’li yıllar Hazaraların sosyal ve siyasal
açıdan önemli değişimlerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Sevr Devrimi olarak da bilinen
Nisan 1978 darbesiyle Afganistan Demokratik
Halk Partisi (ADHP) iktidarı devralmıştır. Her
ne kadar bu konuda olumlu ve olumsuz görüşler
olsa da Sevr Devrimi ülkenin geçirdiği sosyal,
ekonomik ve siyasal değişimler nedeniyle Afganistan’ın yakın tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Halk Partisi’nin
iktidara gelmesiyle son iki asırdır devam eden
azınlıklara yönelik ayrımcı politikalar kısmen
son bulmuştur.

lar başbakanlık ve başbakan yardımcılığı gibi
önemli mevkilerde görevlendirilmiştir. Hazara
kökenli Sultan Ali Kiştmend, ADHP iktidarından birkaç sene öncesine kadar hayal bile edilemeyecek bir durumken 1981’de başbakanlık
görevine getirilmiştir (Sarabi, 2005, s. 50).
Bu dönemde Hazaralar ilk kez kendi bağımsız yayın organları olan Gurcistan’ı çıkarıp hem
hükûmeti açıkça eleştirmişler hem de asırlar
boyu maruz kaldıkları zulüm ve baskı politikalarını söz konusu yayın organıyla tartışmaya açmışlardır (Musevi, 1999, s. 233). Hazaralar bu
dönemde kendilerine tanınan haklar sayesinde
1987 yılında ilk kez Hazara Büyük Meclisini
toplamıştır.16 Üniversiteden orduya çeşitli kurumlarda Hazara varlığı artmıştır. Bu dönemdeki göreceli özgürlük nedeniyle Hazara toplumunun çeşitli yönleriyle alakalı birçok kitap ve
makale yayımlanmıştır. Hazaralara verilen bu
siyasi hakların altındaki sebeplerden biri de yeni
rejimin Hazaraların desteğini almak istemesiydi. Orta sınıf ve kentli Hazaralar ortaya çıkan bu
ılımlı atmosferden yararlanarak kendi durumlarını sağlama almak ve yoksul, yerinden edilmiş
Hazaralar da kendi durumlarını düzeltmek için
rejime destek vermiştir. Kısacası 1980’lere kadar devletin ayrımcı politikaları nedeniyle her
açıdan baskı altında olan ve ekonomik olarak da
zar zor geçinen Hazaralar, 1980’lerde nihayet
görece bir özgürlüğe kavuşmuş ve ekonomik
olarak da özellikle kentlerde yaşayanlar belli bir
refah seviyesine ulaşmıştır.
1989 yazında, Hazara Milleti Dayanışma
Merkezinin (Merkez-i İnsicam-ı Milliyeti-i Hazara) açılış töreninde Hazara Sultanı Ali Kiştmend şöyle demiştir (Musevi, 1999, s. 234):
Hazara halkı son 20-30 yıldır diğer etnik gruplardan daha fazla baskı ve şiddete maruz kalmıştır. Doğal ve sosyal engeller karşısında hayatta
kaldılar fakat bütün ulusal ve insan haklarından
mahrum kalmaya devam ettiler. ... [Oysa], Hazaralar ülkenin sosyal ve ekonomik alanlarında
yapıcı bir rol oynadılar. Kamu hizmetlerinde zor
işler üstlenerek hayatlarını riske attılar.

Bu dönemde azınlıklar özellikle Hazaralar,
birtakım siyasi haklar elde etmiş ve Hazara15

Hazaraların bu dönemde maruz kaldıkları baskı ve eşitsiz uygulamaları anlatmak için şu hikâyeye sıkça yer verilir: 1950’li yıllarda bir grup
Hazara ile bir grup göçebe Peştun arasında çıkan bir anlaşmazlık sonucu
olaya karışan bir Hazara ölürken karşı taraftan bir göçebe Peştun’un ise
devesi zarar görür. Tarafların şikâyetleri üzerine olay mahkemeye taşınır. Hikâyeye göre mahkeme öldürülen Hazara için göçebe Peştunları
600 Afgan parası tazminat ödemeye mahkûm eder. Buna karşın bir insan
öldürmenin diyeti 100 deve olarak belirlenmiş olmasına rağmen zarar
gören deve için Hazaraları 3700 Afgan parası ödemeye mahkûm eder.

16

Peştunlar’a özgü olan Cirge, Büyük Şûra anlamına gelmektedir ve kabile temsilcilerinden oluşmaktadır.
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Sovyetler Birliği’ne Karşı
Mücadelede Hazaraların Konumu
Sovyetlere karşı mücadelede Hazaralar ikiye
ayrılmıştır. Yukarıda da değinildiği gibi yeni rejimin sunduğu fırsatlardan yararlanan kentli ve
orta sınıf Hazaraları rejimi desteklerken kırsal
bölgelerde yaşayan Hazaralar ise Sovyet işgali ve Sovyet destekli merkezî hükûmete karşı
savaşma kararı almıştır. İlk Hazara direniş17
Nisan 1978 Darbesi’nden yaklaşık 10 ay sonra
Dere-i Suf’ta18 başlamış ve kısa sürede tüm Hazaracat’a yayılmıştır (Musevi, 1999, s. 238). Bu
anlamda Hazaralar Sovyet güdümündeki Kabil
yönetimine karşı ilk başkaldıran topluluklardan
biri olmuştur. 1979 yılının sonlarında Hazaracat’ta, merkezî hükûmete karşı mücadele veren
farklı grupların bir araya gelmesiyle Seyit Ali
Behişti liderliğinde Hazaraların ilk çatı siyasi
oluşumu olan İslami Devrim İttifak Şûrası (Şûra-yi İnkılab-ı İslam Afganistan) kurulmuştur
(Sarabi, 2005, s. 48). Hazaralar, Hazaracat’ta
başarılı bir mücadele yürütmüşlerdir. Bamiyan
şehrinin merkezi dışında tüm Hazaracat kısa
bir sürede Sovyetler Birliği ve merkezî hükûmetin kontrolünden çıkarılmıştır (Sarabi, 2005,
s. 110). Fakat Hazaracat’ın dağlık arazisinin
Sovyetler açısından mücadeleyi zorlaştırması
ve bölgenin Ruslar açısından stratejik önem arz
etmemesi gibi faktörler de Hazaracat’ın ülkenin
geri kalanına göre daha erken ve kolay bir şekilde özgürleşmesinde etkili olmuştur.
Hazara direniş örgütlerinin Hazaracat’ta
kontrolü sağladıktan sonra yaptıkları ilk iş kendi aralarında güç mücadelesine girmek olmuştur. Çoğunluğu İran’da kurulup örgütlenen bu
gruplar Hazaracat’ta güç dağılımı konusunda
anlaşamayıp kendi aralarında silahlı mücade17

18

24

Direnişe katılan Hazara örgütleri üç gruba ayrılıyordu: Birinci grup
1960’lardan beri faaliyet göstermekte olup liderleri din adamı olmayanlardan oluşuyordu ve Ali Şeriati’nin “İslam Menhay-i Ruhaniyet”
tezini benimsemişlerdi. İkinci gruba giren örgütler ise 1970’lerde faaliyete başlamış Humeyni taraftarı din adamları tarafından yönetiliyordu.
İran’da kurulan örgütlerin hemen hemen hepsi bu gruba dâhildi ve o
yüzden İran İslam Cumhuriyeti’nin derin etkisi altında hareket ediyorlardı. Üçüncü gruba dâhil olan örgütler ise sayıları diğerlerine göre az
olup gerici ve radikal Şia din adamları tarafından yönetiliyordu.
Hazaraların yoğunluklu olarak yaşadıkları bir ilçe.

leye girmişlerdir19 (Musevi, 1999, s. 238). Söz
konusu grupların birbiriyle çatışması sonucu
binlerce Hazara hayatını kaybetmiş, on binlercesi ülkenin farklı bölgelerine, Pakistan ve
İran’a göç etmek zorunda kalmıştır. Daha sonra
bu gruplar üzerinde nüfuz sahibi olan İran’ın
birlik içerisinde hareket etmeleri yönündeki
baskıları ve serkeşlik eden gruplara desteğini
kesmesi sonucu 1980’lerin ortalarından itibaren
söz konusu gruplar birleşmeye başlamıştır. İlk
ciddi Hazara siyasi hareketi İran’daki 8 önemli Şii Hazara örgütünün Afganistan İslami İtilaf
Şûrası adıyla 1987 yılında birleşmesiyle ortaya
çıkmıştır. Örgütün 5 madde ve 21 bentten oluşan tüzüğünde Humeyni rehberliğinde Velayet-i
Fakih’in meşruiyetine vurgu yapıldıktan sonra
Şûra’da bir temsilci bulundurması istenmiştir
(Sarabi, 2005, s. 61). Sonraki iki yıl içerisinde
Hazaraları temsil eden en güçlü siyasi parti olacak olan Hizb-i Vahdet-i İslami (İslami Vahdet
Partisi) bu itilaftan doğmuştur (1989).
Hazaraların direnişe katılımları Hazara toplumu üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Mir,
erbab (derebeyi), said gibi eski unvanlar ve
rollerin anlamları değişmiş, feodal beyler ayrıcalıklarını kaybetmiştir. Parti, lider, örgüt, organizasyon, grup, millet gibi kavramlar gündelik
hayatta Hazaralar tarafından daha kullanılır ve
görünür hâle gelmiştir. Hazaralar siyasi olarak
daha örgütlü olmuştur. Hazaraları temsil eden
siyasi hareketler doğmuş ve olgunlaşmıştır.
Örneğin günümüzde Hazaraların en büyük ve
güçlü partisi olan Hizb-i Vahdet-i İslami bu dönemde kurulmuştur. Hizb-i Vahdet-i İslami’nin
kuruluşu Hazaraların ilk kez bölgesel ve uluslararası anlamda siyaseten görünür hâle geldiklerini göstermektedir. Hizb-i Vahdet-i İslami, kuruluşundan iki sene sonra ilk kez siyasi bir güç
olarak Afganistan’la ilgili düzenlenen İstanbul
Uluslararası İslam Dışişleri Bakanları Konferansı’na davet edilmiştir. Buna ek olarak birkaç
ülkede temsilcilikler açmıştır. Kuruluşundan
19

Musevi’ye göre İran’da 1978-1985 yılları arasında 50’ye yakın irili
ufaklı Şia Hazara direniş örgütü kurulmuştur.
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(1989) hemen sonra hızlıca Hazaracat’ta nüfuzunu yayan parti, seyit ve Kızılbaşların desteklediği Hizb-i Hareket-i İslami (İslami Hareket
Partisi) ve İsmailler gibi iki istisna dışında Hazaraların çoğunluğunun desteğini almayı başarmıştır. Hizb-i Vahdet-i İslami’nin kuruluşu,
Afganistan Hazaralarının ilk kez kendi istek ve
görüşlerini ortaya koyabilmesi ve kendileri için
mücadele edebilmesi için bölgesel ve uluslararası platformlarda temsil edilebileceği anlamına
gelmekteydi. Sosyal ve siyasal örgütlenme konusunda deneyim kazanmışlar, dış bağlantılarını
genişletmişlerdir. Bununla birlikte yurt dışındaki akraba ve sempatizanlarıyla da bağları kuvvetlenmiştir. Hazaraların kendilerine güveni ve
öz/kimlik bilinci artmıştır. Daha önceleri çeşitli
nedenlerle kimliklerini gizlemek zorunda kalan
Hazaralar artık kendi köken ve kimliklerinden
bahsetmekten çekinmemektedir. Bu dönemden
sonra Peştunların geleneksel olarak Hazaracat
üzerindeki nüfuzu da kırılmıştır. Hazaralar daha
önce kendilerinden zorla alınan veya müsadere
edilen arazilerin bir kısmını göçebe Peştunlardan geri almıştır.

1990’larda Hazaralar
Hazaralar tarihleri boyunca baskı ve şiddete
maruz kalmışlar ve bu baskılar sonucunda dramatik bir tarihe ve komşularından daha farklı
bir bilince sahip olmuşlardır. Ancak 1990’larda
yaşadıkları deneyim birçok açıdan geçmiş dönemleri aşan sonuçlar doğurmuştur. Birkaç sene
öncesine kadar çeşitli küçük gruplar hâlinde
Hazaracat’ta birbirleriyle mücadele eden Hazaralar 1990’lar itibariyle neredeyse tek lider ve
tek parti etrafında toplanacak konuma gelmişlerdir. Tüm bunlar Hazaraların Sovyet işgaline
karşı direnişe aktif katılımları sayesinde olmuştur. Zira Hazaraların 1980’li yıllar boyunca verdiği silahlı mücadele onların daha örgütlü hâle
gelmelerini, siyasi bilinçlerinin artmasını sağlamıştır. 1988’de Sovyetler Birliği, Afganistan
Demokratik Halk Partisi (ADHP) iktidarının

geleceğiyle ilgili pek çok soru işaretini beraberinde getiren kararını yani Afganistan’dan çekileceğini açıklamıştır.
1989’da Sovyetlerin ülkeden çekilmesiyle
ADHP iktidarı birçok hayati sorunla karşı karşıya kalmıştır. Nitekim ADHP iktidarı yüz binlerce kişinin hayatına mal olan ve milyonlarca
kişinin de civar ülkelere göç etmesine sebep
olan bir iç savaşın ardından 28 Mayıs 1992’de
çökmüştür (Saikal, 2012, s. 82).
Böylece Sovyetler Birliği ve onun desteklediği merkezî hükûmete karşı mücadelede, mücahitleri birleştiren komünizme karşı İslam şiarı ortadan kalkmıştır. Ortak düşmanın ortadan
kalkmasıyla mücahitleri bir arada tutan bağlar
da kopmuştur. Sovyetler ve Sovyetlerin desteklediği merkezî hükûmete karşı mücadele veren
mücahit grupların her ne kadar Afganistan’da
İslami bir sistem kurmak ortak hedefleri olsa da
bu sistemin nasıl oluşacağı ve güç paylaşımının nasıl yapılacağı konusunda bir fikir birliği
yoktu. Bu da birçok soru işareti ve mücahitlerin üstesinden gelmeleri gereken sorun demekti. Mücahitleri bir araya getiren ortak düşmanla
mücadele faktörü de ortadan kalkınca uzun ve
kanlı çatışmalardan muzaffer çıkan mücahit
gruplar arasında etnik ayrışmalar artmış, bölgesel ve mezhepsel politikalar öne çıkmıştır.
ADHP sonrası iktidar paylaşımının nasıl olması
gerektiği konusunda yürütülen müzakerelerden
bir sonuç çıkmamış ve gruplar iktidardan en büyük payı almak için birbiriyle yarışmıştır. Ayrıca birçoğu Pakistan’ın Peşaver kentinde kurulan
Sünni mücahit gruplar, Şii Hazaralarla iktidarı
paylaşmaya yanaşmamıştır. Bunda Hazaraların
Şii olmalarının yanı sıra Hazaraları temsil eden
siyasi oluşumların İran’ın nüfuzu altında olmalarının da rolü vardır. Zira mücahitler İran’ın en
önemli ideolojik rakibi Suudi Arabistan ve Pakistan’ın yönlendirmesiyle hareket etmekteydi
(Sarabi, 2005, s. 60).
1987 yılından itibaren mücahitler arasında koalisyon oluşumları yavaş yavaş ortaya
25
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çıkmaya başlamıştır. Fakat ilk ciddi koalisyon
1989’da oluşturulmuştur. Suudi Arabistan’ın
tesiri altında Pakistan’ın Peşaver kentinde şekillen bu koalisyonlar İran ile bağları nedeniyle
Hazaraları dışarıda bırakmaktaydı (Williams,
2014, s. 942).
1989 yılında Hizb-i Vahdet-i İslami tarafından Sovyetler Birliği sonrası Afganistan’daki
yeni oluşumla ilgili görüşmelerde bulunmak
üzere Peşaver’e gönderilen delegeler, Sünni mücahit grupların Hazaralar ile iktidarı paylaşma
niyetinde olmamaları nedeniyle büyük bir hayal
kırıklığıyla geri dönmüştür (İbrahimi, 2017, s.
186). Mayıs 1992’de Sovyetlerin desteklediği
Dr. Necibullah liderliğindeki ADHP20 hükûmeti
düşmüştür. Merkezî hükûmetin çökmesi sonrası Kabil’e hâkim olan mücahitler yeni oluşum
yani iktidarın paylaşımı konusunda çeşitli görüşmeler yapsalar da kalıcı bir uzlaşı sağlayamamışlardır. Kabil’de istikrarın sağlanması için
kurulan koalisyonlar, gruplar arasındaki derin
fikir ayrılıkları dolayısıyla kısa ömürlü olmuştur. Sonuç itibariyle 1992-1996 arası dönem
mücahit gruplar arasında önce başkent Kabil
ağırlıklı başlayan daha sonra giderek ülkenin
geneline yayılan şiddetli çatışmaların yaşandığı
ve bu çatışmalar sonucu yüz binlerce sivilin hayatını kaybettiği ve milyonlarca kişinin komşu
ülkelere göç etmek zorunda kaldığı Afganistan
iç savaşının en kanlı evresi olmuştur.
1992’de Necibullah iktidarının çökmesiyle başkent Kabil; Tacik komutan Ahmed Şah
Mesud, Burhaniddin Rabbani, Peştun kökenli
Abdurrab Resul Seyyaf ve Özbek Komutan Abdurraşid Dostum’un güçlerinin yanı sıra Hazaraları temsil eden Hizb-i Vahdet-i İslami güçleri
arasında bölünmüştür. Hazara nüfusunun yoğun
olduğu başkentin batısını üs olarak belirleyen
Hizb-i Vahdet-i İslami güçleriyle Abdurrab
Resul Seyyaf liderliğindeki İttihad-ı İslami21
20

21
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ADHP özellikle Sovyetlere karşı mücadele döneminde edindiği kötü
şöhret nedeniyle 1980’lerin sonuna doğru Necibullah tarafından Vatan
Partisi olarak değiştirilmiştir.
Peştun kökenli Abdurrab Resul Seyyaf önderliğindeki İttihad-ı İslami,
Afgan cihadı döneminde Suudi Arabistan’dan en çok yardım alan güçlerin başında gelmektedir.

(İslami Birlik Partisi) arasında 1992 yılının
Mayıs ve Haziran aylarında şiddetli çatışmalar yaşanmıştır. Abdurrab Resul Seyyaf
Tacik lider Burhaniddin Rabbani ile iş birliği
yapınca Hazaralar İttihad-ı İslami ve Burhaniddin Rabbani’nin güçleri Cemiyet-i İslami
koalisyonuyla savaşmak zorunda kalmıştır.
Mayıs 1992 ile Mart 1995 yılları arasında Hazaralar tarafından kontrol edilen başkent Kabil’in batısı, bu iki grup arasında toplam 27
kanlı savaşa sahne olmuştur (İbrahimi, 2017,
s. 190-192). Bunlar içerisinde özellikle Şubat
1993’te yaşanan Efşar Olayları Hazaraların
hafızalarında silinmez izler bırakmıştır. 12
Şubat 1993’te yoğunluklu olarak Hazaraların
yaşadığı ve Hizb-i Vahdet güçlerinin kontrolünde bulunan Kabil’in batısındaki Efşar
ilçesine Seyyaf-Rabbani (İttihad-ı İslami ve
Cemiyet-i İslami) koalisyonu geniş çaplı bir
saldırı gerçekleştirmiştir. Hizb-i Vahdet güçlerinin bölgeden çekilmesi sonrası bölgeyi
ele geçiren İttihad-ı İslami ve Cemiyet-i İslami güçleri büyük bir yıkım, yağma ve katliam
gerçekleştirmiştir (İbrahimi, 2017, s. 191).
Hazara kaynaklarında Efşar Katliamı olarak
geçen olayda yüzlerce kadın, erkek ve çocuk
sivilin öldürüldüğü yönünde iddialar vardır.
Bu olay sonrası Hizb-i Vahdet merkezini Kabil’den Hazaracat’a yani Bamiyan’a taşımış
ve İttihad-ı İslami ve Cemiyet-i İslami koalisyonuna karşı iş birliği arayışlarına girmiştir.
Bu çerçevede kuzeyde Türklerin Partisi olan
Cünbiş-i Millî İslami (Millî İslami Hareket
Partisi) ile ittifak yapmışlardır.
Hazaralar açısından zor geçen 1992-1995
arası dönemde Abdul Ali Mezari Hazaraları
tek çatı altında toplayan ve onları ulusal ve
uluslararası düzeyde temsil eden ilk ve tek
lider olmuştur. 1990’lara kadar dağınık ve
küçük gruplar hâlinde mücadelelerini sürdüren Hazaralar, Afganistan siyasetinde etkili
olabilmeleri için birlikte hareket etmelerinin
önemini bu dönemde kavramışlardır. Nitekim
birleşik bir Hazara siyasi oluşumu kurmak
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için yürütülen uzun bir çabanın sonucu olarak
ortaya çıkan ilk ciddi siyasi oluşumun adının
Birlik Partisi anlamına gelen Hizb-i Vahdet
olması da bundan kaynaklanmaktadır.
Ali Mezari; Burhaniddin Rabbani - Aburrab
Resul Seyyaf (İttihad-ı İslami - Cemiyet-i İslami) koalisyonuna karşı 1994’te kurulduğundan
hemen sonra hızlıca nüfuzunu artırmaya başlayan Taliban ile iş birliği arayışına girmiştir. Ne
var ki 1995 yılında müzakere yapmak için önceden belirlenen bölgeye gittiği sırada Taliban
tarafından tutuklanan Mezari daha sonra vahşice öldürülmüştür. Bunun üzerine Hazaralar aynı
yıl Abdurraşid Dostum liderliğinde oluşturulan
yeni Taliban karşıtı Şûra-yi Âli-yi Difa (Direniş
Yüksek Şûrası) koalisyonuna katılmıştır.
1990’ların başında mücahit gruplar arasında
yoğunlaşan çatışmalar ve Taliban’ın da ortaya
çıkmasıyla mezhepsel boyut kazanan iç savaş,
Hazaralar üzerinde önemli etkiler bırakmıştır.
Hazaralar, 1980’lerde siyasi, sosyal ve askerî
örgütlenme konusunda edindikleri tecrübeleri 1990’lar boyunca daha da geliştirmişlerdir.
Mücahitlerin yönetimi ele geçirmelerinden sonra istikrarın yeniden sağlanması için yürütülen
müzakereler, koalisyon hükûmetlerinde temsil
edilmek ve haklarını almak için aktif bir çaba
içerisinde olmuşlardır.

