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Azad Jammu Keşmir (AJK) Üniversitesi tarafından Muzefferabad’da düzenlenen “Küresel Gelişmeler
Perspektifinde Uluslararası Keşmir Kongresi” isimli etkinlik için davetiye aldığımda bunun benim için
sıradan bir bilimsel etkinlik olacağını düşünmüştüm. Ne kadar yanıldığımı ancak 22 Mayıs sabahı saat
2.30’da İslamabat Benazır Butto Havaalanı’nda üniversite yetkilileri beni uçağın kapısında
karşıladıklarında anlıyorum. VIP salonundan içeriye geçerken AJK Üniversitesi öğretim görevlisi Mir
Adnan Rehman benim için Kongre boyunca kullanılmak üzere bir araç tahsis edildiğini ve kendisinin
de bu süre zarfında bana eşlik edeceğini söylediğinde şaşkınlığım bir kat daha artıyor.
Adnan Rehman yolların gece vakti güvenli olmadığını, bu nedenle geceyi İslamabad Kasmir House’da
geçireceğimizi söylüyor. Kashmir House İslamabat’ta Keşmirliler için Atatürk Caddesi üzerinde bir
sokakta inşa edilmiş misafirhane. Misafirhaneye varıncaya dek birkaç kez polis kontrolünden
geçiyoruz.
Dinlenmek
için
odama
çekildiğimde
merak
edip
televizyonu açıyorum. Haber
kanalları Karaçi havaalanında 6
teröristin güvenlik görevlileri
ile
çatışmaya
girdiğini
duyuruyor. Sinir bozucu bir hoş
geldin haberi. İstirahat için
yatağıma
çekildiğimde
uzaklardan bir kalabalığın,
muhtemelen bir kavganın
gürültüleri
duyuluyor.
Sinirlerim
biraz
daha
Islamabad – Muzefferabad Otobanı
bozuluyor. Yorgun olmama
rağmen uyku tutmuyor. Saat
sabah dörde yaklaşırken ezan sesleri gelmeye başlıyor, sırayla uzak yakın mescitlerden, müezzinlerin
Pakistan’a özgü üsluplarıyla… Neyse ki dalıyorum. Adnan Rehman beni uyandırdığında saat beş ve
ortalık aydınlanmış durumda.
Yola çıktığımızda İslamabad - Muzafferabad arası mesafenin 138 kilometre olduğu ve
yolculuğumuzun yaklaşık dört saat süreceği söyleniyor. İslamabad şehir sınırlarından itibaren
Himalayaların son halkaları olan dağların yamaçlarında inşa edilmiş, gayet düzgün, ama kıvrım kıvrım
yaklaşık 50 kilometrelik otobanı tırmanmamız yaklaşık bir buçuk saat alıyor. Daha sonra tek şeritli dar
ve gittikçe daha fazla bozulan bir yolda tırmanmaya devam ediyoruz. İngiliz usulü trafiğe bir türlü
alışamıyorum; yüreğim ağzıma geliyor karşıdan gelen her bir aracı gördüğümde.

*

Yazı ve fotoğraflar izinsiz kullanılamaz.

Manzara muhteşem, çoğunluğu
çam ağaçlarından oluşan ama
bölgeye özgü ağaçların ve bitki
örtüsünün de yer aldığı
ormanların iyi korunduğu ilk
bakışta hissediliyor. Dağlar
eteklerinden zirveye yemyeşil.
zirvelerdeki ağaç silüetleri tuhaf
bir görüntü oluşturuyor. Yol
boyunca yakın kasabalara ya da
şehirlere işe gitmek üzere araç
bekleyen geleneksel kıyafetleri
içinde uçuruma karşı konulmuş
bariyerler üzerinde oturan
köylüler ve okullarına gitmek
üzere dar yolların kenarında tehlikeli biçimde koşuşturan öğrencileri görüyoruz; Pakistan’a özgü
kıyafetler içerisinde. Bölge insanının farklı simaları Anadolu insanını andırıyor biraz, sadece
esmerlerin oranı biraz daha fazla.
Muzaffarabad yolu üzerinde Islamabad sayfiyesi Murree’de orman manzarası

Aşağıdaki vadide Jehlum Irmağı’nın bahar yağmurları ile coşmuş
bulanık ve öfkeli suları görülüyor yer yer. Her geçen dakika yol
biraz daha bozuluyor ve biri büyük, pek çok toprak kayması ile
karşılaşıyoruz; bazıları görevliler, bazıları ise köylüler tarafından
onarılmaya çalışılan… Saat dokuza yaklaşırken Jehlum Irmağının
karşı tarafına geçip Khoala giriş noktasından AJK sınırları içine
giriyoruz. Basitçe konulmuş barakalar içerisindeki görevliler
pasaport kontrolü yapıyor, fotoğrafımızı çekip kamera Islamabad –Muzaffarabad yolunun
görüntülerimizi alıyor. Artık AJK başkenti Muzefferabad otobandan sonraki bölümünden bir
kesit
bölgesindeyiz.
Yaklaşık yarım saat daha ilerledikten sonra şehir merkezine ulaşıyoruz. Olağanüstü güvenlik
önlemlerine ilk bakışta pek fazla bir anlam veremiyorum. Ama Adnan Rehman bir telefon
görüşmesinin ardından Pakistan Başbakanı
Yusuf Rıza Geylani’nin program dışı bir açılış
konuşması yapmak üzere Muzefferabad’a
geldiğini, bunun için güvenlik önlemlerinin
alındığını söylüyor. Konferansın temel
oturumlarının yapılacağı yer Muzeffarabad’ın
üç yıldızlı tek oteli Pearl Intercontinetal,
kısaca PC Hotel.
Otele bir kilometre kala tüm yollar kapatılmış
durumda. Adnan Rehman beni açılış
konuşmalarına yetiştirmek için olağanüstü bir
çaba harcıyor, ama nafile. Güvenlik görevlileri

Muzaffarabad Pearl Continental Oteli

Sayın Geylani içerde olduğu sürece kimsenin geçişine
izin
veremeyeceklerini
belirtiyorlar.
Ama
mihmandarımız pes etmiyor. Biz bir üniversite
görevlisi ile bir restoranda beklerken, kongre
düzenleme heyetinden arkadaşları ile birlikte
defalarca bir yerlere gidip geliyor Adnan Rehman.
Sonunda başarıyorlar ve Başbakan Geylani’nin
konuşmasının son bölümüne yetişiyoruz.

Pakistan Hükümeti AJK, Gilgit-Baltistan bölgelerinden
sorumlu bakanı Sayın Mian Manzoor Ahmad Wattoo
ile (Arkadaşlarım Sayın Bakan’ın AJK
Cumhurbaşkanı’ndan da güçlü olduğunu not ediyorlar)

Başbakan Geylani katılımcılarla vedalaşırken,
üniversite görevlileri bu kez kalabalığı yararak beni
zatıalileri ile görüştürmek için büyük çaba harcıyorlar. Nihayet kendisine selam verip Türkiye’den
geldiğimi arz ediyorum. Sayın Geylani selamımı aldıktan sonra “Recep Tayyip Erdoğan! Kardeşim!
Zatıâlileri nasıl? Ona benden selam götürün!” diyor. Biz de getirdiğimiz selamı buradan kendilerine
arz ediyoruz.

Tebliğimi sunarken

AJK
Üniversitesi
tarafından
düzenlenen
kongre,
sorunun
taraflarını
–Keşmirli
tarafları,
Hindistan ve Pakistan temsilcileriniaynı anda bir araya getirmesi
bakımından bir ilk olma özelliği
taşıyor. Sorun ile doğrudan ilgili
tarafların dışında sadece Türkiye’den
bir katılımcının çağrılmış olduğunu,
örneğin Çin’den, İran’dan, Rusya’dan
ya da batılı ülkelerden –Keşmir
kökenliler
dışındakimsenin
çağrılmamış olduğunu ve bu
bağlamda Türkiye’ye ne kadar değer
verildiğini anlıyorum.