Efşar Olayları
Efşar Olayları yakın tarihte Hazaralar üzerinde iz bırakan en önemli hadiselerden biridir.
Hazaralarca Efşar Katliamı olarak anılan olay,
Hazara nüfusunun yoğun olduğu başkentin batısındaki Efşar ilçesinde meydana gelmiştir. 11
Şubat 1993’te sabahın ilk ışıklarıyla Hizb-i Vahdet güçlerinin kontrol ettiği Efşar’a Abdurrab
Resul Seyyaf ve Burhaniddin Rabbani güçleri
iki cepheden saldırı başlatmıştır. Hizb-i Vahdet
iki cepheden başlatılan saldırılar karşısında geri
çekilmek zorunda kalmıştır. Hizb-i Vahdet güçlerinin geri çekilmesi sonrası bölgeyi ele geçi-

ren Cemiyet-i İslami ve İttihad-ı İslam güçleri
büyük bir yıkım ve sivillere yönelik katliama
imza atmıştır.22 Çocuk, kadın erkek ayırt etmeden yüzlerce sivili öldüren ve kadınlara tecavüz
eden Cemiyet-i İslami ve İttihad-ı İslami güçleri
evleri de yakıp yıkmıştır (Sarabi, 2005, s. 65). O
dönem dünya basınında da yankı bulan bu olay,
birçok ülke ve uluslararası örgüt tarafından kınanmıştır.
Efşar Olayları, Hazaraların hafızalarında derin izler bırakmıştır. Olayların üzerinden
zaman geçtikçe atfedilen anlam itibariyle Hazaralar açısından bir travma hâline gelmiştir.
Efşar Olayları Hazaralarda mezhepsel ve etnik
farklılıklarından ötürü böyle bir katliama maruz
kaldıkları yönünde bir inanca neden olmuş ve
bu anlamda Afganistan’da etnik ve mezhepsel
ihtilafları derinleştirmiştir. Olaya karışan her
iki cepheden, Cemiyet-i İslami ve İttihad-ı İslami mensupları komutanların ve diğer sorumlu
kişilerin yargı önüne çıkarılması meselesi hâlâ
Hazaralarca sık sık gündeme getirilmektedir.
Bu hadisenin bir diğer sonucu da Hazaraların
bu olaydan sonra Cemiyet-i İslami ve İttihad-ı
İslami ittifakına karşı yeni ittifak arayışına girmeleri olmuştur. Nitekim Hazaralar, Gulbeddin
Hikmetyar liderliğindeki Hizb-i İslami (İslami
Parti), Abdurraşid Dostum liderliğindeki Cünbiş-i Millî İslami ve Sebğetullah Müccededi liderliğindeki Cebhe-i Necat-ı Millî (Millî Kurtuluş Cephesi) partileriyle Şûra-yi Âli Hamahengi
(Koordinasyon Yüksek Şûrası) ittifakını oluşturmuş ve bu ittifak 1996 yılına kadar devam
etmiştir (Musevi, 1999, s. 259).

Taliban Dönemi’nde Hazaralar
Taliban, 1994 yılında Afganistan’ın güneyinde bulunan ağırlıklı olarak Peştunların yaşadığı Kandahar’da kurulmuştur. Taliban’ın, uzun
yıllardır iç savaş ve savaşın neden olduğu olumsuzluklarla boğuşan Afganistan’da çatışmalara
son verip istikrar ve barış sağlama yönündeki
22

Hazaraların iddialarının yanı sıra bu konuyu çalışanlarca da Efşar’da
büyük bir trajedi yaşandığı yönünde bir konsensüs mevcuttur.
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şiarı özellikle Peştunların yaşadığı güney bölgesinde destek toplamıştır. Bu nedenle örgüt kuruluşundan sadece üç ay gibi kısa bir süre sonra
Afganistan’ın 32 vilayetinden 12’sini kontrolü
altına almayı başarmıştır. Taliban’ın ele geçirdiği bölgelerde mücahitlerin aksine istikrar ve
güvenliği sağlamaları halk nezdinde onlarla
ilgili olumlu bir imajın oluşmasını sağlamıştır. Bu olumlu imajın da katkısıyla hızla nüfuz
alanını genişleten Taliban, 1995 yılı itibariyle
başkent Kabil’in kapısına dayanmıştır. Taliban
güçlerinin başkente yaklaştığı sırada Kabil, Mesud-Rabbani, Raşid Dostum, Seyyaf ve Hazaraları temsil eden Hizb-i Vahdet güçlerinin kontrolü altında bulunmaktaydı.
Taliban’ın beklenmeyen hızlı yükselişi karşısında hazırlıksız yakalanan Hizb-i Vahdet
dâhil diğer tüm mücahit gruplar, Taliban ile iş
birliği yapmanın yollarını aramışlardır. Fakat
mücahitlerin kontrolündeki kentleri kolayca
ele geçirmesi ve ele geçirdiği bölgelerde halkın
kendilerine yönelik sıcak tavrından cesaret alan
Taliban, söz konusu grupların hiçbiriyle iş birliğine yanaşmayıp ilerleyişini sürdürmüştür. Taliban başkente ilerlerken Hazaraların yoğunluklu
olarak yaşadığı Gazni’de Hizb-i Vahdet’e bağlı
güçlerin direnişiyle karşılaşmışsa da çok fazla
zorlanmadan kenti ele geçirerek başkente doğru
ilerleyişine devam etmiştir. Gazni’nin Taliban
tarafından ele geçirilmesi sonrası Hizb-i Vahdet
güçleri Kabil ve Hazaracat’ın iç bölgelerine çekilmişlerdir. Taliban’ın Gazni’deki yerel güçlerle yaptığı iş birliği sayesinde bu kenti kolayca
ele geçirdiğini öne süren görüşler de mevcuttur.
Buna göre Hizb-i Vahdet güçlerinin Gazni’de
direnmemeleri karşılığında Taliban Hazaralara
bazı haklar tanıyacağını ve onlara yönetimde
yer vereceğini kabul etmiştir (İbrahimi, 2017,
s. 191). Bu da Hazara siyasilerinde Taliban’la
iş birliği yapılabileceği yönünde bir iyimserlik
oluşturmuş ve Ali Mezari liderliğindeki Hazara
heyetinin Mesud güçlerine karşı iş birliği yapmak için birçok kez Taliban’ın kapısını çalmasıyla sonuçlanmıştır.
1995 yılı itibariyle başkent Kabil’in kapısına dayanan Taliban, kente ayak basmadan tüm
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silahlı gruplardan koşulsuz teslim olmalarını
talep etmiştir. 1992’de Necibullah iktidarının
yıkılmasından sonra başkente yerleşen silahlı
gruplardan biri de yukarıda da işaret edildiği
gibi kentin batısında kümelenmiş olan Hizb-i
Vahdet güçleridir. Bu sırada Hizb-i Vahdet
güçleri İttihad-ı İslami ve Cemiyet-i İslami
güçleriyle çatışmaktan zayıf düşmüştür. Taliban tehdidi giderek artarken Tacik komutan
Ahmed Şah Mesud’un23 güçleri şehrin tamamını kontrol altına almak için Hizb-i Vahdet’in
kontrolündeki bölgeye son bir saldırı başlatmıştır. Mesud’un saldırıları ve Taliban’ın ilerleyişi sonucu Hizb-i Vahdet güçleri başkent
Kabil’in batısında sıkıştırılmıştır. Ali Mezari’nin Mesud’a karşı Taliban’la iş birliği yapma girişimleri Taliban tarafından kabul görmemiştir. Ali Mezari’nin Taliban ile iş birliği
yapabileceğine inandıran faktörün yukarıda da
bahsi geçen daha önce Gazni’de Hazaralar ile
Taliban arasında gerçekleştiği iddia edilen iş
birliği sonucu oluşan iyimserlik olduğu ifade
edilmektedir. Sonuç olarak 15 Mart 1995’te
Ali Mezari bir grup Hizb-i Vahdet yetkilisiyle
birlikte Taliban tarafından ele geçirilmiş24 ve
birkaç gün içerisinde de feci bir şekilde öldürülmüştür. Taliban daha sonra yaptığı açıklamada Mezari’nin girdiği bir silahlı çatışmada
öldürüldüğünü belirtmiştir. Fakat Mezari’nin
cesedi üzerinde yapılan incelemelerde Mezari
ve beraberindeki heyetin öldürülmeden önce
yoğun bir işkenceye maruz kaldıkları ortaya çıkmıştır (Sarabi, 2005, s. 75). Mezari’nin
Hazaraların 1980’lerden sonra geçirdikleri
değişim ve dönüşümün baş mimarlarından olmasının yanı sıra öldürülme şekli onu Hazaralar arasında bugün bile hatırlanan en ünlü ve
ikonik bir lider yapmıştır. Mezari’ye yapılanlar
Taliban ile Hazaraların gelecekteki ilişkileri
açısından çok belirleyici olmuştur. Günlerce
yas tutan Hazaralar, Mezari’nin cenazesini
Gazni’den Bamiyan’a kadar kilometrelerce
omuzlarında taşımışlardır. Nihayet 1996 yılı
itibariyle başkent Kabil, Taliban tarafından ele
23
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Burhaniddin Rabbani’ye bağlı güçlerdir.
Ali Mezari’nin Taliban’la müzakere yapmaya gittiği sırada 15 kişilik
mahiyetiyle birlikte tutuklandığını ve daha sonra helikopterden atıldığını öne süren görüşler de mevcuttur.
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geçirilmiş ve Necibullah iktidarının devrilmesi
sonrası bölgeye yerleşen mücahit gruplar kuzeye çekilerek yeniden organize olma arayışına girmişlerdir.
Taliban’ın hızlı yükselişi tüm mücahit grupları tehdit etmekteydi ve tıpkı Sovyetler Dönemi’nde olduğu gibi ortak bir düşman ortaya
çıkmıştı. Bu ortak düşmana karşı Hazaralar ve
Türkler eski düşmanları Burhaniddin Rabbani güçleriyle (Cemiyet-i İslami) bir araya gelerek Cebhe-i Müttehid yani Birlik Cephesini
kurmuştur. Mezari’nin yerine yeni lider seçilen Kerim Halili, Hazaracat’ı savunmak için
partiyi yeniden organize etmeye başlamıştır.
1996-1997 yıllarında Hazaracat’ın kuzey ve doğusunda Taliban güçleriyle karşı karşıya gelen
Halili liderliğindeki Hizb-i Vahdet güçleri bölgeyi savunmak adına başarılı işler çıkarmıştır.
Fakat Taliban’ın savaşın ağırlık noktasını Kuzey Afganistan olarak belirlemesiyle önemli
sayıda Hazara nüfusunu barındıran şehirlerden
biri olan Mezar-ı Şerif, Taliban’ın en önemli
hedeflerinden biri hâline gelmiştir. Bu dönemde Mezar-ı Şerif aynı zamanda kısa süre önce
oluşturulan Cephe-i Müttehid’in de merkezi konumundadır.
Mayıs 1997’de Birlik Cephesi’nin batı sınırını savunan Cünbiş-i Millî İslami’nin önemli
komutanlarından Abdülmelik’in, Taliban ile iş
birliği yapması sonucu Taliban kolayca Mezar-ı
Şerif’e kadar ilerlemiştir. Fakat Taliban ile Abdülmelik arasındaki iş birliği uzun sürmemiştir.
Mezar-ı Şerif’in Taliban-Abdülmelik güçlerinin ortaklaşa düzenledikleri operasyon sonrası
düşmesinden üç gün sonra Taliban-Abdülmelik
ittifakı bozulmuştur. Şehrin kontrolü üzerine
Taliban güçleriyle Abdülmelik güçleri arasında çıkan çatışmalar sonucu binlerce Taliban
savaşçısı hayatını kaybederken binlercesi de
savaş esiri olmuştur. Çatışmalar tüm Kuzey Afganistan’a yayılınca bölge kısa sürede Taliban
varlığından temizlenmiştir. Böylece Taliban,
kurulduğu 1994’ten beri en ciddi ve en büyük
yenilgisini alırken Taliban güçlerinin bölgeye
yabancı olması ve yer yer halkın da Taliban’a
karşı ayaklanması bu örgütün kuzeyde tutuna-

mamasındaki başlıca faktörler olmuştur. Bu sırada Taliban’a karşı mücadeleye Melik’e bağlı
silahlı grupların yanı sıra özellikle Hazaraların yoğun olarak yaşadıkları bölgedeki halk da
katılmıştır (Sarabi, 2005, s. 72). Bölgenin Taliban’dan arındırılması için başlatılan operasyonlar yer yer bölge sakinlerinin de katılmasıyla adeta bir cadı avına dönüşmüştür. Bu sırada
özellikle sakinleri büyük oranda Hazaralardan
oluşan Mezar-ı Şerif’in Seyit Abad bölgesinde
çıkan isyan çok önemliydi. Zira Taliban yönetimi, Mezar-ı Şerif’te binlerce savaşçısını kaybetmesine sebep olan olaylar zincirinde isyanı
başlatan ve bu büyük kayba en çok etki eden
Hazaraları sorumlu ilan etmiştir (Sarabi, 2005,
s. 200). Hatta Hazaraların Mezar-ı Şerif’te Taliban’a karşı ayaklanmasının Abdülmelik’in
Taliban’a karşı cephe almasına yol açtığı iddia
edilmektedir. Hâl böyle olunca Taliban yönetimi örgütte büyük bir travmaya sebep olan Mezar-ı Şerif Olaylarının baş aktörlerinden olarak
gördükleri Hazaralara yönelik büyük bir öfke
beslemeye başlamıştır. Bu nedenle Taliban Kuzey Afganistan’dan çekilir çekilmez Hazaraları
cezalandırmak amacıyla Hazaracat’a giden tüm
yolları kapatarak bölgeyi kıskaca almıştır. Taliban’ın Hazaracat’a yönelik uyguladığı abluka bölgede üretimi olumsuz etkilemiş ve halkı
büyük ekonomik zorluklarla karşı karşıya bırakmıştır (İbrahimi, 2017, s. 200-201). Ağustos
1998’de kuzey bölgesini ele geçirmek için yeniden harekete geçen Taliban, Türk lider Abdul
Raşid Dostum’a bağlı güçlerin direnememesi
sonucu Mezar-ı Şerif’e kadar ilerlemiştir. Mezar-ı Şerif’i savunmak için civar şehirlerden
(Hazaracat) gelen Hizb-i Vahdet’e bağlı güçlerin de Taliban güçleri karşısında varlık gösterememeleri sonucu kent 8 Ağustos 1998’de
bir kez daha Taliban tarafından ele geçirilmiştir.
Başta Seyit Abad ayaklanması olmak üzere Mezar-ı Şerif’te maruz kaldıkları muameleden ötürü kent sakinlerine (özellikle Hazaralara) kızgın
olan Taliban, intikam duygusuyla hareket ederek büyük bir katliam yapmıştır (The Sunday
Times, 1998). Taliban tarafından kentin yeni
valisi olarak atanan Molla Manan Niyazi’nin
Hazaraların Şii olmaları dolayısıyla öldürülme29
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leri gerektiği yönündeki fetvasıyla Hazaralar
hedef hâline gelmiştir (İbrahimi, 2017, s. 201).
Taliban’ın intikamcı ve mezhepçi politikaları
sonucu çoğunluğu Şii Hazara olmak üzere 5-6
bin sivili öldürdüğü iddia edilmektedir (İbrahimi, 2017, s. 201). Mezar-ı Şerif Olayları Efşar
Olaylarından sonra Hazaraların yakın tarihinde
yaşadıkları ikinci büyük travmadır ve Hazaralar
tarafından Mezar-ı Şerif Katliamı olarak anılmaktadır.
Taliban’ın Mezar-ı Şerif’i ele geçirmesi
Hazaraların Hazaracat’ta direnmelerini zorlaştırmış ve Eylül 1998’de de Bamiyan ve ardından Hazaracat’ın diğer bölgeleri Taliban’ın
kontrolüne geçmiştir. Hazaracat’ın tamamıyla
Taliban’ın eline geçmesiyle Hizb-i Vahdet’in
siyasi kadrosu komşu ülkelere kaçarken askerî
gücü de dağılmıştır. Taliban’ın neredeyse bütün
Afganistan’ı kontrol ettiği bu 3 yıllık dönem,
zorlu geçmesi sebebiyle Hazaralar’ın hafızalarında yerini almıştır. Hazaralar, Şii olmalarından ötürü mezhepsel ve etnik ayrımcılığa
maruz kalmaları sebebiyle Taliban yönetimini
30

Hazaracat’ta ikinci bir Abdurrahman Han olarak görmüşlerdir. Hazaralar, Taliban Dönemi’nde şiddetli ayrımcılık ve yoğun bir kültürel
soykırıma maruz kaldıklarını iddia etmektedir.
Bu çerçevede 2001’de Taliban iktidarının çöküşünden hemen sonra ele geçirildiği iddia edilen
bir belge Hazaraların bu iddialarını destekler
niteliktedir. Taliban lideri Molla Muhammed
Ömer’in talimatıyla hazırlandığı iddia edilen bu
belgede Moğollara (Hazaralara) ait tarihî yapı
ve eserlerin yok edilmesi, Nevruz festivalinin
yasaklanması, Hazaraların yerlerinden edilmeleri ve anti-Şii propagandası yapılması fetvası
verilmiştir.
Moğollara ait tarihî yapıdan kasıt Bamiyan’daki Buda heykelleridir. Nitekim tüm uluslararası baskılara rağmen Bamiyan’daki Buda
heykelleri 2001 yılında Taliban tarafında patlatılmak suretiyle tahrip edilmiştir. Bamiyan’daki
Buda heykelleri tarihî kıymetlerinin yanı sıra
Hazaralar açısından simgesel anlam taşıyan bir
yapıttır. Hazara tarihçileri Buda heykellerinin
fiziksel yapısına işaret ederek Hazaraların
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iddiaların aksine Moğollarla gelmediğini ülkenin en kadim halklarından biri olduğunu öne
sürmektedir. Ayrıca Hazara tarihçileri, Talibanın’ın Buda heykellerini yok etme sebebinin
de dinî değil Hazara halkının tarihsel mirasını
silmek amacını taşıdığını savunmaktadır.
Günümüzde Hazaralar tarafından yazılan
kaynaklara baktığımızda bu dönem Hazaralar açısından kara bir dönem olarak anılmakta
ve Hazaraların birçok defa Taliban tarafından
kasıtlı olarak katliama maruz kaldıkları ifade
edilmektedir.

2001 Sonrasında Hazaralar
11 Eylül 2001 saldırılarından saatler sonra ABD’de hadiseyi incelemek için kurulan
ulusal komisyon, söz konusu saldırıların Usame Bin Ladin liderliğindeki el-Kaide Örgütü
tarafından organize edildiğini tespit etmiştir.
Bunun üzerine dönemin ABD yönetimi Taliban’dan 11 Eylül 2001 saldırılarının baş sorumlusu olarak gördüğü Usame Bin Ladin’i
teslim etmelerini istemiştir. Taliban yönetiminin Usame Bin Ladin’i teslim etmeyi reddetmesi üzerine ABD askerî operasyon için düğmeye basmıştır. Bu sırada daha önce Taliban
tarafından hâkimiyeti sona erdirilen Kuzey İttifakı üyesi gruplar (Cünbiş-i Millî İslami, Cemiyet-i Millî İslami ve Hizb-i Vahdet) önceden
kontrol ettikleri bölgeleri Taliban’dan geri almak için hazırlıklarını tamamlamıştı. ABD ve
müttefikleri 7 Ekim’de yani 11 Eylül saldırılarının üzerinden bir ay bile geçmeden Taliban
ve el-Kaide hedeflerini havadan vurmaya başladılar (Sivrioğlu ve Türkoğlu, 2017, s. 302).
Diğer taraftan Kuzey İttifakını oluşturan gruplar da topladıkları askerlerle Amerikan hava
saldırıları eşliğinde sahada Taliban hedeflerine
yöneldiler. Tacik lider Burhaniddin Rabbani
liderliğindeki Cemiyet-i İslami ağırlıklı olarak
başkent Kabil, Abdul Raşid Dostum liderliğindeki Cünbiş-i Millî İslami güçleri Mezar-ı Şerif’e yönelirken Hizb-i Vahdet güçleri ise ana
vatanları Hazaracat’ı kurtarmak için harekete
geçtiler. Sonuç olarak 2 ay gibi kısa bir sürede

Taliban yönetimi ABD’nin hava saldırısı yardımını alan Kuzey İttifak’ı güçleri tarafından
devrilmiştir. Taliban iktidarının sona ermesinin
ardından tüm gruplar geleneksel olarak hâkim
oldukları bölgelerde yeniden kendi hâkimiyetlerini tesis etmeyi başarmışlardır. Hazaralar da
Taliban’a karşı savaşın aktif katılımcılarından
biri olarak 2001 sonrası dönemde hem askerî
sahada hem siyasi arenada yerlerini sağlam bir
şekilde almıştır (Saikal, 2012, s. 82-83). 2001
sonrası Hazaraların ekonomik, siyasi ve sosyal
açıdan önemli dönüşümler geçirdikleri bir dönemdir. Zira uluslararası toplumun gözetiminde oluşturulan yeni düzende daha fazla hak
sahibi olacaklarını düşünen Hazaralar, 2001
sonrası süreci en fazla sahiplenen ve destekleyen gruplardan biri olmuştur. Özellikle siyaset
arenasında aktif bir duruş sergileyen Hazaraların yükselişi Taliban’dan sonraki 18 yılın temel sosyopolitik gerçeklerinden biri olmuştur.