Ana oturumların ilki otelde, diğerleri ise üniversite salonlarında düzenleniyor. Keşmir sorunu genel
hatları ile tanımlanmaya çalışılıyor. Konuşmalarda Keşmir sorununun uluslararası hukuk yönünden
geldiği son nokta ele alınıyor, Keşmir probleminin esas itibariyle özgün bir sorun olduğu vurgulanıyor,
Hindistan-Pakistan gerilimi nedeniyle sorunun çıkmaza girdiği ve Hindistan-Pakistan arasındaki
düşmanlığın onulamaz nitelikte olduğu ileri sürülüyor. Belgeseller sunuluyor, duyguların depreştiği,
tepkilerin –özellikle de Hindistan’a karşı- yoğunlaştığı anlar oluyor.
Kongrenin ikinci gününde ikinci oturumda moderatörlük, üçüncü oturumda tebliğ sunumu ve üçüncü
oturumda müzakerecilik yapıyorum. Sunumumda temel olarak Keşmir Sorunu’nun esas itibariyle
bölgenin taşıdığı jeostratejik önemden kaynaklandığını, 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte
ortaya çıkan Filistin, Kıbrıs, Kore vb sorunları ile ortak özellikler taşıdığını, Soğuk Savaş’ın sona
ermesiyle birlikte Keşmir sorununun da bir çözüme kavuşması gerektiğini, ancak bunun için
Hindistan-Pakistan ilişkilerinin düzeltilmesi gerektiğini vurgulamaya çalışıyorum. Tepkiler oluşuyor,

destekleyenler, eleştirenler oluyor.
Ama Türkiye’den katılıyor olmam
daha
rahat
konuşmamı
ve
konuşmalarımın
daha
dikkatle
dinlenilmesini sağlıyor.
Kahve molalarında ve otel kulisinde
yaptığımız sohbetlerde Keşmirli
aydınların Türkiye’yi birer Türk
vatandaşı gibi yakından izlediklerini
görüyor ve şaşırıyorum. Türk dış

politikası kadar Türk iç politikasındaki
gelişmeler de yakından takip ediliyor. AB süreci,
Türkiye’nin komşuları ile ilişkileri, Kıbrıs, Ege,
Ermeni sorunları, Türkiye’nin Ortadoğu’daki
aktvist politikaları, İran ile ilişkilerinde gelinen
son durum, Türkiye’nin ABD, Rusya, Çin,
Brezilya ve Hindistan gibi ülkelerle ilişkileri ile
ilgili tartışmalar yapılıyor. “Arap Baharı” ile ilgili
olarak Türkiye’nin Mısır karşısında takındığı
tavrı, Libya karşısında aynı netlikle niçin
sürdüremediği merak ediliyor. …

Kültürel Gece’de sergilenen eşyaların bir bölümü

İç politikada ise Türk demokrasisinin geldiği aşama, terör, asker-sivil ilişkileri vb katılımcıların Türkiye
ile ilgili olarak en fazla merak edilen konular
arasında dikkat çekiyor.
Kongrenin birinci günü akşamında Kültürel Gece
progr
amı
düze
nleni
yor.
Sahn
ede
bölge
Kapanış konuşmasında
ye
özgü
araç gereçler var. Söylenen şarkıların melodileri yer yer
Anadolu’yu, örneğin Altın Hizma ve Çökertme türkülerinin
melodilerini hatırlatıyor. Ama benim asıl dikkatimi çeken
orta yaşlı iki Keşmirli tarafından oynanan kılıç-kalkan
AJK Cumhurbaşkanı H. E. Raja Zulqarnain Khan ile
oyunu oluyor. Çünkü bu oyunu izlerken sanki Çeçen ve birlikte

Balkan dansçıları izliyormuşum gibi bir havaya
kapılıyor ve bu bölgeler arasında zihnimde bir
bağlantı kurmadan edemiyorum.