Siyaset ve Yönetimde Hazaralar
Taliban iktidarının devrilmesinden sonra
Afganistan’da yeni siyasi yapının nasıl olması gerektiğinin belirlenmesi için 27 Kasım
2001’de BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi
Lahdar İbrahimi’nin başkanlığında Almanya’nın Bonn kentinde bir toplantı düzenlenmiştir (Sivrioğlu ve Türkoğlu, 2017, s. 306).
19 ülkenin gözlemci sıfatıyla katıldığı toplantıya Taliban dışında hemen hemen bütün siyasi
ve etnik gruplardan temsilciler katılmıştır. Sonunda 5 Aralık’ta varılan anlaşmaya göre Peştun kökenli Hamid Karzai liderliğinde 6 aylık
geçici bir yönetim oluşturulmuştur. Bu sürede
ülkenin sorumsuz silahlı gruplardan arındırılarak istikrarın yeniden tesis edilmesi ve yeni
anayasa için gerekli çalışmaların yapılması,
hazırlıkların tamamlanması gibi önemli adımlar atılmasına karar verilmiştir. Sonuç olarak
temelleri Bonn toplantısında atılan Afganistan’ın yeni anayasası, 4 Ocak 2004’te Loya
Cirge’de (Büyük Meclis) kabul edilmiştir (Simonsen, 2006, s. 712). 2004 Anayasası farklı
etnik gruplarla harmanlanmış bir yapının ortaya çıkması için önemli düzenlemeler içeriyordu.
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Her türlü ayrımcılık yasaklanmış, ülkede yaşamakta olan 16 farklı etnik grup tanımlanmıştır. Peştunca ve Farsçanın (Deri) yanı sıra
her bölge ahalisinin çoğunluğunun konuştuğu
diğer diller de resmî dil statüsü kazanmıştır.
Anayasanın 22. maddesi uyarınca Afganistan
vatandaşları arasında ayrım yapılması yasaklanmış, medeni hukuk meselelerinde (izdivaç,
boşanma ve miras gibi) takipçilerin kabul edebileceği Sünni içtihadının yanında Şii içtihadı
da kabul edilmiştir (Saikal, 2012, s. 84). Siyasi
örgütlenme ve organizasyon konularında geçmişte edindikleri tecrübeleri 2001 sonrası döneme taşıyan Hazaralar bu dönemde özellikle
siyasi arenada çok aktif olmuşlardır. Gerek 13
yıllık Karzai iktidarında gerekse 2014’te seçilen Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetiminde Hazaralar önemli görevler üstlenmişlerdir.
Öncelikle Hamid Karzai liderliğinde oluşturulan geçici yönetimde 5 cumhurbaşkanı yardımcısından 2’si Hazara’ydı. Aynı zamanda
29 kişilik kabinenin 5 üyesi Şii Hazaralardan
seçilmiştir (İbrahimi, 2017, s. 191). Ali Mezari’nin ölümünden sonra Hizb-i Vahdet’in başına getirilen Kerim Halili önce Hamid Karzai
liderliğindeki geçici hükûmette yer almış ardından da Karzai’nin iki dönem cumhurbaşkanlığı boyunca (2004-2014) cumhurbaşkanı
ikinci yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bir
diğer Şii lider Muhammed Muhakkık, Karzai Dönemi’nde Planlama Bakanı olmuştur.
2014’te gerçekleştirilen tartışmalı bir seçim
sonrasında oluşturulan ulusal birlik hükûmetinde Hazara kökenli Server Daniş, Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ikinci yardımcısı
olurken Muhammed Muhakkık da icra kurulu
başkanı Abdullah Abdullah’ın ikinci yardımcısı olmuştur. Hazaralar merkezî yönetimin yanı
sıra yerel düzeyde de önemli görev ve mevkiler elde etmeyi başarmışlardır.
Siyasi bilinçleri yükselen Hazaralar parlamento seçimlerine de yoğun katılım göstererek
önemli sayıda Hazara kökenli milletvekilini
parlamentoya göndermeyi başarmıştır. Örneğin 2001 sonrası dönemdeki ilk parlamento
seçimlerinde (2005) Temsilciler Meclisinde
Hazaralar 30 milletvekiliyle temsil edilmiştir
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(Bu toplam 249 sandalyeden oluşan meclisin
%12’sine denk gelmekteydi.). 2010 parlamento
seçimlerine de aynı şekilde aktif bir katılım
sergileyen Hazaralar toplamda 52 vekil parlamentoya göndermeyi başarırken parlamentonun %23’ü Şii vekillerden oluşmuştur (İbrahimi, 2017, s. 224).
Tablo 3: 2005 Parlamento Seçimlerinde
Ulusi-yi Cirge’nin (Temsilciler Meclisi) Etnik
Gruplara Göre Dağlımı

Peştun
Tacik

Milletvekili
Sayısı
108
73

Milletvekili
Oranı
%43,4
%29,3

Hazara

39

%15,7

26

%10,4

2

%0,8

Nuristani

1

%0,4

Toplam

249

%100

Etnik Grup

Türk (Özbek/
Türkmen)
Beluç

Kaynak: NDI.org (2006). Eylül 2005 Ulusal
Demokrasi Enstitüsü Meclis ve İl Konseyi Seçimleri, s.
24-25. (https://www.ndi.org/sites/default/files/2004_af_
report_041006.pdf) [Erişim Tarihi: 18.05.2019]

Tablo 4: 2005 Parlamento Seçimlerinde Meşranu
Cirge’nin (Senato) Etnik Gruplara Göre Dağılımı
Senatör
Etnik Grup
Oran
Sayısı
Peştun
35
%35
Tacik
31
%31
Hazara
17
%17
Türk (Özbek/
8
%8
Türkmen)
Beluç
3
%3
Nuristani
3
%3
Diğer
3
%3
Toplam
100
%100
Kaynak: NDI.org (2006). Eylül 2005 Ulusal
Demokrasi Enstitüsü Meclis ve İl Konseyi Seçimleri, s.
29. (https://www.ndi.org/sites/default/files/2004_af_report_041006.pdf) [Erişim Tarihi: 18.05.2019]
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Grafik 1: 2005 Parlamento Seçimlerine Göre Meşranu Cirge’nin (Senato) Etnik Dağılımı
Türk (Özbek/Türkmen)
10,4%

Beluç
0,8%

Nuristani
0,4%

Hazara
15,7%

Peştun
43,4%

Tacik
29,3%

HAZARALARIN İRAN İLE
MÜNASEBETLERİ
İran’ın Afganistan Şiileriyle olan bağı yüzyıllara dayanmaktadır. Afganistan, Ahmed Şah
Baba liderliğinde 1747’de bağımsız bir devlet
olarak ortaya çıkmasına kadar merkezi İran’da
bulunan devletlerin bir parçası olmuştur. Bu tarihsel gerçeklikten yola çıkarak İran’daki resmî
literatürde de Afganistan’ın büyük bölümü için

İran Zemin yani İran Toprağı terimi kullanılmaktadır. Dolayısıyla İran gerek ortak tarih
gerekse kültürel ve mezhepsel yakınlık dolayısıyla Afganistan’ı her zaman doğal etki alanı
olarak görmüştür. Bu bakış açısı tarihin farklı
dönemlerinde İran’da ortaya çıkan yönetimlerin
Afganistan’a yönelik yaklaşımlarını şekillendirmeye devam etmiştir. Buna karşılık 16. yüzyılda İran’da Şiiliğin devletin resmî mezhebi
olarak kabul edilmesinden beri Afganistan Şii-

Tablo 5: 2010 Parlamento Seçimlerinde Meşranu Cirge (Senato) ve Ulusi-yi Cirge’nin
(Temsilciler Meclisi) Etnik Dağılımı
Meşranu Cirge’de Etnik
Gruplar

Sandalye
Sayısı

Oranı

Ulusi-yi Cirge’de
Etnik Gruplar

Sandalye
Sayısı

Oranı

Peştun
Tacik
Hazara
Türk (Özbek/Türkmen)
Beluci
Nuristani
Diğer

36
32
16
8
3
3
4

%35
%31
%16
%8
%3
%3
%4

Peştun
Tacik
Hazara
Özbek/Türkmen
Aymak
Arap
Diğer

98
70
50
20
4
2
2

%40
%28
%20
%8
%2
%1
%1

Kaynak: Larner, W. and Foster, E. (2011:6). Afghan Ethnic Groups: A Brief Investigation, Civil-Military Fusion Centre,
August. Erişim Adresi: https://bit.ly/2p7UFNP [Erişim Tarihi: 18.05.2019]
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Tablo 6: Sovyetler Birliği’nin Afganistan’dan Çekilmesi Sırasında ve Sonrasında Aktif Olan Şii Örgütler
Örgütün Adı

Lideri

İdeolojisi

Operasyon
Bölgesi

Şûra-yi
İtilaf-ı İslami
(İslami Şûra
Koalisyonu)

Seyit Ali
Behişti

Milliyetçi

Bamiyan,
Bağlan ve
Belh

Hareket-i İslami Muhammed
İran yanlısı
(İslami Hareket) Asif Muhsini

Faryab,
Cavuzcan,
Semengan
ve Belh

Sazenan-ı
Mucahidin-i
Mustezefin
(Ezilen
Mücahitler
Organizasyonu)
Sazeman-ı
Nasr (Zafer
Organizasyonu)

Daha çok Gazni ve Bamiyan’da
faaliyet gösteren seküler yönü
ağır basan bir örgüt.
Muhammed
Hüseyin
Sadıki

İran yanlısı

Helmend,
Gur,
Bamiyan,
Faryab

Üyelerinin çoğunluğu İran’da
yaşayan Hazaralardan oluşan
Humeyni taraftarı bir örgüt.
En önemli Şii örgütlerinden biri
olan Sepah-i Pasdaran, İran’daki
Sepah-i Pasdaran-ı İnkılab-ı
İslami’den (Devrim Muhafızları
Ordusu) esinlenerek kurulmuştur.
Bu yüzden ideolojik olarak İran
İslam Cumhuriyeti’nden en çok
etkilenen örgütlerin başında gelir.

Sepah-i
Pasdaran
(Muhafızlar
Ordusu)

Zahidi

İran yanlısı

Gur,
Helmend,
Bamiyan,
Herat

Hizbullah

Şeyhali
Vasiki

İran yanlısı

Gur,
Helmend

Hizb-i Vahdet-i
İslami (İslami
Birlik Partisi)

Kısa Bilgi

Ali Mezari

İran yanlısı

Hareket-el İslami (İslami
Hareket), el-Nasr, Sepah-i
Pasdaran, Hizbullah, Davet,
Nezhet, Neyroy-i İslami
(İslami Güç) ve Cephe-yi
Müttehid’in (İttifak Cephesi)
bir araya gelmesiyle 1989’da
kurulmuştur.

Kaynak: Urban, M. (1990). War in Afghanistan (2nd ed.), s. 2-330. London: Palgrave Macmillan UK.

leri İran’ı dinî merkez olarak görmüştür (Zehmetkeş ve Şifayi, 2013, s. 7). 1979’da bir İslam
Devrimi’yle kurulan İran İslam Cumhuriyeti de
bu kaideden istisna değildir. Tahran 1979’dan
bu yana din ve dil bakımdan yakın olarak gördüğü topluluklarla sürekli olarak sıcak ilişkiler
34

geliştirmenin yollarını aramıştır. Ayrıca bir İslam Devrimi’ni dünyaya yayma ülküsüyle kurulan İslam Cumhuriyeti’nin hemen yanı başındaki Afganistan’da yeşeren komünizm tehdidi
Tahran tarafından bir ulusal güvenlik meselesi
olarak algılanmıştır (Emadi, 1995, s. 5-12). Bu
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çerçevede İran İslam Cumhuriyeti kurulduğu ilk
günlerden itibaren Afganistan’da gelişen olaylarla yakından ilgili olmuştur. Bu bağlamda Afganistan’daki Sovyet destekli merkezî hükûmete karşı başlatılan iç savaş Tahran’ın Afganistan
Şiileriyle mezhepsel ve kültürel bağlarını politik alana taşımasına zemin hazırlamıştır. İran
İslam Cumhuriyeti iç savaşın başladığı ilk günlerden itibaren Afganistan Şiilerinin mobilizasyonu, örgütlenmesi, yönlendirilmesi ve finanse
edilmesi konusunda yoğun çaba göstermiştir
(Therme, 2017, s. 513). Böylelikle Tahran hem
Afganistan Şiileri ile sıcak ilişkiler tesis etmek
istemiş hem de bu topluluk üzerinden Afganistan siyasetinde etkili olmayı amaçlamıştır. Her
ne kadar iç huzursuzluklar ve İran-Irak Savaşı
Tahran’ın zaman zaman Afganistan’daki Şii örgütlere olan desteğini azaltmasına neden olduysa da İran, Afganistan Şiileriyle ile olan bağını
hiçbir zaman tamamen kesmemiştir.
5 Mart 1979’da Afganistan’ın İran sınırında
buluna Herat ilinde büyük bir ayaklanma çıkmıştır. İsyancılar Herat Valisi Nafizullah Nezhet’in ofisine saldırıp hükûmete ait mühimmat
ve silah depolarını ele geçirmiştir. 16 Mart’a
kadar süren çatışmalar sonucunda binlerce kişi
hayatını kaybetmiştir. İsyanlar sürerken İran
rejimi içerisindeki önemli kişilerden biri olan
Ayetullah Şeriatmedari Tahran’ın isyancılara
her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu
açıklamıştır (Emadi, 2006, s. 5). Öte yandan
dönemin Kabil yönetimi İran’ın Herat Konsolosluğunun söz konusu isyanı organize ettiğini
öne sürerek Tahran’ı ayaklanmaların arkasında
olmakla suçlamıştır.25 Herat İsyanı sırasında ve
sonrasında İranlı üst düzey yetkililerince yapılan muhaliflere yönelik destek açıklamaları
sonrası 23 Haziran 1979’da başkent Kabil’de
bir başka büyük ayaklanma çıkmıştır. Çoğunluğunu Şii Hazaraların oluşturduğu bu isyan,
Afgan güvenlik güçlerince sert biçimde bastırılmıştır. Bu tür isyanların tekrar etmesini istemeyen Kabil yönetimi sert önlemler almış ve
binlerce Şii Hazara aydın, din adamı ve genci
25

Kabul Times, 19 Nisan 1979, s. 35. Erişim Adresi: https://bit.ly/2X4MOx9 [Erişim Tarihi: 12.05.2019]

tutuklamış, idam etmiş ve hapishanelere göndermiştir. Merkezî hükûmetin aldığı sert önlemler sonrası isyan hareketi biraz durulmuştur.
Bu tür isyanlarla sonuç alamayacağını düşünen
Hazaralar, Eylül 1979’da merkezî hükûmete
karşı yürütülen mücadeleyi yeniden organize
etmek amacıyla Bamiyan’da büyük bir meclis
toplamıştır (Emadi, 2006, s. 6). Tahran’ın gözetiminde kabile liderleri, din adamları ve aydın
kesimlerin katıldığı toplantı, İslami İttifak Şûrası’nın (Şûra-yi İttifak-ı İslami) kurulmasıyla
sonuçlanmıştır. Bir Hazara din adamı olan Ali
Behişti’nin lider seçildiği bu oluşum Hazaracat’ta kendi yönetim biçimini kurmuştur. Örgüt
dış yardım toplamak için Pakistan ve İran’da
ofisler açmıştır. Aralık 1979’da Sovyetlerin
ülkeyi resmen işgal etmesi sonrasında iktidara
gelen Babrak Karmal hükûmeti, Kabil-Tahran
arasındaki ilişkilerin normalleşmesini isteyen
ve İran’ın anti-emperyalist mücadelesini desteklemeye hazır olduğunu belirten bir mektup
gönderse de Tahran, muhalif güçleri desteklemekten vazgeçmemiştir. 1981’de örgütün liderliği konusunda görüş ayrılıkları ortaya çıkmaya
başlamıştır. Din adamları ile çoğu eski Şule-yi
Cavid (Ebedi Kıvılcım) üyesi milliyetçi eğilimli olanlar arasında çıkan anlaşmazlıktan din
adamları galip çıkmıştır. Tahran, örgütün lideri
Seyit Ali Behişti’nin Ayetullah Humeyni çizgisinde hareket etmediği gerekçesiyle örgütten
desteğini çekerek kendine yakın olarak gördüğü
diğer Şii oluşumlara yönelmiştir.
İran’ın Afganistan Şiilerini desteklemesi
Tahran’ın Sovyet destekli Afgan hükûmetine
karşı yürütülen mücadelede onların yanında
olmasının yanı sıra Humeyni’nin ideolojisini
yaymayı da amaçlamaktaydı (Therme, 2017,
s. 513). Tahran yönetimi bir taraftan yukarıda
bahsi geçen oluşumları desteklemek yoluyla
Afganistan’daki savaşa müdahil olurken diğer
taraftan da İran’da bulunan 2 milyon Afgan
mülteciyi Gilan, Kum, Zahidan, Tahran, Zabul
gibi kentlerde kurduğu kamplarında eğiterek
hem Afganistan’a hem de Irak’a savaşmaları
için göndermiştir (Emadi, 2006, s. 7). İran’ın
Afganistan’a olan ilgisi ve Afganistan Şiileriyle olan
35
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bağı Sovyetlerin ülkeyi terk etmesi ve 1992’de
Necibullah iktidarının çökmesinden sonra daha
da artmıştır. Pakistan merkezli Sünni direniş
grupları Şubat 1989’da Pakistan’ın Ravalpindi
kentinde bir araya gelerek merkezî hükûmetin uzlaşı politikasına karşı geçici bir hükûmet
kurmuştur. Tahran yönetimi Şii oluşumları bu
sürece dâhil etmeye çalışsa da söz konusu oluşumlar Suudi destekli Sünni örgütler tarafından
dışlanarak süreç dışında bırakılmıştır. Farklı
isimler altında birden fazla oluşumla temsil
edilen Hazaraların Afganistan siyasetinde etkin
olmasının zorluğunu kavrayan Tahran yönetimi
1989’da söz konusu örgütleri tek çatı altında
toplayarak Hazaraların siyasi mücadelesinde
önemli bir yeri olan Hizb-i Vahdet’in kurulmasına öncülük etmiştir. İlerleyen dönemde
de Suudi destekli Pakistan merkezli gruplar ile
İran destekli Şii Hizb-i Vahdet arasında yürütülen müzakerelerden sonuç çıkmayınca Afganistan iç savaşının en kanlı safhası olan direnişe katılan grupların birbiriyle savaştığı dönem
başlamıştır (Therme, 2017, s. 512). Kısacası
Afganistan’ın Sovyet işgali sırasında (19791989) İran, Afganistan’daki Şii örgütlerin en
önemli destekçisi olmuştur. Tahran, Sovyetler
Birliği’nin dağılmasından sonra Afganistan’daki en etkili aktörlerden biri olmaya devam etmiştir. 1992-1996 iç savaş sırasında da Tahran
yönetimi Şii Hazaraların en önemli destekçisi
konumunda olmuştur. 1996’dan itibaren Taliban’ın nüfuzunun artmaya başlamasıyla İran,
Tacik ve Türklerin de desteğini alarak kapsamını genişletmiştir. Tahran yönetimi 19962001 arası dönemde Hazara, Türk ve Tacik ittifakından oluşan Kuzey İttifakı’nı desteklemiştir
(Rand, 2014). Önemli bölgesel güçlerden biri
olarak İran, 1980’lerden itibaren Şii Hazaralar
vasıtasıyla Afganistan siyasetinde kazandığı
etkinliğini hâlâ sürdürmektedir. Her ne kadar
mevcut Afgan hükûmeti İran’ın geleneksel
hasmı ABD’nin etkisi altında olsa da Tahran
hemen her sahada nüfuzunu korumuştur. Tahran yönetimi 2001 sonrası süreçte de siyasetten
ekonomiye, kültürden eğitim ve medya alanına
etkinliğini korumayı başarmıştır.
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Özellikle Kabil gibi büyük şehirlerde Hazaraların yaşadığı bölgeler neredeyse bir küçük
İran’ı andırmaktadır. Buralarda İran tarafından
yaptırılan ve İran mimarisinin izlerini taşıyan
camiler, medreseler görmek mümkündür. Bu
merkezlerde eğitimini İran’da almış din adamlarınca vaaz verildiği bilinmektedir. Şiiliğin
dünyadaki önemli merkezlerinden biri olan
Kum’da eğitim görmüş ve oradaki atmosferden etkilenmiş Hazara din adamları Tahran’ın
Hazaraların muhafazakâr kesimi üzerindeki nüfuzunu muhafaza etmesini sağlamaktadır. Öyle
ki muhafazakâr Hazara topluluklarının daha
ağırlıkta yaşadığı bölgelerde kadınlar, Afganistan’da yaygın olan burka takma yerine İran çadırıyla dolaşmaktadır.26Ayrıca eğitim ve medya
sektörü de Tahran’ın Afganistan’da en etkili olduğu alanlardır. Ülkede doğrudan veya dolaylı
olarak İran tarafından mali destek sağlanan birçok yüksek eğitim kurumu bulunmaktadır. Aynı
şekilde Tahran tarafından finanse edilen pek
çok basın yayın organı mevcuttur. Afgan yetkililere göre Afganistan medyasının üçte birine
İran tarafından mali destek sağlanmaktadır. Dışişleri eski danışmanı Davud Muradiyan’a göre
İran büyük çoğunluğu medya sektörüne olmak
üzere çeşitli sivil toplum projeleri ve din eğitimi veren okulların inşası için yılda yaklaşık 100
milyon dolar harcamaktadır (Rueters, 2012).
İran İslam Cumhuriyeti’yle ilgili gelişmeler,
Tahran’ın Orta Doğu meselelerinde takındığı
tavrı öven yayınlar, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın Suriye meselesi ve İslam dünyasıyla
ilgili çıkışları Afganistan medyasında yankı
bulabilmektedir (Avapress, 2015). Aynı şekilde
başkent Kabil tıpkı İran’da olduğu gibi Kudüs
günü yürüyüşlerine sahne olmaktadır (BBC
Persian, 2012). İran’a olan desteklerini gizlemeyen ve İslam Cumhuriyeti’nin yolunu izleyen medya kuruluşları da bulunmaktadır. Buna
ek olarak Tahran her yıl 20-25 gazeteciyi “gazetecilik eğitimi” adı altında propaganda amacıyla İran’a götürmektedir. Söz konusu programa
26

Bk. Rasad. İran’ın Büyük Oyunu ve Hazaraların Nefreti. Erişim Adresi:
http://www.rasad.af/1395/02/16/irans-great-game-antagonizes-natural-afghan-allies/ [Erişim Tarihi: 22.05.2019]
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iştirak etmiş olanlara göre bu programa fikirleri değişeceği ümidiyle İran hakkında olumsuz
görüşe sahip olan gazeteciler ile Tahran’ın Afganistan’daki olumsuz faaliyetlerini gündeme
getiren gazeteciler seçilmektedir. Tahran böylece özellikle medya sektöründe İran aleyhindeki
olumsuz zihniyetin yayılmasını önlemeyi hatta
tersine çevirmeyi amaçlamaktadır (Salamtimes,
2019).
Tahran özellikle mezhebî törenlerde nüfuzunu açıkça göstererek Batı’ya meydan okumaktadır. Fakat bununla birlikte İran’ın Afganistan’da
izlediği politikalar zaman zaman Hazaralar
tarafından eleştiri konusu da olabilmektedir.27
Özellikle Tahran rejiminin Suriye’de Esed’in
yanında savaşması için İran’daki Şii muhacirleri zorlaması ve son dönemde Tahran-Taliban
arasında artan yakınlık bir kısım Hazaraların
rahatsız oldukları konuların başında gelmektedir. Tahran yönetimi Hazaralarla yakın ilişkiler
geliştirmenin yanında 2001 sonrasındaki Afganistan merkezî hükûmetleri ve siyasi seçkinleriyle de sıcak ilişkiler içerisinde olmayı ihmal
etmemiştir. Afganistan eski Cumhurbaşkanı
Hamid Karzai’ye gizlice sağladığı maddi yardım bunun en iyi örneğidir. Karzai 2010 yılında
yaptığı bir açıklamada Tahran’ın başkanlık sarayına düzenli olarak belli miktarda nakit para
aktardığını kabul etmek zorunda kalmıştır (The
Washington Post, 2012).

HAZARALARIN SOSYAL YAPISI
Sosyal Hiyerarşi
Hazaraların geleneksel toplum yapısı, hâkim
ve yoksul (toprak sahibi olan ve olmayan) olmak üzere iki kategoride incelenebilir. Hâkim
tabaka, sahip oldukları ekonomik, sosyal, dinî
ve askerî güçlerinden ötürü toplumda ayrıcalıklı konumda olan zümreyi kapsamaktadır. Mir,
bey, han veya sultan gibi unvanlar taşıyan bu
grup içerisine dinî statülerinden ötürü mollalar
ve peygamber soyundan geldiklerine inanılan
27

Bk. Rasad. İran’ın Büyük Oyunu ve Hazaraların Nefreti. Erişim Adresi:
http://www.rasad.af/1395/02/16/irans-great-game-antagonizes-natural-afghan-allies/ [Erişim Tarihi: 22.05.2019]

seyitler de girmektedir. Hanlar ve mirler toprak
sahibi ve zengin insanlardan oluşabilmektedir.
Özellikle 19. yüzyılın sonuna kadar çok güçlü
olan hanlar ve mirler gerek bölgede merkezî
yönetimin nüfuzunun artması gerekse zamanla değişen sosyoekonomik koşullar dolayısıyla
20. yüzyıl boyunca etkilerini kaybetmişlerdir.
Molla ve seyitler ise günümüze kadar büyük
ölçüde toplum üzerindeki nüfuzunu korumayı
başarmıştır. Özellikle hem peygamberin soyundan gelme hem molla olma avantajını kullanan
seyitler sıradan din adamlarına göre daha fazla güce sahiptir.28 Çoğu basit çiftçi olsalar bile
bir tür dinî aristokrasi oluşturmuşlardır. Toplumda büyük saygı görmektelerdir. Toplumdaki güvenirliklerini kullanarak anlaşmazlıkların
çözümünde ara bulucu rolü üstlenirler. Hâkim
tabaka içerisinde yer alan mollalar ve seyitler,
mir veya hanlar da olduğu gibi toprak sahibi ve
zengin insanlar olabilmektedir (Mohammadi,
2015b, s. 38).
İkinci tabakayı oluşturan yoksullar da iki
kategoriye ayrılır: Birinci kategoriye giren
genellikle küçük toprak sahibi olup han veya
mirlerin inhisarı altındadır. Varlıklarını sürdürme karşılığında mirlere vergi vermektedir.
Yoksul tabakanın ikinci kategorisini oluşturanlar ise herhangi bir mülkiyeti olmayıp fakir kesimi oluşturmaktadır. Bunlar geçimlerini
sağlayabilmek için çiftçilik ve hanlara hizmetçiliğin yanında iş arayışıyla büyük şehirlere
göç etmektedir. Dolayısıyla günümüzde Kabil
gibi büyük şehirlerdeki Hazara nüfusu büyük
ölçüde 1980’lerden sonra ekonomik ve sosyal
nedenlerden ötürü Hazaracat’ı terk eden yoksul Hazaralardan oluşmaktadır.
Hazaraların geleneksel toplum yapısı
1980’lerden itibaren değişmeye başlamıştır. Bu
değişimin en önemli sebeplerinden biri son 30
yılda çeşitli nedenlerden ötürü yaşanan yoğun
göçler sonucu ortaya çıkan kalabalık kentli
28

Toplumda büyük saygı gören seyitler, çoğu zaman sıradan insanlar oldukları gibi bazen aralarından çok önemli siyasi güce sahip olan kişiler
de çıkabilmektedir. Örneğin Sovyetlere karşı mücadelede Hazaraları
toplayan ve önemli güce sahip olan Şûra-yi İnkilab-i İttifak-i İslami’nin
lideri seyit mollalardan olan Ayetullah Seyit Ali Behişti idi.
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Hazara nüfusudur. Kentli nüfusun ortaya çıkmasıyla Hazaraların geleneksel toplumsal yapısında büyük değişim yaşanmıştır. Mir, bey ve
han gibi geleneksel liderlerin yerini çoğunluğu
İran’da kurulan militan örgütlerin komutanları
almıştır.
Hazara toplumu siyasi rollerin çok hızlı
değiştiği dinamik bir yapıya sahiptir. Bu dinamizm 2001 sonrası dönemde de kendini göstermiştir. Her ne kadar medrese çıkışlı siyasi
liderler Hazara toplumu üzerindeki nüfuzunu
hâlâ koruyor olsalar da özellikle son 20 yılda
Hazara toplumunun sosyal, siyasi ve kültürel
açıdan geçirdiği değişim dikkat çekicidir. 2001
sonrası ortaya çıkan görece istikrar ve çoğulcu
düzenden azami derecede yararlanan Hazara
toplumunda memur, bürokrat, sanatçı, öğrenci,
tüccar ve işçilerden oluşan yeni bir orta sınıf ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte yukarıda bahsi
geçen medrese çıkışlı siyasi liderlere alternatif
Batı tarzı eğitim almış daha seküler nüfuz sahibi
siyasi kişilerin ortaya çıktığını da görmek mümkündür. Ayrıca artan siyasi bilinç sonucu yükselen siyasi katılım, sivil toplum kuruluşları, sanat ve kültür evleri ve kadın hakları konusunda
(kadınların eğitim ve boşanma hakkının eskiye
nazaran toplum tarafından daha kabul edilebilir
bir duruma gelmesi, Hazara kadınlarının kamu
sektöründe daha görünür hâle gelmesi, kadınların artan siyasi faaliyetleri gibi) yaşanan ilerleme son dönemde Hazara toplumunda göze çarpan diğer değişimler olmuştur.

Toplumsal Örgütlenme Birimleri
Kavim (Budun)
Hazara sosyal yapısındaki en üst birim kavimdir. Kavim, birkaç boyun (klan) bir araya gelmesiyle oluşan yapıya denir. Boya göre
çok daha karmaşık bir yapıya sahip olup siyasi,
sosyal, ekonomik, askerî ve kültürel ilişkiler
ağını kapsayan büyük bir örgütlenme birimidir (Hanof, 1993, s. 107). Her kavmin başında
bir sultan veya mir bulunur. Bu mirler, 1893’te
Abdurrahman Han güçleri Hazaracat’ı ele ge38

çirene kadar özgür hareket ederlerdi ve kendilerini başka ülkelerin emiri veya sultanı ile
eşit görürlerdi (Musevi, 1999, s. 79). Her mirin
kendi budununda ne kadar yetkiye sahip olduğu söz konusu budunun sosyal yapısının nasıl
şekillendiğine bağlıydı. Bu mirlerin nüfuzlarını
genişletmek için verdiği mücadeleler de genelde bunlar arasından daha güçlü bir mirin çıkmasıyla sonuçlanırdı. Bu yüzden geçmişte çok
varlıklı ve güçlü Hazara mirleri olmuştur. Fakat
19. yüzyılın sonlarında Abdurrahman Han’ın
bölgeyi kontrolü altına almasıyla bu yapı bozulmuştur. Ancak 1980’lerde Hazaraların tekrardan
bölgenin kontrolünü ele geçirmeleriyle yeni bir
geleneksel yapı ortaya çıkmıştır. Bu yapıdaki en
önemli oluşumlardan biri de ferdî veya kabilevî
meselelerin görüşülüp karara bağlandığı bir tür
meclis olan Ulus’tur. Kabile ve dinî liderlerin
katılımıyla gerçekleşen Ulus’un büyüklüğü görüşülecek olan meselelerin önemine göre değişmektedir. Aile veya köy içi meselelerin görüşüldüğü Uluslar birkaç yerel kişinin katılımıyla
gerçekleşirken kabileyi ilgilendiren veya daha
önemli meseleleri karara bağlamak için toplanan Uluslar ise geniş katılımlı olup birkaç gün
sürmektedir. Ulus’ta kişisel, ailevi ve miras meseleleri görüşüldüğü gibi askerî, Hazaracat’ın
savunulması, mali kaynak sağlamak, savaş, seferberlik, başka topluluk veya siyasi liderlerle
anlaşma yapma gibi konular da gündem konusu
olabilmekteydi (Musevi, 1999, s. 80-82). Ulus,
günümüzde de varlığını sürdürmekle birlikte
Hazaraların sosyal yapısının ve bu yapıda liderlik kavramının çok büyük değişime uğramasıyla farklı bir kavramsal yapıya bürünmüştür.
Yukarıda da değinildiği gibi günümüz Hazara
toplumunda eskiden farklı olarak siyasi liderler,
dinî veya kabile liderlerinden daha güçlü konumdadır.

Aile
Hazaralarda genellikle ataerkil ve geniş aile
yapısı görülmektedir. Bu aile türü; evli bir çifti, bunların evlenmemiş çocuklarını, evlenmiş
erkek çocuklarını, gelin, torun ve akrabalarını
kapsar. Hatta çoğu durumlarda birkaç ailenin
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bir araya gelmesiyle oluşan “büyük aileler” de
görmek mümkündür. Bu aileler çiftin evlenmiş
çocuklarının yanı sıra çiftin kardeşleri ve onların ailelerini de kapsamaktadır. Hatta zaman zaman yukarıda bahsedilen büyüklüğe ek olarak
herhangi bir akraba bağı bulunmayan ailenin
hizmetçiliğini yapan kişinin ailesini kapsayacak
genişlikte dahi olabilmektedir. Toprak sahibi
olmayan hizmetçiler, birlikte yaşadığı toprak
sahibi ailenin bir parçası sayılmaktadır ve söz
konusu ailenin reisi tarafından temsil edilmektedir. Bu tür aileler bölgedeki ekonomik üretimin gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Musevi,
bunlara mürekkep (birleşik) aileler demiştir. Sonuç olarak Hazara toplumunda üç tür aile biçimi
olduğu söylenebilir: Çekirdek aile, çiftin çocukları, kardeşleri ve onların ailelerini de kapsayan
ortak aile ve ortak aile üyelerinin yanı sıra evin
hizmetçisi ve onun ailesini de kapsayan birleşik aile. Birleşik ailelerin birkaçı bir araya gelerek “tol veya tolvar”ı oluşturur (Mohammadi,
2015b, s. 37). Tolun reisine melik denir. “Melik”in resmî bir statüsü olmayıp tolu oluşturan
ailelerin birinden seçilir ve tol veya tolvarı oluşturan aileler arasındaki ihtilafları çözüme bağlama görevini yürütür. Birkaç tolun bir araya gelmesiyle de toldan çok daha karışık bir yapıya
sahip olan tayfa veya boy (klan) oluşur. Tayfa
sosyal ve ekonomik ilişkileri de barındıran bir
yapıdır ve başkanına han veya erbab denir. Erbablar genelde çok varlıklı ve siyasi nüfuz sahibi kişiler arasından seçilir (Musevi, 1999, s.
77). Fakat bu daha çok Hazaraların geleneksel
yapılarını katı biçimde korudukları Hazaracat
bölgesi için geçerlidir. Kabil gibi büyük şehirlerde yaşayan ve artık kentlileşmiş olan Hazaralar daha çok çekirdek aile şeklindedir.

Din ve Kültür
Hazara toplumunun kültürel ve inanç yapısı
töre ve İslam kanununun bir arada bulunduğu
geleneksel bir yapıya dayanmaktadır. Hazaracat Cami (Tekyehane), merkezli bir yapıya sahiptir. Hazara kültüründe caminin dinî boyutu
yanında sosyal boyutu da vardır. Kırsal bölgelerde dinî yaşam bir ibadet salonu, bir toplan-

tı odası ve bir de misafir odası işlevini yerine getiren ve bazen de sınıf olarak kullanılan
adbar adı verilen küçük bir külliye şeklindedir
(Hassan, 2004, s. 58). Bu merkezlerde ibadetin yanı sıra çocuklara din eğitimi verilmekte
ve günlük meseleler görüşülerek çözüme kavuşturulmaktadır. Ayrıca bu dinî merkezler
dışarıdan gelenler için misafirhane görevi de
görmektedir. Buralarda çalışanların maaşları
köy sakinleri tarafından karşılanmaktadır. Fakat şehirlerde camiler kırsal bölgeye nazaran
daha az bir fonksiyona sahiptir ve bu camiler
günlük ibadetlerin yanında dinî merasimler,
taziyeler ve Kur’an kursu gibi etkinliklerin yapıldığı bir yerdir (Hassan, 2004, s. 57). Dinî
önderlerin hayatın her safhasında etkin olduğu Hazaralarda pirler ve seyitlerin türbelerine ve bu türbelerin ziyaretlerine büyük önem
atfedilmektedir. Bu ziyaretgâhlar genel olarak
Hz. Peygamber’in soyundan gelen imamlar
veya imamların soyundan gelen kimselerin
defnedildiklerine inanılan yerlerdir. Mali gücü
yeterli olan Hazaralar, Mekke ve Medine gibi
tüm İslam âlemi için kutsal sayılan mekânların
yanı sıra Kerbela, Necef, Meşhed ve Suriye’de
bulunan Şiiler açısından kutsal sayılan yerleri
ziyaret etmeyi de ihmal etmemektedir (Hassan,
2004, s. 52). Peygamberin soyundan geldiklerine inanılan seyitlere Hazara toplumunda pir
denmektedir. Geçmişte dinî önderler hem dinî
hem siyasi açıdan önemli bir kişi olarak ortaya çıkabilmekteydi. Fakat bu durum son yıllarda Hazara toplumunun geçirdiği dönüşümle
değişmiştir. Son yıllarda İran’a yakın siyasi
liderler de ortaya çıkmıştır. Tüm Şiiler açısından önemli olan Kerbela Olayı’nın anılmasının
yanı sıra Nevruz, Ramazan, Kurban Bayramları ve Hz. Peygamber’in Veda Haccı dönüşünde Hz. Ali’yi kendisinden sonraki halife ilan
ettiği günü temsil eden Gadir-i Hum Bayramı
da Şii Hazaraların dinî takviminde önem teşkil
etmektedir. Özellikle Kerbela Olayı tüm dünya Şiilerinde olduğu gibi Şii Hazaraların dinî
yaşamında da merkezî bir konuma sahiptir ve
son zamanlarda ilgi giderek artmıştır. Muharrem ayının gelişiyle başta başkent Kabil olmak
üzere Hazaraların yoğunluklu olarak yaşadık39
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ları büyük şehirler günlerce süren dinî ayinlere sahne olmaktadır. Bu dönemde Şiilere ait
ibadet merkezlerinin girişine üzüntüyü ifade
eden bayraklar asılmaktadır. Bununla birlikte
düğün gibi eğlence törenleri yapılmamakta ve
ağıt dışında da müzik çalınması yasaklanmaktadır. Gündelik yaşamla ilgili pek çok aktivite
iptal edilmekte veya başka bir tarihe ertelenmektedir. Merasim Muharrem ayının birinci
gününde başlamakta ve 14 gece sürmektedir.
Aşura merasimleri genelde akşam namazından
sonra başlamaktadır. Muharrem ayının birinci gününde gücü yeten aileler türlü yemekler,
özel helvalar yaparak merasim için toplanmış
olanlara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmaktadır.
Muharrem ayının 14. gününün akşamında (merasim bitiminde) ibadet merkezlerinin girişine
asılmış olan bayraklar indirilmektedir. Birinci
günde olduğu gibi helva pişirilmekte ve dağıtılmaktadır. Hazaraların dinî takvimindeki
önemli merasimlerden biri de Çarşamba-yı
Suri’dir. Sefer ayının 28’ine denk gelen bu
gün Hz. Hüseyin’in aile üyelerinin Yezid tarafından serbest bırakılma günü olması münasebetiyle kutlanmaktadır. Sadece kadınların katıldığı bu günde delde denilen özel bir yemek
yapılmakta ve Hz. Ali’nin kızı Hz. Zeynep’e
adanmaktadır (Hassan, 2004, s. 53).
Yine tüm Şiiler gibi Hazaralar da Hz. Hüseyin’in yasını tutmak için ağıt yakıp gözyaşı
akıtır, zincir ve kesici aletlerle sırtlarını döverek dinî ritüellerini yerine getirirler. Muharrem
ayı ayinlerinin yıl boyunca biriken acı, öfke ve
gerilimden arınma işlevi bulunmaktadır. Kerbela’da Hz. Hüseyin’in başına gelenler, Hazaraların yakın tarihinde iz bırakan 1993 Efşar
Olayları ve Taliban’ın Mezar-ı Şerif’i ele geçirmesinden sonra yaşananlarla karşılaştırılır (Encyclopedia Iranica, 2012). Örneğin Kerbela’da
Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin susuz bırakılmaları yukarıda da bahsi geçen Taliban’ın
Mezar-ı Şerif’teki yenilgisinden Hazaraları
sorumlu tutarak onları cezalandırmak amacıyla
1997-1998 yılları arasında Hazaracat’a giden
su kaynaklarını kapatmasına benzetilmektedir.
Aynı şekilde Hz. Hüseyin’in cenazesine yapıldığı iddia edilen kötü muamele ile 1995’te Tali40

ban tarafından katledilen Hazaraların lideri Ali
Mezari’nin naaşına yapılan kötü muamele arasında da benzerlik kurulmaktadır. Sonuç olarak Aşura, Hazaralar açısından Hz. Hüseyin’in
yasını tutmanın yanı sıra geçmiş ıstırapları
hatırlama ve anma işlevi görmektedir. Hazaralar hem Hz. Hüseyin’in çektiği acıyla güçlü
bir bağ kurmakta hem de kendilerinin acı tecrübelerini hatırlayarak bir daha yaşanmaması
için mücadele etmeye hazır oldukları mesajını
vermektedir. Bu merasimlerin yanında doğum,
ölüm, evlilik, sünnet gibi gündelik kültürel hadiselerde de Hazaraların kendilerine özgü ritüelleri bulunmaktadır. Hazaraların gelenek ve
göreneklerinde, bayram ve törenlerinde ve halk
inançlarında eski Türk halk inançlarının izlerini görmek mümkündür (Mohammadi, 2015a,
s. 111-119). Örneğin tıpkı Türk kültüründe olduğu gibi doğumla başlayan, düğünle devam
eden ve ölümle son bulan süreç Hazaraların
halk inancında da ayrı bir yere sahiptir. Hazara
halk inancına göre her şey doğumla başlar. Doğum bir diriliş ve insan hayatının başlangıcıdır.
Hazara kültüründe doğumla ilgili birçok ritüel
bulunmaktadır. Hazaraların doğum kültüründe
çocuk dünyaya geldikten sonra üçüncü, yedinci ve kırkıncı gün çok önemlidir (Mohammadi,
2015a, s. 115). Doğum yapan kadın çocuğun
kırkı çıkana kadar dışarıya çıkmamaktadır. Zira
bu dönemde kötü ruhların ve cinlerin yeni doğum yapmış kadına musallat olmaları söz konusudur. Özellikle ilk üç veya yedi gün anne
yalnız bırakılmamaktadır. Anne yalnızken aynaya bakmamakta ve aynada kendisini değil,
kötü ruhları ve cinleri gördüğüne inanmaktadır.
Doğum yapanın kırkı çıkıncaya kadar hem anne
hem ailenin diğer fertleri evin eşiğinde oturmamaktadır. Hazara halk inançlarında kapının
eşiği kutsal sayılmaktadır. Normal günlerde
bile kapının eşiğinde durmaktan kaçınılmaktadır. Çocuk dünyaya geldikten sonra kırkıncı
gününde adak olarak bir koyun kesilmektedir.
Kırkı çıkan kadın eşiyle birlikte akan suyun
başına gitmekte ve sudan biraz içmektedir.
Hazara halk inancında akan suyun kötülükleri
bertaraf ettiğine inanılmaktadır (Mohammadi,
2015a, s. 114). Çocuk dünyaya geldikten birkaç
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gün sonra çocuğun adı konmaktadır. Yeni doğmuş çocuğun ismi ailenin en büyük üyesi tarafından seçilmekte veya Kur’an-ı Kerim açılıp
hangi isim denk gelmişse çocuğun ismi olarak
seçilmektedir. Çocuğun adı konulmadan yine
ailenin en yaşlısı bebeğin sağ kulağına 3 kez
ezan, sol kulağına ise 3 kez ikame okuduktan
sonra 3 kez yüksek sesle çocuğun adını söylemektedir (Mohammadi, 2015a, s. 115). Çocuğu
olmayan kadınlar çocuk sahibi olabilmek için
türbelere gidip adak niyetinde bulunmaktadır.
Ağır hastalar şifa bulmak için yine söz konusu türbeleri ziyaret etmektedir. Eğer hasta olan
kişi iyileşirse bundan sonraki hayatında herhangi bir sorunla karşılaştığında gittiği yer söz
konusu türbe olmaktadır. Hazaralar’da evlilik
bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir. Evlilik yaşına gelen her Hazara genci evlenmek
zorundadır. Tıpkı Türklerde olduğu gibi Hazaralarda da başlık parası ödeme geleneği vardır.
Başlık parası para olduğu gibi koyun, inek ve
at da olabilmektedir. Boşanma ve çok eşlilik
çok nadir görülmektedir. Akraba evlilikleri de
yaygındır.
Bir evde cenaze varsa evin girişine siyah
bir bez bağlanmaktadır. Siyah bez hem yası
hem de evde cenaze olduğunu göstermektedir.
Ölünün yakınları siyah giyinmektedir. Cenaze
çıkmış olan evde ocak yakılmamaktadır. Yedi
gün boyunca akrabaları sıra ile kendi evlerinde yemek pişirip cenaze evine götürmektedir.
Ölünün kırkına kadar her cuma akşamı hatim
okutulmaktadır. Cenaze çıkmış olan evde bir
yıla kadar yas tutulmaktadır. Ramazan, Kurban
ve Nevruz Bayramlarında akrabalar ilk önce bu
eve gitmektedir. Cenaze çıkmış olan evde daha
önce kararlaştırılmış olan düğün veya nişan
merasimleri varsa bir yıl ertelenmektedir. Hatta
yakın akrabalarının bile düğün ve eğlence törenleri düzenlemeleri uygun görülmemektedir
(Mohammadi, 2015a, s. 116). Ölen kimsenin
yakınları bir yıl dolmadan düğün yapmak isterlerse cenaze çıkmış olan aileden izin almaları
gerekmektedir. Her ne kadar son 30 yılda Hazara toplumu sosyal ve kültürel açıdan büyük
bir dönüşüm geçirmişse de özellikle Hazaracat
ve kırsal bölgelerde yaşayan Hazaralar kendine

has dinî ve kültürel merasimlerini günümüze
kadar korumayı başarmıştır. Bununla birlikte
yaşadıkları ülke ve sosyokültürel yapıya göre
Hazaraların dinî tutum ve kültürel davranışları
farklılık gösterebilmektedir.

Hazaraların Şiileşmesi
Afganistan Şiilerinin çoğunluğu On İki
İmam Şiiliğine (Caferi) mensuptur. Şiilerin ülke
nüfusu içerisindeki oranı tartışmalı olmakla
bir-likte %15-20 olarak tahmin edilmektedir.
Bazı kaynaklarda bu rakamlar %25’lere kadar çıka-rılmaktadır (Therme, 2017, s. 511).
Afganistan Şiilerinin çoğunluğunu oluşturan
Hazaraların yanı sıra Kızılbaşlar, Tacikler ve
Peştunlardan da Şiiliğe mensup topluluklar
bulunmaktadır. Fakat Afganistan’da Şiilik Hazaralarla özdeş-leşmiştir. Bonn Konferansı’nın
temelini oluş-turduğu 2004 Anayasası’nda Şiilik ilk kez Afga-nistan’da resmî mezhep olarak
tanımlanmıştır.
Hazaraların etnik menşeiyle ilgili olduğu
gibi nasıl Şiileştikleriyle ilgili de birçok farklı görüş bulunmaktadır. Bu görüşler genellikle
somut kanıtlara dayanmaktan ziyade daha çok
varsayım ve ihtimaller üzerine inşa edilmiştir.
Hazaraların ne zaman İslam diniyle tanıştıkları
ve Şia inancına meylettikleri konusunda somut
veriler bulunmamaktadır.
Hazaraların nasıl Şiileştiklerine dair görüşlerden birincisi 13. yüzyılın sonlarında İlhanlı
Hanı Gazan Han Dönemi’nde Hazaraların toplu
olarak Şiiliği benimsedikleri yönündedir (Çınar, 2016, s. 80). Buna göre 1295’te iktidara
gelen Gazan Han’ın İslam dinini kabul etmesiyle bü-tün emirleri de Müslüman olmuştur
(Hanof, 1993, s. 47). İlhanlı idaresindeki günümüz Ha-zaracatı da bu harekete katılmış ve
Hazaralar Gazan Han’ı takip ederek Müslüman
olmuş-lardır.29 Gazan Han’dan sonraki İlhanlı Hanları Olcayto ve Ebu Said Han da Gazan
Han’ı takip ederek İlhanlı idaresindeki bölge29

Başından itibaren Şiiliğe meyilli olan ve imamlar adına türbeler yaptıran Gazan Han’ın İslam’ı seçmesiyle on bin Moğol da onu takip ederek
Müslüman olmuştur. Bu görüşü öne sürenlere göre bu on bin kişilik grup
Hazaralardır.
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lerde Şiiliği yayma çabasını sürdürmüştür. İkinci
görüş ise Hazaraların Safevi Şahı I. Şah Abbas
Döne-mi’nde Şiiliği kabul ettikleri yönündedir.
Vam-bery, Kakar ve Schurmann gibi araştırmacılara göre Hazaraların Şiileşmelerini sağlayan Safe-vilerdir. Şiiliği devletin resmî mezhebi olarak
benimseyen Safevilerin Şiiliği yayma çabaları
ve Hazaralar üzerindeki etkisi Hazaraların Şi-ileşmelerinde önemli olmuştur. Özellikle Şah Abbas Dönemi’nde Hazaralar Şiiliği kabul etmeye
zorlanmışlardır. Fakat Şah Abbas’tan önce de Şii
Hazara toplulukları olduğu yönünde işaretlerin
bulunması bu görüşe gölge düşüren en önemli
faktör olarak ortaya çıkmaktadır (Çı-nar, 2016, s.
80-81). Örneğin Safeviler ile mü-cadele hâlinde
olan Şeybani Han Hazaraları Şii olmalarından
ötürü Safevileri doğal müttefiki olarak görmüş
ve Safevilerle çatışmaya girme-den önce Hazaralar üzerine sefer düzenlemiştir (Yezdani, 1989,
s. 50).
Bu görüşlerin karışımı olan üçüncü bir görüş
ise Hazaraların iki asırlık bir süre zarfında gide-rek Şiileştikleri yönündedir. Aralarında Hazara-lar hakkında yaptığı önemli araştırmalarla bili-nen Asker Musevi’nin de bulunduğu bu görüşü
savunanlara göre Hazaraların Şiileşmesi Gazan
Han Dönemi’nde başlamış, diğer İlhanlı Hanla-rı
Olcayto ve Ebu Said Han dönemlerinde de-vam
etmiş ve Safevi Şah’ı I. Şah Abbas Döne-mi’nde
(1589-1629) de Hazaralar büyük oranda Şiileşmiştir. Musevi, Hazaraların Şiileşmesinin belirli
bir zamanda olmayıp tedricen yani Gazan Han
Dönemi’nde başlayıp Şiiliği devletin resmî dinî
olarak kabul eden Safevilerin etkisiyle de şiddetlenerek devam ettiğini vurgulamaktadır (Musevi,
1999, s. 112). Bu görüşlere ek ola-rak Hazaraların
din değiştirmelerinin Arapların bölgeyi ele geçirme tarihi olan 8. yüzyıla kadar geriye götüren
görüşler de bulunmaktadır. Buna göre İslam’ın
ortaya çıktığı 7. yüzyıldan itiba-ren İslam’ın yayılmasıyla çok geçmeden Şiilik Afganistan’a da
nüfuz etmiştir (Yezdani, 1989, s. 38-46). Daha
çok Hazaralar tarafından ortaya atılan bu görüş
bilimsel belgelerden ziyade Ha-zaralar arasındaki efsanelere dayanmaktadır30 (Yezdani, 1989, s.
30
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İddialara göre günümüz Hazaracatı içerisinde kalan Gur Emiri, Hz.
Ali’nin hilafeti zamanında onun daveti üzerine Müslüman olmuştur.

45). Kısacası Hazaraların tedricen Şiileştikleri
görüşü tarihsel mantık-la uyumlu olduğu gibi
hâlâ Sünni Hazaraların olması gibi hususlar da
dikkate alındığında en akla yatkın yaklaşım olarak öne çıkmaktadır.

Caferiler
Çoğunluğu Hazara ve Kızılbaşlardan oluşan
Caferiler, Hazaracat’ın yanı sıra başkent Kabil,
Herat, Mezar-ı Şerif, Javuzcan ve Saripul vilayetlerinde yaşamaktadır.

İsmaililer
Afganistan’da sayıları oldukça az olan İsmaililer, Semengan’ın Dere-i Suf ilçesinde, Bedehşan, Bamiyan ve Pervan vilayetlerinin bazı bölgelerinde yaşamaktadır (Hanof, 1993, s. 46-47).
Liderleri Seyit Mensur Nadiri, Hazaracat’ın kuzey doğusunda bulunan Keyan Vadisi’nde yaşadığı için Seyit Keyan adıyla meşhur olmuştur.
Afganistan İsmaililerine de bu sebeple Keyani
denmektedir.

Önemli Hazara Boyları
Hazaralar, yaşadıkları yerlerin isimleri ve
mensup oldukları boy isimlerine göre sınıflandırılmaktadır. Hâl böyle olunca yaşadıkları
bölge, tarihsel olarak kullandıkları boy isimleri
ve onların alt gruplarından oluşan karmaşık ve
kalabalık bir liste ortaya çıkmaktadır. Tüm bu
boyları tespit ederek incelemek bir başka çalışmanın konusudur. Dolayısıyla biz burada önemli Hazara boylarına değinmekle yetineceğiz.
Birçok Hazara boyu ismi “day”31 ile başlamaktadır. Day ile başlayan Hazara boyları en kalabalık boylardır. Bu boylara mensup alt gruplar
da mevcuttur (Mohammadi, 2015b, s. 35). En
büyük Hazara boyları şunlardır:
Day Kalan: Hazaralar’ın en kalabalık boylarından birisidir. Day Kalanlar, Hazaracat’ın güney
batısı ile kuzey doğusunda yaşamaktadır.

31

Söz konusu olaya hitaben günümüzde özellikle Hazaracat’ta “Biz Hz.
Ali’nin davetiyle Müslüman olma şerefine eriştik.” şeklinde bir efsane
canlılığını korumaktadır.
Çinlilerden Moğollara, Moğollardan da Hazaralara geçtiği öne sürülen
“day” kelimesinin cesur anlamına geldiği ifade edilmektedir.
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Day Zengi: Day Zengi Hazaraları Hazaracat’a
yayılmıştır.
Day Çopan: Daha çok ülkenin güneyinde yaşayan Day Çopan Hazaraları, İlhanlı Hanı Ebu
Said’in önemli komutanlarından biri olan Emir
Çopan’ın soyundan geldiklerine inanmaktadır.
Day Kundi: Day Kundi en kalabalık Hazara
boylarından biridir. Day Kundi aynı zamanda
Hazaracat’taki bir şehrin ismidir. Beş büyük alt
grubu bulunmaktadır.
Day Ziniyat: Ülkenin batısında yaşayan Day Ziniyat Hazaraları; Horasan Hazaraları, Herat Hazaraları veya ekseriyetinin yaşadığı kentin ismi
olan Badhis Hazaraları isimleriyle de anılmaktadır. Day Ziniyat boyunun 30 alt grubu bulunmaktadır (Hanof, 1993, s. 67).

Day ile başlayan diğer Hazara boyları şunlardır: Day Birke, Day Deko, Day Foladi, Day
Mirek, Daye, Day Mirkeşe, Day Mirdad, Day
Kuzi, Day Melik, Day Nuri, Day Miri, Day Digek, Day Hakkani, Day Kalender, Day Hoten,
Day Kiyu ve Day Zengi’dir. Bunların dışında
yaşadıkları yer ismiyle anılan Hazara grupları da mevcuttur (Mohammadi, 2015b, s. 35).
Örneğin Bedehşan Hazaraları, Kunduz Hazaraları,32 Pencşir Hazaraları, Loger Hazaraları,
Pektiya Hazaraları, Meymene Hazaraları, Hulm
Hazaraları, Gazni Hazaraları, Cağuri Hazaraları, Keyan Hazaraları,33Uruzgan Hazaraları, Kuzey Hazaraları vs. Bunlara ek olarak bazı etnik
isimlerle anılan Hazara grupları da mevcuttur.
Örneğin Moğol Hazaraları34, Tatar Hazaraları35,
Türkmen Hazaraları, Nekoderi Hazaraları.36

GÜNÜMÜZDE HAZARALAR
Genel Durum
Son yıllarda sosyal, ekonomik ve politik
durumlarında önemli değişimler gözlemlenen
Hazaralar artık geçmişte olduğu düzeyde etnik
kökenleri veya inançları nedeniyle taciz veya
ayrımcılığa maruz kalmamaktadır. Bununla
32
33
34
35
36

Kunduz Hazaralarının bir kısmı Sünni mezhebine mensuptur.
Keyan Hazaraları, İsmaili mezhebine mensuptur.
Herat, Ferah, Gur, Bağlan ve Saripul vilayetlerinde yaşamaktalardır.
Royidoab ve Batkak bölgelerinde yaşamakta olup Hanefidirler.
Kendilerini İlhanlı Hanı Nikoder’e bağlamaktadırlar. Ayrıntılı bilgi için
bk. Gökdağ, B. A. Afganistan’da Türklük ve Hazaralar. Erişim Adresi:
https://bit.ly/2N9oXJa [Erişim Tarihi 15.5.2019]

birlikte özellikle Hazarlar nezdinde süregelen
bir mağduriyet ve ayrımcılığa maruz kaldıkları yönünde bir inanç hâlâ söz konusudur. Hazaralar aleyhine ayrımcılık içeren herhangi bir
yasa veya düzenleme günümüzde söz konusu
olmasa da Hazara seçkinleri Hazara toplumuna
karşı ayrımcılığın devam ettiğini sık sık gündeme getirmektedir. Her ne kadar 2001 sonrası dönemde Şii Hazaralar yönetimlerde çok önemli
görevlere getirilmişlerse de Hazaraların hâlâ üst
düzey ve kilit makamlara getirilmekten imtina
edildiğini öne sürmektelerdir.37 Aynı şekilde
Hazaralar arasında kamu hizmeti yürüten
devlet dairelerinde de ayrımcılığın devam ettiği yönünde bir izlenim olduğundan bahsetmek
mümkündür. Her ne kadar son yıllarda pek çok
Hazara kökenli kabine üyesi olmuşsa da Hazaralara tahsis edilen bakanlıkların kilit bakanlıklar
olmaktan ziyade Yüksek Öğrenim, Ulaştırma,
Planlama ve Bayındırlık gibi ikincil önemdeki
bakanlıklar olduğu öne sürülmektedir. Savunma, İçişleri ve Dışişleri gibi kilit bakanlıkların
Hazaralara verilmemesi dikkat çekmektedir.
Hazara halkının çoğunlukta olduğu bölgelerde
Peştun vali atanabiliyorken Peştunların çoğunlukta olduğu bölgelerde şu ana kadar herhangi
bir Hazara vali atanmamıştır. Bu durum Hazaralarca kendilerine karşı yapılan ayrımcılığın en
bariz örneği olarak görülmektedir.
Hazaraların 2001 sonrası durumuyla ilgili Batı merkezli pek çok araştırma yapılmıştır.
Bunların bir kısmı Hazaralara yönelik sistematik dışlamaların devam ettiğini rapor ederken (MACA, 2014) bir kısmı da Hazaraların
artık eskiden olduğu gibi ayrımcılığa maruz
kalmadıkları sonucuna ulaşmıştır. Mesela El
Cezire’nin Haziran 2016 tarihli raporunda Hazaraların gelişen nüfuzuna rağmen hâlâ ayrımcılığa maruz kaldıkları belirtilmiştir (Al Jazeera,
2016). Fakat Avustralya Hükûmeti Dış İlişkiler
ve Ticaret Bölümünün 2017 yılında yayımladığı
raporda38 ise Hazaraların siyasi temsil ve ulusal
kurumlara katılım düzeylerinde artış yaşandığı
37

38

Çalışmanın saha araştırması kapsamında Hazaralar ile yapılan mülakatlarda katılımcıların büyük bölümü hükûmetin üst kademesinde Hazaralara yönelik ayrımcı politikaların devam ettiğini vurgulamıştır.
Australian Government, (2017). Hazaras in Afghanistan. Erişim Adresi:
https://bit.ly/2CwGN2u [Erişim Tarihi: 25.05.2019]
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kaydedilmiştir. Sonuç olarak Şiiler hükûmette
üst düzey pozisyonlarda bulunsalar da Hazara
seçkinleri nüfusları oranında temsil edilmediklerine inanmaya devam etmektedir. Buna karşın
Sünniler ise Hazaraların mağduriyetinin abartıldığını düşünmektedir. Yapılan mülakatlarda da
bu husus göze çarpmaktadır.

Ekonomik ve Ticari Hayatta
Hazaralar
Hazaracat ekonomisi genel olarak tarım ve
hayvancılığa dayanmaktadır. Yüz ölçümü bakımından geniş bir araziye sahip olmasına rağmen
Hazaracat’ın az bir kısmı ziraat için uygundur.
Buğday ana üründür. Hazaracat’ta biri sonbaharda ekilip yazın hasat edilen (Gendum-i Tirmahi)
ikincisi de ilkbaharda ekilip kıştan hemen sonra
hasat edilen (Gendum-i Bahari) iki tür buğday
bulunur (Hanof, 1993, s. 78-89). İlki Hazaracat’ın güney kısmında ikincisi ise daha çok kuzeyinde yaygındır. Diğer bölgelerde devlet güçleriyle muhalifler arasında sık sık çıkan çatışmalar
bölgedeki ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilerken Hazaracat’ın coğrafi özelliğinin sağladığı
görece güvenli ortam üretime olumlu yansımaktadır. Fakat Hazaracat’ın ekonomisi kendi kendine yeterli değildir. Başkent Kabil, Mezar-ı Şerif
ve Herat gibi büyük kentlerde yaşayan Hazaralar
ise diğer alanlarda olduğu gibi 2001 sonrası dönemde ticarette de olumlu mesafeler kaydetmişlerdir. Hazaraların Afganistan’da siyasi arenada
artan nüfuzları ticari hayatta onlara bir yol açmıştır. Kabil, Herat ve Mezar-ı Şerif gibi büyük şehirlerde Hazaralar tarafından işletilen çok sayıda
modern süpermarket görmek mümkündür. Diğer
taraftan komşu ülkelerde önemli sayıda Hazara
diasporası olması Hazaraların yurt dışıyla ticaret
ağları geliştirmelerinin önünü açmıştır. Özellikle
İran, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan gibi ülkelerde geniş ortaklıkları olan Hazara
tüccarlar görmek mümkündür. Yurt dışında geliştirdikleri ağlar faaliyetlerine katkı sağlamakta
ve ticarette başarılı olmalarında kilit noktalardan
biri olarak öne çıkmaktadır. Ülkenin batı bölgelerinde Hazaralar, İran ile ticarette baskın bir rol
oynamaktadır.
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Eğitimde Hazaralar
2001 sonrası dönemde eğitim, Hazaraların
en başarılı oldukları alanlardan biri olmuştur.
Hazaralar kızlarını eğitime yönlendirmeye diğer etnik gruplardan daha isteklidir. Bu durum
Hazaraların eğitime önem vermelerinin yanı
sıra Hazara çocuklarının eskiye göre daha fazla eğitim olanağına sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Hazaralar geleneksel olarak
(özellikle kadınlarda) eğitime önem veren bir
topluluk olarak tanınmaktadır. Hazara çocukları
genellikle eğitim almaya koşulların izin verdiği
yerlerde aileleri tarafından teşvik edilmektedir.
Okula kayıt oranıyla ilgili istatistikler ve üniversiteye giriş sınavı olan “Kankor” sınavına giren
Hazara kökenli öğrencilerin sayısındaki artış
Hazara çocuklarının Afganistan’daki diğer etnik
grupların çocuklarına göre daha fazla örgün eğitim aldığını göstermektedir (Khorasan Zameen,
2010). Günümüzde Bamiyan ve Daykundi’de
faaliyet gösteren 350’den fazla okul bulunurken
bu okullarda okuyan yaklaşık 200 bin öğrencinin %50’si kızdır. Diğer taraftan önemli sayıda
Hazara nüfusu barındıran Kabil ile birlikte diğer
şehirlerde ve Hazara bölgelerinde son dönemde
açılan öğrenim merkezlerinin sayısındaki artış,
Hazara topluluklarının yüksek eğitim talebini
gösteren bir başka göstergedir. Başta başkent
Kabil olmak üzere Mezar-ı Şerif ve Herat gibi
büyük şehirlerde Hazaraların işlettiği birçok
özel okul ve üniversite bulunmaktadır. Afganistan’da, 70’i sadece başkent Kabil’de faaliyet
gösteren 140’tan fazla özel üniversite bulunmaktadır (Vuzaret-i Tahsilat-ı Ali, 2017).
Afgan öğrenciler çoğu zaman lisansüstü
öğrenim için yurt dışını tercih etmektedir. Afganistan’ın iki komşusu İran ve Pakistan, Afgan öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkelerdir.
Özellikle İran hem dil hem mezhepsel yakınlık
dolayısıyla Hazara öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkedir. Ayrıca İran tarafından desteklenen
Hazaraların ağrılıkta olduğu çok sayıda özel
üniversite bulunmaktadır. İran bu üniversitelere
doğrudan mali destek sağladığı gibi söz konusu
üniversiteler ile İran’daki üniversiteler arasında
öğrenci değişim programları da uygulamaktadır.
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Afganistan’daki üniversitelerde görev yapan lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini
İran’da almış pek çok öğretim görevlisi görmek
mümkündür. Bu durum söz konusu hocaların
akademide İran etkisinde kalmalarından kaynaklanan sorunların doğmasına neden olmaktadır. İran’da yetişmiş akademisyen faktörünün
yanı sıra Afgan üniversitelerinde İran’da yayımlanan ve İranlı yazarlar tarafından yazılan
kitapların kullanılması da bir sorundur (Therme, 2017, s. 516). Afgan üniversitelerinde çoğu
İran’da basılmış ve konuyla ilgili İran perspektifini yansıtan materyallerin kullanılması bir taraftan ülkede çeşitli alanlarda İran’ın nüfuzunu
pekiştirmesine katkı sağlarken diğer taraftan buralarda eğitim alan öğrencilerin kendi kültürüne
ve tarihine yabancılaşmasına neden olmaktadır.
Bu olumsuz tarafların yanında İran’da yetişen
öğretmenler ülkenin genel standardının üstündedir. Örneğin akademisyenlerinin çoğu İran’da
yetişmiş olan İbni Sina ve Katib Üniversitelerinin başarısı buna bir örnektir. Aynı şekilde İran
tarafından finanse edilen Herat’taki Cami, Asya
ve Hoca Abdullah Ansari Üniversiteleri de diğer örneklerdir.

Sivil Toplum ve Medyada Hazaralar

ganları ve online medyada diğer etnik unsurlara
göre faal durumdadır. Uzmanlara göre Afganistan’da basın yayın organlarının en az yarısı Hazaralar (çoğu İran’da eğitim almış muhacirler)
tarafından yönetilmektedir (Shia News Association, 2012). Ağırlıklı olarak Hazaraların kontrolünde olan Afganistan medyasında İran’daki
muhacirlerin etkisi büyüktür. Yapılan bir araştırmada 2007 yılı itibariyle İran’da Afganistanlı
muhacirlere ait yaklaşık 260 Farsça yayın tespit
edilmiştir. İran’daki muhacirlerin büyük bölümünün Şii Hazaralar oldukları dikkate alındığında İran’daki Hazara mültecilerin Afganistan
medyası üzerindeki etkisi anlaşılmaktadır. Bu
durum dolaylı olarak İran’ın da medya sektöründe etkili olmasını sağlamaktadır. Uzmanlara
göre Afganistan medyasının üçte biri ya mali
ya da içerik olarak İran’dan destek almaktadır.
Kabil’deki Amerikan Üniversitesinde öğretim
üyesi olan Dışişleri Bakanlığı eski danışmanı
Muradiyan’a göre Tahran, büyük bölümü medya sektörüne olmak üzere sosyal projeler ve dinî
eğitim merkezleri inşası için yıllık 100 milyon
dolar harcamaktadır (Reuters, 2012).
Hazaralar tarafından yönetilen önemli basın
yayın organları şöyledir:

Hazaralar 2001 sonrasında yumuşak güç
alanında hızlı bir ilerleme kaydetmişlerdir. Son
yıllarda ülkede daha fazla görülmeye başlanan
sivil toplum hareketlerinin çoğu Hazaralar tarafından kurulmuştur. Hazara kökenli aktivistler
tarafından kurulan veya yönetilen çok sayıda
kültürel organizasyon, spor kulüpleri, çeşitli
alanlarda faaliyet gösteren dernekler, insan hakları grubu, hizmet, yardım ve dayanışma odaklı
STK’ler görmek mümkündür.

Günlük Gazeteler

Hazaraların etkinliğinin hissedildiği bir diğer alan da medyadır. Ülkedeki etkin basın yayın organlarının çoğunun sahibi Hazara olduğu
gibi buralarda çalışanların da çoğu Hazaradır.
Hazaralar gazeteci, köşe yazarı, program veya
haber sunucusu olarak medyanın tüm alanlarında aktiftir. Afganistan’da elektrik sisteminin
zayıflığı ve internet maliyetinin yüksekliğine
rağmen Hazaralar kitle iletişimi, basın yayın or-

Haftalık Gazeteler

• Ruzname-yi Afganistan
(www.dailyafghanistan.com)
• Ruzname-yi Outlook
(www.outlookafghanistan.net)
• Ruzname-yi Rah-ı Nicat
(www.rahenejatdaily.com)

• Heftename-yi Sehife
(www.sahifaweekly.com)
• Heftename-yi Suruş-ı Millet
(www.voiceadalat.com)
• Heftename-yi Müşariket-i Millî
(www.wahdat.net)
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• www.afghanistan-analysts.org (Afganistan ve Afganistan Hazaraları hakkında
araştırma ve raporlar)

• Heftename-yi İktidar-ı Millî
(www.eqmweekly.com.af)
• Heftename-yi İnsaf
(www.ensafweekly.com)
• Heftename-yi Bahar

• www.hazaranewspakistan.wordpress.com
(Pakistan Hazaraları ile ilgili gelişmeler)

Haber Ajansları

• www.hazaranation.com (Tarih, kültür
ve sanat)

• Haber Guzari-yi Seda-yi Afgan
(www.avapress.com)
• Haber Guzari-yi İrka
(www.afghanirca.com)

• www.wahdatnews.com (Güncel gelişmeler, siyaset, spor, insan hakları)
• www.hazara.net (Tarih, kültür, insan hakları, kadın, eğitim, spor)

Televizyon Kanalları

• Temeddun (www.tamadon.af)
• Rah-ı Ferda (www.farda.af)
• Nigah (www.negaah.tv)
• Kevser
• Bamiyan
Radyo

• Rah-ı Ferda
• Nigah
• Bamiyan
• Daykundi
• Cağuri
Dijital Medya

• Şebeke-yi İtilla Resani-yi Afganistan
(www.afghanpaper.com)
• Cumhuri-yi Sukut (www.urozgan.org)
• Kabulpress (www.kabulpress.org)
Önemli İnternet Siteleri
• www.hazarapeople.com (Tarih, kültür,
siyaset ve güncel gelişmeler)
• www.afghanistan.shafaqna.com
(Afganistan ve dünya Şiileri ile ilgili
güncel gelişmeler)
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Hazaralarda Kadın
Hazaralar 2001’deki Taliban rejiminin çöküşünden bu yana sosyal açıdan önemli değişimler
geçirmiştir. Son 30 yılda artan kentli Hazara nüfusu Hazara kadınlarının kamusal alanda daha
aktif olmalarını sağlamıştır. Özellikle 2001 sonrasındaki gelişmeler Hazara kadınlarının eskiye
kıyasla kamusal alanlarda daha çok görünür
olmalarına zemin hazırlamıştır. Tarihsel olarak Hazara topluluklarındaki cinsiyet ve sosyal
eşitsizlik Peştunlardaki kadar keskin olmamış
ve okuryazarlık/eğitim toplumda saygı duyulan
özellikler olmuştur. Hazaralar diğer etnik gruplara göre kadınlara daha fazla hareket özgürlüğü
tanımaktadır (Minority Rights Group International, 2018). Bu durum sadece Afganistan’da
değil Pakistan’a göç etmiş Hazara diasporasında da gözlemlenen bir olgudur.
Hazaralar, kadın haklarıyla ilgili olarak Afganistan standartlarına göre ilerici olarak kabul
edilmektedir.39 Hazara kızlarının eğitime erişebilmeleri diğer etnik kökenlerden daha fazla olduğu gibi Hazara kadınları iş dünyası, spor aktiviteleri ve diğer sosyal etkinliklerde daha fazla
rol almaktadır.
Hazara kadınları kamusal alanda da diğer etnik unsurlara göre daha aktiflerdir. Fakat Hazara kadınlarının göreceli güçlü konumlarına rağmen Afganistan’daki tüm kadınlar gibi cinsel
39

Australian Government, (2017). Hazaras in Afghanistan,Erişim Adresi:
https://bit.ly/2CwGN2u [Erişim Tarihi: 25.05.2019]
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saldırı ve aile içi şiddet dâhil olmak üzere yüksek düzeyde toplumsal ayrımcılık ve cinsiyete
dayalı şiddet yaşadıkları da söylenebilir. Yani
genel olarak Hazara kadınları da aynı toplumsal
kısıtlamalara tabidir demek yanlış olmayacaktır. Bununla birlikte Hazara kadınları kamusal
alanda Peştun, Özbek veya Türkmen kadınlarından daha aktiftir. Polis teşkilatı, ordu ve benzer kamu alanlarında çalışan çok sayıda Hazara
kadını görmek mümkündür. Örneğin ilk kez bir
Hazara kadın Bamiyan vilayetinin valisi olarak
atanmıştır. Daha sonra bir Hazara kadın Daykundi valisi olmuştur (BBC Persian, 2005a).

Göç ve Diaspora
İlki 19. yüzyılın, ikincisi 20. yüzyılın sonları olmak üzere Hazaralar iki büyük göç dalgası yaşamıştır. İlk kez 19. yüzyılın sonlarında
Abdurrahman Han yönetimi altında gördükleri
baskılar nedeniyle günümüz Pakistan’ına (o dönemin İngiliz kolonisi olan Hindistan’ına), İran

ve dönemin Orta Asya hanlıklarına göç eden
Hazaralar, Nisan 1978 darbesi ve akabinde Sovyetlerin Afganistan’ı işgal etmesiyle başlayan iç
savaş döneminde de büyük kitleler hâlinde İran
ve Pakistan’a göç etmişlerdir.
Hazaralar 2001 sonrası dönemde de güvenlik, ekonomik ve işsizlik gibi nedenlerden ötürü ana vatanını terk eden topluluklardan biridir.
2001 sonrası göç eden Hazaraların yeni hayat
arayışında en çok tercih ettikleri ülkeler ise Batılı ülkelerdir. Günümüzde en çok Hazara sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkeler sırasıyla İran
ve Pakistan’dır. İran’da yaklaşık 2 milyon ve
Pakistan’da da yaklaşık 1 milyon Hazara bulunmaktadır (Rand, 2016). Bu ülkelerin yanı sıra
Körfez ve AB ülkeleri, Avusturalya, Kanada ve
ABD, Hazaraların yeni bir hayat arayışıyla göç
ettikleri diğer ülkelerdir.
Hazaralar savaş ve sürgün travmasına rağmen gittikleri yerlere uyum sağlamayı başaran
bir topluluk olarak dikkat çekmektedir. Yurt dı-

Harita 3: Pakistan’da Hazaraların Yoğun Olarak Yaşadığı Afganistan Sınırında Bulunan Ketta Kenti
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şında milyonlarca diasporası bulunan Hazaralar
göçü sosyal, kültürel ve ekonomik ufuklarını genişleten sistematik bir stratejiye dönüştürmeyi
başarmışlardır. Hazaralar buralarda geliştirdikleri güçlü sosyal ağların avantajından yararlanarak Afganistan’daki akrabaları ile ekonomik
bağlar geliştirmişlerdir. Hazara diasporası ile
Afganistan Hazaraları arasında önemli miktarda
döviz transferi yaşanmaktadır. Buna ek olarak
Hazaraların; Afganistan, İran, Pakistan ve ötesinde sürekli hareket eder hâlde olmaları yeni
uluslararası ağlar geliştirmelerine katkı sunmasının yanı sıra onlara yeni sosyal, ekonomik ve
politik bakış açıları da kazandırmaktadır.

Pakistan Hazaraları
Pakistan; Afganistan ve İran’dan sonra en
çok Hazara nüfusuna ev sahipliği yapan ülkedir. Günümüzde Pakistan Hazaraları olarak
bilenen topluluk aslen Afganistanlı olup 19 ve
20. yüzyılların sonunda Afganistan’dan Hindistan’a göç eden Şii Hazaralardır (Musevi,
1999, s. 189). Aslında 19. yüzyılın başlarından
itibaren ticaret amaçlı Britanya Hindistanı’na
giden küçük Hazara gruplarının bölgeye yerleştikleri hatta 19. yüzyılın ortalarına doğru Britanya Hindistanı ordusunda askerlik hizmetine
bile alındıkları bilinmektedir (Musevi, 1999, s.
190). Fakat dönemin Hindistan’ı ve günümüzün
Pakistan’ında büyük Hazara topluluğunun ortaya çıkması son iki yüzyılda yaşanan iki büyük
göç dalgası sayesinde olmuştur.
Emir Abdurrahman Han’ın iktidarı döneminde mezhepsel farklılıkları dolayısıyla uğradıkları baskı, şiddet ve katliam nedeniyle büyük
kitleler hâlinde civar ülkelere göç eden Hazaralar, 1980’lerden sonra ise ülkede baş gösteren
istikrarsızlık ve iç savaş sebebiyle ana vatanlarını terk etmek zorunda kalmışlardır.
Pakistan Hazaraları, Afganistan sınırında
bulunan Beluçistan eyaletinin yönetim merkezi
ve aynı zamanda en büyük şehri olan Ketta’da
(Quetta) yoğunlaşmışlardır. Çok etnikli bir yapıya sahip olan Ketta’da Hazaraların yanı sıra
Peştunlar, Beluçlar ve Brohiler yaşamaktadır.
Fakat gerek fiziksel görünümleri gerekse mez48

hepsel farklılıkları dolayısıyla Hazaralar Afganistan’da olduğu gibi Pakistan’da da kolayca
ayırt edilebilmektedir. Pakistan’ın yaklaşık 600
bini Beluçistan’da (Ketta) olmak üzere 1 milyona yakın Hazara’ya ev sahipliği yaptığı tahmin edilmektedir (Rand, 2016). Pakistan Hazaraları, Pakistan yasalarınca bu ülkede yaşayan
topluluklardan biri olarak kabul edilmektedir.
Pakistan Adalet Bakanlığı 15 Haziran 1965’te
Hazaraları “Ketta’da yaşayan yerel halklardan”
biri olarak kabul ettiğini ilan etmiştir (Musevi,
1999, s. 194).
Pakistan Hazaraları, İran’daki Hazaraların
aksine kendi etnik ve mezhepsel kimlik ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olup diğer unsurlardan izole bir hayat sürdürmektedir. Kuşkusuz
Pakistan’daki güçlü Sünni Peştun varlığı Hazaraların dinî kimliklerine sıkı sıkıya bağlanmalarında önemli bir faktör olmuştur. Peştunlar
ile tarihsel bir husumete sahip olan Hazaraların
çoğunlukla Peştun kökenli radikal örgütler tarafından saldırılara uğramaları onların dinî ve
mezhepsel aidiyet hislerini artırmıştır. Pakistan
Hazaraları siyasi, ekonomik ve ticari hayatta
son derece faal olup kendilerine ait birçok cami,
tekke, okul, medrese, hastane, ticari işletmeler ve sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır
(Human Rights Watch, 2014).
Afganistan ve İran Hazaralarının aksine Pakistan Hazaralarında milliyetçi duygular daha
yoğun olup Cengiz Han’ın soyundan geldiklerine inanmaktalardır. Bu yüzden Ketta’da Cengiz
ve Moğoloğlu anlamına gelen birçok mağaza,
restoran, cadde ve hatta şahıs ismine rastlamak
mümkündür (Human Rights Watch, 2014). Bununla birlikte son yıllarda özellikle gençler arasında Ketta’yı sadece geçici bir yuva olarak gören ve çoğunlukla Batı ülkelerine olmak üzere
Pakistan’dan ayrılmak isteyen bir kesim ortaya
çıkmıştır. İran ve Arap ülkelerinde yaşamak da
bu kesimin tercihleri arasındadır. Babalarının
aksine kendini Fars kimliğiyle özdeşleştiren
bu kesim, kendilerini Pakistanlılık kimliğiyle
tanımlamamaktadır. Mezhepsel ve dilsel yakınlıktan dolayı İran bu kesimin kimlik tanımının
merkezinde yer almaktadır.
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Son yıllarda, Pakistan nüfusunun yaklaşık %20’sini oluşturan Şiilere karşı mezhepsel
şiddetin arttığı gözlenmiştir. Pakistan Şiiliğini
hedef alan bu şiddetten en çok etkilenen topluluklardan biri kuşkusuz Pakistan Hazaraları olmuştur. Son yıllarda sıradan vatandaşlar, polis
memurları, yargıçlar, siyasetçiler ve bürokratlar
gibi onlarca Şii, Sünni militan örgütler tarafından düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıların
hedefi olmuştur (BBC News, 2017). İnsan Hakları İzleme Örgütü 2012 yılında en az 450 ve
2013 yılında da en az 400 Şii vatandaşın söz
konusu radikal Sünni örgütler tarafından düzenlenen bombalı saldırılarda hayatını kaybettiğini rapor etmiştir. Aynı raporda 2012 yılında
saldırılarda hayatını kaybeden Şii vatandaşlarından en az dörtte birinin Şii Hazaralar olduğu kaydedilirken 2013 yılında ise bu rakam bir
önceki yılın yaklaşık yarısına tekabül etmiştir. Ocak ve Şubat 2013’te, Ketta’da meydana
gelen bombalı saldırılarda en az 180 Hazara
hayatını kaybetmiştir (Hazara.net, 2012). Her
iki saldırıyı da 1996’da Şia karşıtı Sipah-ı Sahabe-yi Pakistan (Sahabelerin Ordusu) Partisi’nin bir dalı olarak kurulan radikal Sünni bir
örgüt olan Leşker-i Cehenguhi (Cehenguhi Ordusu) üstlenmiştir. Pakistan ve Afganistan’da
faaliyet gösteren örgüt, Şiileri sapkın olarak
görmektedir ve öldürülmelerinin dinen caiz
olduğunu düşünmektedir (DW, 2012). Leşker-i
Cehenguhi’nin hem Şii hem İran karşıtı bir
retoriği bulunmaktadır. Örgüt 1997’de Multan’daki Muhammed Al-Rahimi’nin de dâhil
olduğu İranlı diplomatlara düzenlenen suikastları ve aynı yıl Lahor’daki İran Kültür Merkezine yapılan saldırıları üstlenmiştir. Örgütün
Keşmir ve Afganistan’da yürüttüğü faaliyetler
nedeniyle Pakistan askerî istihbarat teşkilatıyla yakın iş birliği içerisinde olduğu yönünde
iddialar bulunmaktadır. Örgüt bir dönem Afganistan’da Taliban’la aynı cephede savaşmıştır.
Hatta 1998’de Taliban’ın Mezar-ı Şerif’i ele
geçirmesinden sonra Hazaraların maruz kaldığı katliamda, Leşker-i Cehenguhi’nin büyük rol oynadığı yönünde iddialar mevcuttur.
Pakistan’da Şii Hazaraların maruz kaldıkları
saldırılar gerek Hazaraların nezdinde gerekse

uluslararası camiada son yıllarda çokça ses
getiren bir konu olmuştur. Pakistan Hazaraları kendilerine yönelik saldırılarda Pakistan
güvenlik güçlerini önlem almak için yeterli
çabayı göstermemekle suçlamaktadır (PRI,
2018). Her geçen gün sıklaşan ve şiddetini artıran saldırıların Pakistan Hazaraları üzerinde
ciddi zararları olmuştur. Hazaralar söz konusu
saldırıların oluşturduğu tehditler dolayısıyla
ekonomik hayattan giderek uzaklaşmış, eğitime erişimleri kısıtlanmış ve korku dolu bir
hayat yaşamaya başlamışlardır.40 Bu şiddet ve
korku dolu hayat, Pakistan Hazaralarını diğer
ülkelerde yeni yaşam arayışına itmiştir.
Pakistan’da Sünni ve Şii Müslümanlar
arasında şiddetin artması 1980’lerin başında
başlamıştır. Bundan önce, Şiiler ile Sünniler
arasındaki çatışmalar çok nadir olup sadece
Muharrem ayı törenlerinde meydana gelmekteydi. 1979’daki İran İslami Devrimi ve dönemin Pakistan Cumhurbaşkanı Muhammed Ziya
ül-Hak’ın uyguladığı İslamcı politikalar dâhil
bir dizi yerel ve uluslararası politik gelişmeler
kombinasyonu Pakistan’da Şii-Sünni şiddetinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Fakat
son yıllarda Pakistan Şiilerine yönelik artan
şiddetin altında onların İran ile olan bağlantıları yatmaktadır. İnsan Hakları İzleme Örgütüne
ismi açıklanmamak kaydıyla mülakat veren bir
emekli güvenlik yetkilisi, Pakistan Hazaralarının İran ile olan bağlantıları dolayısıyla İran
ajanı olduklarını belirtmiştir. Emekli güvenlik görevlisi Hazaraların Pakistan’da İran’ın
ajandasını uygulamak için Tahran’dan para aldıklarını ifade etmiştir (Human Rights Watch,
2014). Sonuç olarak Pakistan Hazaraları dinî
törenlere katılırken camide ibadet ederken işe
giderken veya dükkânlarında oturdukları sırada bombalı veya silahlı saldırıların hedefi olabilmektedir. Devletin kendilerini korumak için
yeterli çabayı sarf etmediğine inanan Hazaralar sık sık sokaklara dökülerek protesto yürü40

Bu rapor, Ketta’daki İnsan Hakları İzleme araştırmacılarına ve Ocak
2010 - Haziran 2013 tarihleri arasında telefonla yapılan 100’den fazla
görüşmeye dayanmaktadır. İnsan Hakları İzleme Örgütü, saldırı mağdurları ve yakınları, yerel Hazara topluluk liderleri ve Beluçistan eyalet
meclisi üyeleri, polisler ve emekli istihbarat personelleri ile görüşmüştür.
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yüşleri düzenlemektedir (DW, 2012). Ketta’da
Hazaralara yönelik saldırılar topluluğun sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamını derinden
etkilemiştir. Bunlara bağlı olarak Pakistan’da
Hazara topluluğunun hareket özgürlüğü önemli ölçüde kısıtlanmış ve ekonomik sorunlar baş
göstermeye başlamıştır. Pakistan Ulusal İnsan
Hakları Komisyonu raporuna göre 2004’ten bu
yana 2.000’den fazla Hazara öldürülmüştür.

Günümüzde Hazaraların Karşılaştığı
Sorunlar
Afganistan Anayasası’nın 22. maddesi Afganistan vatandaşları arasında her türlü ayrımcılığı yasaklamaktadır. Hazaralara veya diğer etnik
gruplara karşı herhangi bir ayrımcılık içeren
yasal düzenleme söz konusu değildir. Bununla birlikte dil, etnik köken ve mezhebe dayalı
toplumsal ayrımcılık Afganistan’da öteden beri
yaygındır (BBC Persian, 2019). Bu ayrımcılık
gündelik hayattan özel ve kamu sektörüne işe
alımlara kadar geniş bir yelpazede yaşanmaktadır. Hazaralar gerek fiziksel yapıları gerekse
mezhepsel farklılıkları dolayısıyla Afganistan’da
en çok ayrımcılığa maruz kalan topluklardan biridir. Yukarıda da bahsedildiği gibi yasalarda her
ne kadar belli bir topluluğu hedef alan resmî bir
düzenleme söz konusu olmasa da özellikle Hazaraların büyük bölümü kendilerine karşı ayrımcı
politikaların devam ettiğine inanmaktadır.41 Son
yıllarda Orta Doğu’da alevlenen mezhepsel çatışmayla bağlantılı olarak Afganistan’da Hazaralara yönelik artan mezhepsel saldırıları dışarıda
tutarsak Afganistan’da Hazaralar ile Peştunlar
arasında süregelen “tarihsel düşmanlık” Hazaraların ayrımcılığa maruz kalmaya devam ettikleri
algısı oluşmasına katkı sağlamıştır.
Aslında yaklaşık 40 yıldır iç savaşla boğuşulmasına rağmen Afganistan’da Sünniler ile Şiiler
arasında önemli bir mezhepsel bölünme olmamıştır. 5 yıllık Taliban yönetimini dışarıda tutarsak Afganistan’da cereyan eden iç savaş genellikle politik ve etnik temelli olmuştur. 2016 yılına
41
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Saha araştırmasında yapılan mülakatlarda katılımcıların büyük bölümü
Hazaralara karşı ayrımcılığın devam ettiğini, üst düzey kamu görevlerine Hazara kökenlilerin getirilmesinden imtina edildiğini belirtmiştir.

kadar çok nadir görülen mezhep temelli saldırılar
da genellikle dış gruplar tarafından gerçekleştirilmiştir. Örneğin Aralık 2011’de Kabil’de bir Şii
camisini hedef alan ve 70 kişinin ölümüne sebep
olan saldırıyı Pakistan merkezli Leşker-i Cehenguhi militan grubu üstlenmiştir (Al Jazeera,
2013). Bu grup, Pakistan’da da Şiilere karşı bir
dizi benzer saldırı gerçekleştirmiştir. Fakat son
yıllarda DEAŞ gibi mezhepçi örgütlerin Afganistan’da faaliyete başlamasıyla mezhepsel çatışmayı körükleyici saldırılar artmıştır. 2016 yılının
sonlarında ve 2017’nin başlarında, Şiileri hedef
alan bir dizi mezhep temelli saldırı gerçekleşmiştir. Özellikle 2017 yılından itibaren Hazaraları
dinsel kimliği dolayısıyla hedef alan saldırılarda
belirgin bir artış gözlemlenmiştir. Sadece 2017
yılında 13 büyük çaplı saldırı gerçekleşmiştir.
Bu saldırılar sonucunda 500’den fazla Şii Hazara
hayatını kaybederken binlercesi de yaralanmıştır. Bu saldırıların büyük çoğunluğunu DEAŞ’ın
Horasan grubu üstlenmiştir (The New York Times, 2018). DEAŞ’ın Horasan grubu Şii Hazaralara yönelik Kabil, Herat ve diğer büyük şehirlerde birçok saldırı düzenlemiştir. Çoğunlukla
Şiilerin ibadet merkezleri, dinî törenleri, kültürel
etkinlikler veya siyasi gösterilerini hedef alan söz
konusu saldırılar, büyük oranda Şii Hazaraların
Suriye’de İran ve Esed rejimi saflarında DEAŞ’a
karşı mücadeleleriyle ilişkilendirilmektedir. Fakat son dönemde DEAŞ’ın Afganistan’da nüfuz
kaybetmesiyle DEAŞ merkezli saldırılarda da
bir azalma yaşanmıştır. Bu saldırıların yanı sıra
son dönemde Taliban’ın Hazaraların yoğun olarak yaşadıkları bölgeleri ele geçirmek için sık sık
gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırılar da Hazaralar tarafından mezhepçi bir motivasyonla yapıldığı şeklinde algılanmaktadır. Radikal mezhepçi
örgütler tarafından düzenlenen saldırıların yanı
sıra söz konusu örgütler tarafından gerçekleştirilen kaçırılma olayları da son yıllarda Hazaraları
tehdit eden bir başka husus olarak ortaya çıkmıştır. Şii Hazaralar genellikle şehirlerarası yolculuk
yaptıkları sıralarda sık sık kaçırılma olaylarıyla
karşı karşıya kalmaktadır. BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) 2016 yılında 85’i Hazaralara yönelik olan 350 kaçırılama olayını rapor
etmiştir (Human Rights Watch, 2014). Bununla
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birlikte ülkede kötüleşen güvenlik ortamına bağlı olarak fidye almak veya hükûmette çalıştığı
için cezalandırmak amacıyla muhalif örgütler
tarafından organize edilen kaçırılma vakalarının
son yıllarda yaygınlaştığı unutulmamalıdır. Hazaralara dönük kaçırılma vakaları genellikle başkent Kabil ile Gazni, Bamiyan ve Daykundi güzergâhında yaşanmaktadır. Hazaralar gerek söz
konusu örgütler tarafından düzenlenen doğrudan
saldırılar gerekse kaçırılma vakaları olsun yaşadıkları güvenlik sorunlarını merkezî hükûmetin
yetersizliğine bağlamaktadır. Hazaralar meydana
gelen saldırılar ve kaçırılma olaylarından sonra
sık sık hükûmet karşıtı protestolar organize ederek tepkilerini dile getirmektedir. Son dönemde
artan tepkiler sonucu merkezî hükûmet Hazaraları korumak için ek güvenlik tedbirleri almıştır.
Örneğin İçişleri Bakanlığının kararıyla Hazaraların kendi ibadet ve toplanma yerlerini korumak
için silahlanmalarına izin verilmiştir. Şiilerin
ibadet yerlerinin bulunduğu sokak veya caddelerden geçerken söz konusu ibadet merkezlerini
korumak için bölgede bulunan silahlı grupları
görmek mümkündür. Buna ek olarak devlet de
zaman zaman Aşura anma törenlerinin düzenlenmesi sırasında Şii topluluğunun ibadet yerlerine
ek polis görevlendirebilmektedir. Bu tür güvenlik önlemleri çoğunlukla Kabil, Herat ve Mezar-ı
Şerif gibi sık sık Şiilere dönük saldırılara sahne
olan büyük kentlerde göze çarpmaktadır. Özellikle Taliban’ın Hazaraların yaşadığı bölgelere
karşı artan saldırıları sonucunda kendilerini korumak gerekçesiyle Hazaralar yerel milis güçleri
oluşturmuşlardır. Bu da merkezî otoriteye karşı
başkaldırı veya ileride ulusal bütünlüğü tehlikeye
attığı gibi gerekçelerle sık sık kamuoyunda tartışma konusu yapılmaktadır.

Sünni Hazaralar
Hazara nüfusunun yaklaşık %15-20’sini
oluşturan Sünni Hazaralar, çoğunlukla ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde dağınık biçimde yaşamaktadır. Sünni Hazaraların ne zaman
mezhep değiştirdikleri veya öteden beri Sünni
mi oldukları hususu bilinmemektedir. Fakat 19.
yüzyılın sonunda Emir Abdurrahman Han’ın

Hazaracat’ı kontrol etmek için başlattığı savaşta Hazaraları kâfir ilan ederek onlara karşı
cihat başlatmasından sonra özellikle Sünnilerin
ağırlıklı olduğu bölgelerde yaşayan Hazaraların
baskılara dayanamayarak mezhep değiştirdikleri şeklinde görüşler de bulunmaktadır (FFTA,
2016). Hatta sadece mezhep değiştirmekle kalmamışlar kendilerini birlikte yaşadıkları diğer
toplulukların (Tacik, Türk, Peştun) bir parçası
olarak tanımlamaya başlamışlardır. Örneğin
Taciklerin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan
Sünni Hazaralar, kendilerini Tacik kimliğiyle
özdeşleştirirken Türklerin yoğunluklu olduğu bölgelerde yaşayan Hazara toplulukları da
kendilerini Türk olarak tanımlamışlardır. Ayrıca Kunduzi (Kunduzlu), Tahari (Taharlı), Pervani (Pervanlı) ve Penşiri (Penşirli) gibi bölge
temelli kimlik tanımlaması da Sünni Hazaralar
içerisinde son derece yaygındır.42 Gerek birlikte
yaşadıkları diğer topluluklara karışmaları gerekse etnik kimlik yerine bölge temelli kimlik
tanımlamaları gibi hususlar Sünni Hazaraların
kolektif bir Sünni Hazara kimliği oluşturarak
birlikte hareket etmelerine mâni olmuştur. Bu
da Sünni Hazaraların son 30 yılda ülkenin en
temel haklarından mahrum bırakılmış azınlık
gruplarından biri hâline gelmesi sonucunu doğurmuştur. Sünni Hazaralar nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturdukları Bağlan gibi şehirlerde
bile bir vali veya üst düzey bir yönetici çıkaramadıkları gibi şu ana kadar kendilerini temsilen
Afganistan parlamentosuna tek bir vekil bile
gönderememiştir.
Sünni Hazaralar kültürel, siyasi ve sosyal
açıdan Şii Hazaralara göre ülkedeki diğer topluluklarla daha çok etkileşim hâlindedir. Fakat
soydaşları Şii Hazaralar ile bağlantıları ise beklenen düzeyde olmamıştır. Şii Hazaraların iç
savaş döneminde Sünni Hazaraları desteklememeleri ve İran’la yakın olmaları gibi faktörler
iki Hazara grubunun tek çatı altında toplanmasına engel olmuştur. Bununla birlikte son yıllarda
her iki tarafın da birbiriyle yakın olmaya dönük
çabalarını görmek mümkündür.
42

Barchinews. Sünni Hazaraları Daha İyi Tanıyın: Sünni Hazaraların Siyasi Yapısı. Erişim Adresi: http://bit.do/eV7FZ [Erişim Tarihi:
23.04.2019]
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HAZARA SİYASİ ÖRGÜTLERİ
Afganistan’da Şiiler genellikle iki büyük siyasi parti etrafında toplanmışlardır. Bunlar Hazaraların efsanevi lideri Ali Mezari liderliğinde
kurulmuş olan Hizb-i Vahdet-i İslami ile ünlü
Şii din adamı Ayetullah Asef Muhsini’nin43 kurduğu Hizb-i Hareket-i İslami partileridir. Bunlar aynı zamanda Afganistan’ın Sovyetler Birliği’nin işgali altında olduğu dönemde merkezî
hükûmete karşı başlatılan direnişte Afganistan
Şiilerinin en güçlü temsilcileri olmuş ve 1 yıl
içerisinde Şii bölgelerini büyük oranda kontrol
altına almayı başarmışlardır.

Hizb-i Vahdet-i İslami (İslami Birlik
Partisi)
1979’da Sovyet destekli Kabil yönetiminin
Hazaracat’ın kontrolünü kaybetmesinin ardından bölge, birkaç Hazara direniş örgütünün bir
araya gelmesiyle oluşan Şûra-yi İttifak’ın (İttifak Şûrası) eline geçmiştir. Fakat kısa süre sonra
bölgede faaliyet göstermekte olan diğer direniş
örgütleriyle Şûra-yi İttifak arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle Hazaracat, söz konusu grupların birbirleriyle çatışması sonucu ortaya çıkan
büyük bir iç savaşa sahne olmuştur. 1980’lerin
ortalarına kadar devam eden iç savaşın olumsuz
etkileri bölge halkında büyük bir rahatsızlığa ve
direniş gruplarına ilişkin halk nezdinde olumsuz bir hissiyatın oluşmasına sebep olmuştur.
Bunun üzerine Hazaracat’ta barış ve istikrarın
sağlanması için gruplar arasında çeşitli ittifak
girişimleri olmuştur. 1985 yılında sekiz direniş
örgütünün bir araya gelmesiyle oluşan bir başka
ittifak grubu Şûra-yi İtilaf (İtilaf Şûrası) kurulmuştur. Bölgede faaliyet göstermekte olan en
etkili direniş örgütlerin bir araya gelerek oluşturduğu bu ittifak, Hizb-i Vahdet-i İslami’nin
kurulması için önemli bir emsal teşkil etmiştir.
Nitekim Şûra-yi İtilaf’ın siyasi arenada Hazaraların ortak sesi olmasına rağmen askerî müca43

52

Afganistan’daki en etkili Şii din adamlarından olan Muhsini, Peştun kökenlidir. Pakistan, Irak ve İran’da dinî eğitim alan Muhsini, İran ile olan
güçlü bağlantılarıyla bilinmektedir. Muhsini 1978 yılında Kum’da bir
grup din adamıyla birlikte Hareket-i İslami (İslami Hareket) Partisi’ni
kurmuştur.

delede yeterli başarıyı sağlayamaması üzerine
1989 yılında Hizb-i Vahdet-i İslami kurulmuştur (BBC Persian, 2005b). İsminden (vahdet
Farsçada birlik demektir) de anlaşılacağı gibi
Hizb-i Vahdet tüm Şii Hazara direniş gruplarını tek bir siyasi çatı altında birleştirme amacıyla
kurulmuştur. En önemli dokuz Şii Hazara direniş
örgütünün birleşmesinden ortaya çıkan Hizb-i
Vahdet, kurulduğundan bu yana hem askerî
hem siyasi anlamda Şii Hazaraları temsil eden
en önemli aktör olmuştur. Hizb-i Vahdet’e katılmayıp bağımsız faaliyet yürüten küçük grupları
da kaba güç kullanarak sindiren parti, her geçen
gün güçlenerek Hazaraların neredeyse tamamını temsil eden parti hâline gelmiştir. İdeolojik
olarak Hizb-i Vahdet yöneticilerinin çoğu İslamcıydı. Bunların çoğu İran ve Irak’taki dinî
merkezlerde eğitim görmüş Şii din adamlarıydı. Dolayısıyla kurulduğu ilk yıllarda siyasal
İslamcı bir çizgiyi takip eden Hizb-i Vahdet
zamanla etnik hassasiyetleri öne çıkaran bir çizgiye evrilmiştir. Parti içinde yükselen fikir ayrılıkları 2009 itibariyle Hizb-i Vahdet’in birkaç
fraksiyona bölünmesiyle sonuçlanmıştır (BBC
Persian, 2005b). Her biri Hizb-i Vahdet-i İslami’nin mirasçısı olduğunu öne süren dört ayrı
siyasi partiye ayrılan Hizb-i Vahdet, eski gücünü kaybetmiştir.

2001 Sonrası Dönemde Hizb-i
Vahdet’in Konumu
2001’de Taliban iktidarının devrilmesinden
sonra Hazaracat tekrar Hizb-i Vahdet güçlerinin
eline geçmiştir. Fakat partinin 2001 sonrası ortaya çıkan yeni siyasi şartlara uyum sağlaması
gerekiyordu. Uluslararası toplumun himayesinde kurulan yeni düzen askerî-siyasi örgütlerin
askerî kanatlarının dağıtılmasını ve sivil siyasi
partilere dönüşmelerini gerekli kılmaktaydı.
Dolayısıyla hızla silahlı yönünden kurtulmaya
çalışan Hizb-i Vahdet, 2001 sonrası dönemde
siyasi arenada Hazaraları temsil eden en önemli cenah olmuştur. Hizb-i Vahdet hem Hamid
Karzai başkanlığında oluşturulan 6 aylık geçici hükûmette ve 18 aylık geçiş yönetiminde
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hem de sonrasında gerçekleşen genel seçimlerle belirlenen hükûmetlerde üst düzeyde temsil
edilmiştir. Taliban’ın devrilmesinden sonra Ali
Mezari’nin ardından partinin de facto lideri konumuna yükselen Kerim Halili, partinin yeni
lideri olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Eylül
2004’te Hizb-i Vahdet partinin yeni yol haritasının belirlenmesi için bir kurultay toplamış ve
500 kişinin katılımıyla gerçekleşen bu kurultayda partinin yeni anayasasıyla birlikte Halili oy
birliğiyle partinin resmî lideri olarak seçilmiştir.
Bir diğer Hazara lider Muhammed Muhakkık ise partinin siyasi işler komitesine başkanlık
görevini üstlenmiştir. Ancak Halili ile Muhakkık arasındaki uyum çok geçmeden bozulmuş
ve iki lider güç ve parti liderliği için mücadeleye girmiştir. 2004 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muhakkık’ın Hazaralar adına aday olmaya karar vermesi ve buna karşın Halili’nin ise
Hamid Karzai’nin ikinci yardımcısı olarak seçime girmesiyle iki Hazara lider arasındaki rekabet Muhakkık’ın lehine değişmeye başlamıştır.
Seçimi Karzai’ye karşı kaybeden Muhakkık,
seçimlerden sonra da Yunus Kanuni liderliğindeki muhalefet hareketine katılmıştır. Halili’nin
iktidarı temsil eden taraf olması buna karşın
Muhakkık’ın muhalefette yer alması kendisini
Hazaraların hakkını savunan, Hazaralar adına
konuşan tek lider olarak öne çıkarmıştır. Muhakkık’ın gerek seçim kampanyası süresince
gerekse sonrasında kullandığı milliyetçi söylemler onun Hazaralar arasındaki popülaritesini
artırarak Hazara toplumunun büyük çoğunluğu
tarafından kabul gören lider hâline getirmiştir.
Halili, Karzai’nin cumhurbaşkanı seçilmesiyle
Hazaraların tarihte gördüğü en yüksek makam
olan cumhurbaşkanı ikinci yardımcısı olmasına
rağmen yetkileri sembolik olduğu için Hazaralar üzerindeki etkinliğini koruyamamıştır. Hatta
Hazaraların maruz kaldığı adaletsizliklere iktidar cephesinde olmasına rağmen ses çıkarmadığı gerekçesiyle imajı zarar görmüştür. Kısacası
Hazaraların efsanevi lideri Ali Mezari’nin yolundan ilerlediğini iddia eden Halili ile Muhak-

kık arasındaki çekişme, Hizb-i Vahdet’in her biri
bu partinin mirasçısı olduğunu iddia eden dört44
ayrı partiye bölünmesine yol açmıştır. Özellikle
2009 itibariyle Hizb-i Vahdet’in işleyen bir siyasi parti olmaktan çıktığı söylenebilir.

Hizb-i Hareket-i İslami (İslami
Hareket Partisi)
1978 yılında Afganistan Şiilerinin önemli
isimlerinden Asef Muhsini önderliğinde İran’ın
Kum kentinde kurulan parti, özellikle Sovyetlere karşı mücadele döneminde Hizb-i Vahdet ile
birlikte en etkin Şii siyasi ve askerî hareketlerden biri olmuştur. Aslen Kandaharlı ve Hazara
olmayan biri tarafından liderlik edilmesine rağmen önemli sayıda Hazara kökenli taraftar toplamayı başarmıştır. Fakat parti yönetimindeki
ağırlık her zaman Hazara olmayan Şiilerde olmuştur. Hareket-i İslami, Afganistan Şiilerinin
tek sesi olacak bir partinin oluşturulması amacıyla kurulan Hizb-i Vahdet’e katılmayı reddetmiş tek Şii örgüttür. Özellikle Sovyetlere karşı
mücadelede önemli başarılar elde eden parti,
Taliban sonrası dönemde etkinliğini kaybetmiştir. Parti’nin kurucu lideri Muhsini’nin 2005
yılında parti liderliğinden çekilmesiyle Hareket-i
İslami farklı siyasi gruplara bölünerek eski gücünü kaybetmiştir. 2004 ve 2009 cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde Hamid Karzai’yi destekleyen parti,
en son 2014 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde de Abdullah Abdullah’ı desteklemiştir (Khabarnama, 2016).

ETKİN HAZARA ŞAHSİYETLERİ
Ali Mezari
Ali Mezari 1947 yılında Belh vilayeti sınırları içerisinde kalan Nanvayi-i Çarkent köyünde çiftçi bir ailede dünyaya gelmiştir. Mezari
44

Hizb-i Vahdet’in bölünmesiyle ortaya çıkan siyasi partiler: Kerim Halili liderliğindeki Hizb-i Vahdet-i İslami Afganistan (Afganistan İslami
Birlik Partisi), Muhammed Muhakkık’ın liderlik ettiği Hizb-i Vahdet-i
İslami Merdum Afganistan (Afganistan Halkı İslami Birlik Partisi), Muhammed Akberi’nin liderliğindeki Hizb-i Vahdet-i Millî İslami Afganistan (Afganistan Millî İslami Birlik Partisi) ve Kurban Ali Erfani’nin
liderlik ettiği Hizb-i Vahdet-i İslami-yi Millet-i Afganistan (Afganistan
Milleti İslami Birlik Partisi).
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1971 yılında askerliğini tamamladıktan sonra
din eğitimi almak için İran’ın Kum kentine gitmiştir (Ariana News Agency, 2014). Bu dönem,
İran’da Humeyni önderliğindeki Şah karşıtı hareketlerin doruk noktasına ulaştığı bir dönemdi.
Dolayısıyla Mezari, Kum merkezli siyasi hareketlilikten etkilenmiştir. Bu sırada birçok önde
gelen İranlı din adamıyla tanışan Mezari, o dönem Necef’te bulunan Humeyni ile bizzat Necef’e giderek görüşmüştür. 1976’da dinî tahsilini tamamlayan Mezari, Afganistan’da komünist
rejimin bir darbeyle iktidara geldiği 1978 yılında Afganistan’a dönerek Nasr örgütünü kurmuş
ve Hazaracat’ta merkezî hükûmete karşı direniş
başlatmıştır. 1981 yılında bir daha İran’a giden
Mezari, beş yıl orada kaldıktan sonra 1986’da
tekrar Afganistan’a dönerek 8 Şii direniş örgütünün tek çatı altında toplanmasıyla oluşan
Hizb-i Vahdet’in kuruluşunda önemli rol oynamıştır. Partinin merkez şûrası tarafından 1991
yılında genel başkanlığa getirilen ve 1995 yılında Taliban tarafından öldürülen Mezari, Hazaraların gelmiş geçmiş en önemli liderlerinden
biri olarak kabul edilmektedir (Nevideshahed,
2013). Mezari’nin önemli bir siyasi ve askerî
lider olarak Hazaralar için yaptıklarının yanı
sıra özellikle öldürülme şekli kendisinin Hazara
toplumu açısından efsanevi bir lider olarak anılmasına sebep olmuştur.

Kerim Halili
Kerim Halili 1950 yılında Vardek’in Behzud ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çoğu Hazara
lideri gibi medreselerde eğitim gören Halili,
1980’lerin başında kısa bir süreliğine askerî faaliyetlere dâhil olduktan sonra önce Sazman-ı
Nasr daha sonra da Hizb-i Vahdet’in İran ve
Pakistan temsilciğini yürütmüştür. Partinin yurt
dışı temsilcisi olarak görev yaptığı yıllarda diplomatik beceriler edinmiş ve partideki rakipleri
arasında öne çıkmıştır. Kendisini Mezari’nin
halefi olarak tanımlayan Halili, özellikle Hizb-i
Vahdet’in Kabil’de aldığı ağır yenilgiden sonra
partiyi Hazaracat’a taşıyarak yeniden toparlanmasına liderlik etmiştir (BBC Persian, 2009a).
Halili Eylül 2004’te partinin yeni lideri ve tüzü54

ğünün belirlenmesi için toplanan kurucu meclis
tarafından oy birliğiyle Hizb-i Vahdet’in Mezari’den sonraki başkanı olarak seçilmiştir. Taliban sonrası dönemde üst üste iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Hamid Karzai ile birlikte
hareket eden Halili, her iki dönemde de Hazaraların şu ana kadar elde ettiği en yüksek makam olan cumhurbaşkanlığı ikinci yardımcılığı
görevini yürütmüştür. Daha sonra Afganistan
Barış Konseyi başkanlığı gibi daha çok sembolik görevler üstlenen Halili günümüzde eski
etkinliğini kaybetmiş bir liderdir.

Muhammed Muhakkık
Muhammed Muhakkık 1955 yılında Belh
vilayetine bağlı Çarkent ilçesinde dünyaya
gelmiştir. İlk ve orta öğretimi Afganistan’da
tamamladıktan sonra din eğitimi almak üzere İran’ın Kum kentine gitmiştir. Muhakkık,
Afganistan’da Sevr Devrimi olarak bilinen
komünistlerin iktidara geldiği 1978 darbesinden sonra siyasi faaliyetlere başlamış ve kısa
bir süre sonra da en önemli Şii Hazara direniş
örgütlerinden biri olan Nasr’a katılarak Sovyet destekli merkezî hükûmete karşı silahlı
mücadeleye girmiştir. Sergilediği başarı nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Muhakkık,
kısa süre sonra Nasr’ın ülkenin kuzey bölgesinden sorumlu yöneticisi konumuna yükselmiştir. Muhakkık, 1990’lar boyunca Şii Hazara direnişinin kilit isimlerinden biri olmaya
devam etmiştir. Aktif siyasi kariyerini 2001
sonrası döneme de taşımayı başaran Muhakkık, bu süreçte yaptığı hamlelerle Mezari’den
sonra Hazaralar tarafından en çok kabul gören lider hâline gelmiştir. 2001-2004 arasında uluslararası toplumun desteğiyle Hamid
Karzai başkanlığında kurulan geçici ve geçiş
hükûmetleri kabinesinde yer alan Muhakkık,
2004 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra
ise Yunus Kanuni liderliğindeki Ulusal Mutabakat Cephesine katılarak muhalefette yer
almıştır (BBC Persian, 2009c). 2004 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını koyan Muhakkık en çok oy alan üçüncü aday olmuştur.
Böylece bir taraftan hükûmete Hazaraları etnik
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düzeyde temsil eden tek lider olduğu mesajını
verirken diğer taraftan da Hazara toplumunun
liderliği için yarıştığı Kerim Halili’ye meydan
okumuştur. Ayrıca seçim platformunu “Hazaraların ülkedeki en büyük üçüncü etnik grup
olduğu” gibi milliyetçi söylemler geliştirmek
için kullanan Muhakkık, Hazaralar adına konuşan tek lider olma imajını pekiştirmiştir. En
son 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Abdullah ile birlikte hareket eden Muhakkık, Abdullah’ın Eşref Gani’ye karşı seçimi kaybetmesi sonrası oluşturulan Millî Birlik
Hükûmeti’nde İcra Kurulu Başkanlığı İkinci
Yardımcılığına getirilmiştir. Muhakkık, yakın
zamanda tartışmalı bir şekilde mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından görevinden
alınmıştır.

Muhammed Ekberi
1945 yılında Bamiyan’da doğan Muhammed Akberi, etnik olarak baba tarafından Kızılbaş anne tarafından Hazara’dır. Akberi çocukluğundan itibaren din eğitimi almış, ilk ve
orta seviye din eğitimini Afganistan’da tamamladıktan sonra eğitimine Necef ve Kum’da devam etmiştir. 1975 yılında Afganistan’a dönen
Akberi, 1980 yılı itibariyle merkezî hükûmet
karşıtı direniş hareketine katılmıştır. Akberi
gerek sahip olduğu dinî kişilik gerekse direniş
süresinde yaptığı liderlik dolayısıyla önemli
mücahit Hazara liderlerinden biri hâline gelmiştir. İran yanlısı Şii Hazara direniş örgütlerinden Sipah-ı Pasdaran’ın kurucu üyelerinden
biri olan Akberi daha sonra Hizb-i Vahdet’e
katılmıştır. Akberi, 1990’ların başında Hazaraların lideri Ali Mezari ile yaşadığı fikir ayrılığı sonucu yol ayrımına girmiş ve Hizb-i
Vahdet-i Millî İslami Afganistan’ı (Afganistan
Millî İslami Birlik Partisi) kurmuştur. Akberi,
2005-2013 yılları arasında iki dönem Bamiyan
milletvekilliği yapmıştır (Hizb-i Hiraset-i İslami Afghanistan, 2014). Fakat en son yapılan
milletvekilliği seçimlerinde yine Bamiyan’dan
aday olan Akberi, milletvekili seçilmesi için
gereken yeterli oyu alamamıştır (Shia News
Association, 2018).

Server Daniş
Server Daniş 1961 yılında Daykundi’de
doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini yerel medreselerde tamamlayan Daniş; Irak, Suriye ve
İran’daki dinî merkezlerde İslam hukuku, fıkıh
ve İslami kültür ve bilimler alanında eğitim almıştır. Taliban sonrası dönemde ortaya çıkan
yeni düzende aktif rol alan Daniş, Loya Cirge
(Büyük Meclis) üyeliği, Yeni Anayasa Oluşturma Komisyonu üyeliği, Daykundi Valiliği,
Adalet Bakanlığı, Yüksek Öğrenim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı İkinci Yardımcılığı gibi
önemli görevler üstlenmiştir. Daniş, siyasi faaliyetlerinin yanı sıra ilmi ve kültürel alanlarda
birçok eser yayımlamıştır. Daniş, son olarak
2019 yılı içerisinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Eşref
Gani tarafından ikinci yardımcısı olarak aday
gösterilmiştir (Afghanusdosti, 2013).

Ramazan Beşerdost
Ramazan Beşerdost 1961 yılında Gazni vilayetinin Karabağ ilçesinde memur bir ailenin
çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Afganistan’da tamamlayan Beşerdost,
yüksek eğitimini İran ve Fransa’da tamamlamıştır. Fransa’da hukuk ve siyaset bilimi alanlarında yüksek lisans ve doktora yapan Beşerdost,
1996-2002 yılları arasında Paris Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2001
sonrası dönemde Afganistan’a dönen Beşerdost
bir süre BM ve Dışişleri Bakanlığında görev
yaptıktan sonra 2003 yılında geçiş hükûmeti başkanı Hamid Karzai tarafından Planlama
Bakanlığına getirilmiştir. Beşerdost, bakanlığı
döneminde ülkede faaliyet göstermekte olan
yaklaşık 2 bin hükûmet dışı kuruluşu kapatmak
istemesi nedeniyle cumhurbaşkanıyla yaşadığı
anlaşmazlık sonucu göreve başlamasından 10
ay sonra istifa etmek zorunda kalmıştır. 2005
ve 2010 parlamento seçimlerinde üst üste Kabil
milletvekili seçilen Beşerdost, 2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerine de adaylığını koymuş ve
Hamid Karzai ve Abdullah Abdullah’tan sonra
en çok oy alan üçüncü aday olmuştur (BBC Per55
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sian, 2009b). Hâlen milletvekilliği görevini yürüten Beşerdost, hükûmete yönelttiği sert eleştiriler nedeniyle tek başına muhalefet unvanıyla
ünlenmiştir. Genellikle İran ve Irak merkezli
medreselerde eğitim alan geleneksel Hazara lider ve siyasetçilerinin aksine eğitimini Batı’da
tamamlayan Beşerdost, çoğunlukla genç ve aydın kesim tarafından desteklenmektedir.

SONUÇ
Afganistan’ın orta kısmında meskûn olan ve
dış görünüş, mezhep ve dil bakımından civardaki halklardan farklı olan Hazaralar, etnik kökenleri hakkında en çok spekülasyon yapılan halklardan biridir. Gerek Batılı gerekse Afganistanlı
araştırmacılar, dil bilimciler ve seyyahlar Hazaralar hakkında birbirinden farklı görüşler ortaya atmışlardır. 19. yüzyılın başlarından itibaren
İngiltere ve Rusya arasında çekişme alanı hâline
gelen Afganistan, Batılı bilim adamlarının dikkatini çekmiş ve o tarihten itibaren bu ülke ve
halkları hakkında pek çok çalışma yapılmıştır.
Bu dönemde Batılılar tarafından yapılan çalışmalar sonradan Afganistanlı araştırmacıların yapacağı çalışmalara da kaynaklık etmiştir. Fakat
bugüne kadar yapılan çalışmalar bilimsellikten
uzak olduğu, tarihî belgelerle desteklenmediği
ve siyasi maksatlarla hazırlandığı için eleştirilerden de kurtulamamıştır. Afganistan üzerinde
“söz sahibi” olan ülkelerin politik çıkarlarının
yanı sıra dönemin moda olan akımına uyarak
Peştunların dominant olduğu üniter devleti inşa
etmek isteyen merkezî hükûmetin ideolojisi,
ülkede yaşayan diğer halkların tarih ve etnolojileriyle ilgili yürütülen çalışmaları etkilemiştir.
Örneğin Türk oldukları bilinen Gılcaylar bu dönemde yapılan çalışmalarda Peştunlar içerisinde değerlendirilmiş ve devletin resmî tarihçisi
konumundaki Abdulhay Habibi gibi tarihçiler
tarafından Eftalitler, Ebdalid okunarak Abdali
Peştun kabilesine bağlanmaya çalışılmıştır.
Öncelikle Batılı araştırmacılar tarafından
yapılan ilk dönem incelemelerin o dönem Afganistan üzerinde söz sahibi olan İngiltere ve
Rusya arasındaki çekişmelerin etkisinde kaldı56

ğı yönündeki iddialar söz konusu çalışmaların
bilimsel güvenirliklerine ciddi manada gölge
düşürmektedir. Buna göre o dönem Hazaralar
hakkında yapılan çalışmalar Afganistan üzerinde etkili olan ülkenin siyasi maksatları doğrultusunda hazırlanmış olup akademik yönden
güvenirliğine şüpheyle bakılmalıdır. Aynı şekilde son iki yüzyılda Hazaralarla ilgili yapılan
çalışmaların merkezî hükûmetin çeşitli engelleriyle karşılaştığı veya bilimsel çalışmalara
iktidarın resmî ideolojisine uymadığı için izin
verilmediği ancak iktidarın ideolojisi doğrultusunda şekillenen çalışmalara müsaade edildiği,
bu durumun da yapılan çalışmaların bilimselliği
ve güvenirliğine ciddi darbe vurduğu belirtilmektedir. Buna ek olarak da 19. yüzyılın başlarından itibaren Batılılar tarafından yürütülen
çalışmalara yöneltilen bir başka eleştiri de söz
konusu çalışmaları yapan Batılı araştırmacıların
çok azının bizzat bölgeye gidip yerinde incelemelerde bulunması ve hemen hemen hiçbirinin
Hazaralarca konuşulan Hazaregi dilini bilmemesidir. Bu husus yapılan çalışmaların bilimsel
selameti ve ciddiyeti açısından büyük bir sorun
teşkil etmektedir. Zira bölgeye gitmeyen araştırmacılar ikincil kaynaklardan yola çıkarak birtakım iddialarda bulunurken bölgeyi ziyaret eden
az sayıdaki araştırmacı da yerel dili bilmediği
için tercüman kullanmak zorunda kalmıştır. Hâl
böyle olunca Hazaralar hakkında yapılan çalışmalar, ortaya atılan görüşler bilimsel bulgularla
desteklenmek yerine daha çok bazı benzerliklerden yola çıkılarak ortaya atılan tezlere dayandırılmıştır. Bu yüzden Hazaraların tarihi ve
etnolojisiyle ilgili her biri kendi içinde bazı çelişki ve tutarsızlıklar barından birbirinden farklı
pek çok görüş ortaya çıkmıştır. Örneğin Hazaraların bölgenin yerlisi olduğu görüşü, sadece Hazara adıyla geçmişte kullanılmış bir bölge adı
arasındaki benzerlikten yola çıktığı için eksiktir.
Bu görüşü savunanların yoğunlaştıkları şey Hazara kelimesi olup söz konusu kelime ile Çinli
seyyah Hiuen Tsang’ın 7. yüzyılda bölgedeki
bir yerleşim için kullandığı Ho-sa-le kelimesi
arasındaki benzerlikten yola çıkarak bir milletin
etnik kökeni ve tarihiyle ilgili yargıda bulunmak
bilimsellik açısından sakıncalı bir yaklaşım olarak
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değerlendirilmektedir. Aynı şekilde Hazara ile
Ho-sa-le arasındaki benzerliğe odaklanan bu
görüşün günümüzde Hazaralar arasında konuşulan Hazaregi ile Moğolca arasındaki benzerlik ve çok sayıdaki ortak kelimeyi dikkate almaması ayrı bir çelişki olarak ortaya çıkmaktadır.
Hazaraların Moğolların bakiyeleri olduğunu
öne süren görüşler de benzer biçimde bilimsellikten uzak, daha çok birtakım varsayımsal
tezlere dayanmakla eleştirilmiştir. Moğolların
günümüzde Hazaraların yaşadıkları Afganistan’ın merkezî kısmını işgal ettikleri doğrudur
ve Hazaralar ile Moğollar arasındaki fizyolojik
benzerlikler de dikkat çekicidir. Fakat bu gibi
bulgulardan yola çıkarak Hazaraların Moğolların bakiyesi olduğunu iddia etmenin akademik
açıdan makul bir yaklaşım olarak görülmediği
öne sürülmektedir. Diğer taraftan bu görüşü savunanların iddia ettiği gibi Cengiz Han’ın bölgede askerlerini bıraktığına dair de herhangi bir
belge veya kanıtın şu ana kadar bulunamadığı
belirtilmektedir. Hazaraların Moğollarla bağlantısını ilk dile getiren Ekber Şah’ın veziri ve
“Ayin-i Ekberi”nin yazarı Ebü’l-Fazl’dır. Daha
sonra Rus ve İngiliz araştırmacılar onu takip etmişlerdir. 19. yüzyıldan başlayarak Hazaraları
incelemek üzere Afganistan’a gelen Batılı bilim
adamları ve seyyahlar Moğollara benzeyen toplulukla karşılaşmıştır. Dolayısıyla Hazaraların
Moğolların bakiyesi olduğu iddiası bu dönemde
daha fazla rağbet kazanmıştır. Bununla birlikte
Moğollarla Hazaralar arasındaki kültürel etkileşim inkâr edilemez bir gerçektir. Aynı şekilde onların sadece Moğol ve Türk karışımından
meydana geldiklerine dair görüşler de şu ana
kadar bir iddiadan öteye geçememiştir. Yüz hatları itibariyle Moğollara benzemeleri ve civar
halkların konuştukları dillerin (Derice, Türkçe,
Moğolca) karışımından meydana gelen bir dili
konuşmaları gibi özellikler nedeniyle diğer görüşlere göre biraz daha makul görünen Hazaraların birçok etnik grubun karışımından meydana
geldikleri görüşü de aynı derecede indirgemeci
bir yaklaşım olarak nitelendirilmektedir. Çünkü
hemen hemen tüm milletlerin civarda yaşayan

komşularıyla etkileşime girdiği göz önüne alınırsa bu durum sadece Hazaralar için belirleyici
olmamalıdır. Hazaraların Türk soylu olduklarına dair ortaya atılan görüşler ise henüz çok daha
yenidir. Buna göre Hazaralar MÖ 2. yüzyıldan
başlayarak MS 4. yüzyıla kadar Afganistan’ın
orta kısmında varlıklarını sürdüren Budist kültürün temsilcileri Kuşan ve Eftalitlerin bakiyesi
olup iki bin yıldan beri bölgedeki varlıklarını
devam ettirmektedir. Çoğunlukla Türk kökenli araştırmacılar tarafından son dönemde daha
sık gündeme getirilmeye başlanan bu görüşün
henüz çok fazla taraftarı bulunmamaktadır. Şu
ana kadar Hazaraların etnolojik yapısı ve tarihi hakkında ortaya atılan görüşlerin arkeolojik
bulgular ve tarihi belgelerle desteklenmemesi
söz konusu yaklaşımların bilimsellikten uzak,
daha çok varsayımlara dayandığı yönünde eleştirilmelerine neden olmuştur. Ayrıca çalışmaların çoğu birbirini tekrarlar niteliktedir veya
Batılıların daha önce yapmış oldukları çalışmaları esas almışlardır. Afganistanlı araştırmacılar
tarafından bilimsel, güvenilir çalışmalar şu ana
kadar ortaya konulamamıştır.
Afganistan’da 2001 sonrası oluşturulan düzen, ülkedeki azınlıklar açısından büyük fırsatlar yaratmıştır. Bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmaya çalışan topluluklardan biri de
Hazaralar olmuştur. Öncelikle 2001 uluslararası
müdahalesi sonucu Taliban yönetimi devrilmiş
ve bu yönetim dolayısıyla Hazaraların yaşadıkları sorunlar sona ermiştir. Geçmişteki kısıtlamalardan kurtulan Hazaralar, 2001 sonrası dönemde ortaya çıkan düzene en iyi şekilde ayak
uydurmak için çaba sarf etmiş ve bu süreçte
sosyal, politik ve ekonomik alanlarda çok daha
aktif rol almış, önemli kazanımlar elde etmiştir. Fakat DEAŞ ve Taliban gibi mezhepçi örgütlerin ülkedeki yükselişi Hazaraların son 20
yılda elde ettikleri kazanımlarını koruyup koruyamayacakları konusunda soru işaretleri yaratmıştır. Özellikle Afganistan’ın siyasi geleceği
konusunda yaşanan belirsizlikler, Taliban’ın
yeniden güç kazanması, Taliban’la yürütülen
müzakereler ve bu müzakerelerin sonucu ola-
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rak Taliban’ın gelecekte Afganistan siyasetinde
yeniden etkin olma ihtimali, Hazaralar ve kazanımları açısından endişe kaynağıdır. Zira Hazaraların son 20 yılda elde etmiş oldukları kazanımların çoğu yasal veya kurumsal bir temele
dayanmaktan ziyade konjonktürel gelişmeler
ve geçici koşullara bağlı olarak yaşanmıştır. Bu
yüzden ülke siyasetinde yaşanması muhtemel
büyük bir değişim Hazaraları ve kazanımlarını
olumsuz etkileme potansiyeline sahiptir. Diğer
taraftan her ne kadar Hazaralar son 20 yılda siyasi, kültürel, ekonomik ve eğitim alanlarında
önemli kazanımlar elde etmişlerse de Hazara
toplumunun hâlâ içinde en çok fakir barından
topluluklardan biri olduğu unutulmamalıdır.
Dolayısıyla Hazaraların 2001 sonrası gösterdikleri başarının devam etmesi özellikle azınlıklar
açısından ülkedeki mevcut olumlu atmosferin
devam etmesine bağlıdır. Geleneksel olarak
Afganistan siyasetinde yapısal tartışmalar merkeziyetçiliğe karşı âdem-i merkeziyetçilik ve
meritokrasiye (liyakatçılık) karşı torpil etrafında şekillenmektedir. Bu tartışmaların seyri
Afganistan’daki azınlıkların gelecekteki statüsünü etkileyecektir. Hazaralar geleneksel olarak
adem-i merkeziyetçilikten yana olarak algılansalar da 2001’den beri Hazara seçkinleri pragmatik bir strateji izlemiş, merkezî hükûmetin
takip ettiği merkeziyetçi politikalara destek vererek söz sahibi olmaya odaklanmışlardır. Dolayısıyla Afganistan’daki azınlıklardan biri olan
Hazaraların âdem-i merkeziyetçilikten yana tavır sergilemeleri kazanımlarını uzun vadede de
koruyabilmeleri için gerçekçi olacaktır. Ayrıca
iltimasa karşı liyakat ilkesinin dikkate alındığı
bir mekanizma geliştirmek için uğraşmak özellikle kamu sektörüne alım konusunda liyakat
gözetilmemesi, en çok ayrımcılığa maruz kalan
topluluk olduklarını iddia eden Hazaralar açısından olumlu bir gelişme olacaktır.
Hazara topluluğunun 2001’den bu yana
yükselişi, Hazara seçkinlerinin doğru bir siyasi
strateji izlemeleri, Hazara tabanının buna cevap
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vermesi ve buna elverişli bir siyasi zeminin bir
araya gelmesiyle mümkün olmuştur. Dolayısıyla bu kazanımları korumak Hazaraların gelecekte de doğru bir siyasi strateji izleyip izlememelerine de bağlıdır.
Her ne kadar 2001 sonrası ortaya çıkan ve
azınlıkların siyasi katılımı açısından olumlu bir
hava yaratan oluşumun devam edeceği kesin olmasa da Hazaraların mezhepsel veya etnik ayrımcılık gibi çok ciddi bir engelle karşılaşmadan
ilerleyebilmiş olmaları olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmelidir. Azınlıklar açısından
olumlu bir hava yaratan mevcut siyasi atmosferin ne kadar süreceği ve özellikle son dönemde
Afganistan’da Taliban’ı da kapsayan yeni bir
oluşum üzerinde yürütülen müzakerelerin nasıl
sonuçlanacağı diğer azınlıklar gibi Hazaraların
gelecekleri açısından da çok belirleyici olacaktır. Aşırı değişken ve tahmin edilmesi zor bir niteliğe sahip olan Afganistan siyaseti başta Hazaralar olmak üzere azınlıkları tekrar zor durumda
bırakacak bir yönde değişebilir. Özellikle bir
barış anlaşması veya güç kullanımı sonucu Taliban’ın iktidara geri dönmeyi başarması sonrasında nasıl bir siyasi ortamın ortaya çıkacağı ve
bu durumun Hazaraları nasıl etkileyeceği belirsizdir. Bununla birlikte son 20 yıldaki siyasi
ortamdan da yararlanarak Hazaraların her alanda kat ettikleri gelişmeler önemlidir. Hazaralar
bu süreçte geliştirdikleri gerek dış bağlantıları
gerekse iç dinamikleri dolayısıyla kendilerini
ağır ve ayrımcı uygulamalara karşı savunmak
için her zamankinden daha güçlü bir konumdalardır. Sonuç olarak günümüzde Hazaralar diğer
azınlıklarla karşılaştırıldıklarında eskisi kadar
mağdur oldukları sonucuna varılamamaktadır.
Genel olarak Afganistan’ın içinde bulunduğu
kötü durumdan kaynaklanan sorunlarla tıpkı diğer topluluklar gibi mücadele etmektelerdir.
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Notlar

“Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.”
“Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin
2’nci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.”

Yazarın diğer eserleri...

Süleymani Suikastının ABD’deki Yansımaları

Kasım Süleymani’nin Öldürülmesi Ne Anlama Geliyor?

İran NPT’den Çekilebilir mi?

ABD İç Politikasında İran Tartışmaları

Tahran’da Bölgesel Güvenlik Zirvesi Toplanıyor

Protestoların Gölgesinde Nükleer Anlaşma’nın Geleceği

Yazarın diğer eserlerine ve daha fazlasına erişmek için www.iramcenter.org adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
Online Versiyon: Yukarıda yer alan eserleri okumak için görsele tıklayabilirsiniz.
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