AJK Yüksek Mahkemesi Başkanı Abdul Majeed Malik
ile

Kongre ikinci gün akşam otelde verilen ve 500’e
yakın Keşmirlinin katıldığı kapanış yemeğiyle sona
eriyor. Organizasyon görevlileri benim protokolde
bulunmam ve kapanışta bir konuşma yapmam
gerektiğini belirtiyorlar. Hemen bir konuşma metni
hazırlamaya çalışıyorum. Konuşmamda Kongre’nin
önemini, organizatörlerin olağanüstü çabalarını ve

misafirperverliklerini, Keşmir’in ve Muzefferabad’ın
olağanüstü doğal güzelliğini, insanların cana
yakınlığını vurgulamaya çalışıyorum. Bir ara
“Biliyorsunuz ki, Türkler sizi çok seviyor!” diyorum.
Büyük bir alkış kopuyor. “Şu andan itibaren ben de
biliyorum ki, sizler de Türkleri ve Türkiye’yi çok
seviyorsunuz!” diye devam ediyorum. Bu kez daha

Türkiye tarafından Muzafferabad’da inşa
edilen toplu konutların bir bölümü

büyük ve uzun süreli alkışları ile beni
onaylıyorlar. Keşmirlilerden Türkiye’ye
kucak dolusu selam ve sevgi götüreceğimi
söyleyerek ve protokolü saygıyla
selamlayarak konuşmamı tamamlıyorum.
Daha sonra Hindistan Jammu
Keşmiri’nden bir katılımcı,Üniversite
Türkiye tarafından inşa edilen kız ilköğretim okulunun avlusundan bir görünüm

Rektörü, AJK Müftüsü, AJK Yüksek Mahkemesi
Baş Yargıcı ve AJK Cumhurbaşkanı birer
konuşma yapıyorlar. Özellikle
Cumhurbaşkanı’nın ve Keşmir Müftüsü’nün
benim konuşmama atıfta bulunduğunu duyuyor
ve gururlanıyorum.
Üçüncü gün programında benim için
Muzafferabad şehir gezisi olduğunu
öğreniyorum. Öncelik Türkiye tarafından inşa
edilen binaların görülmesi oluyor; Türkiye’den

Türkiye tarafından inşa edilen ilköğretim okulunun avlusundan bir görünüm

İlköğretim okulunda sınıfları ziyaret ederken

gelen misafirlerine minnet duygularını ifade etmenin bir yolu bu eserleri gösterip tekrar tekrar
teşekkür etmek. Türkler tarafından inşa edilen binalar –Kocaeli Belediyesi tarafından inşa edilen
prefabrik üniversite yerleşkesi dışında- bir semtte yoğunlaşmış durumda.
Türkiye tarafından inşa edilen mekanlarda ilk durağımız bir kız ilk öğretim okulu oluyor. Kapıda 70
yaşlarında, saçlarını ve sakallarını kırmızıya boyamış, bakışları ile içimizi okuduğu hissi uyandıran yaşlı
bir adam karşılıyor bizi. Mihmandarım Adnan uzun süre bir şeyler anlatıyor kendisine Keşmir diliyle.
Bizi Müdire Hanım’ın odasına alıyorlar. Türkiye’den geldiğimizi öğrenince gözleri yaşarıyor okul
görevlilerinin. Başlıyorlar Türkiye’nin yaptığı yardımları sıralamaya. Kızılay’ın iaşe ve ibate
yardımlarından, kurulan geçici hastanelerdeki sağlık hizmetlerine varıncaya dek her şeyi bir bir sayıp
döküyorlar.
Türkiyeli
hanımların
boyunlarındaki
zinet
eşyalarına varıncaya dek
kendileri
için
bağışladıklarını anlatırken
gözyaşlarına
boğuluyorlar. Türkiye’nin
depremden
sonra
Muzafferabad’a gelen ilk
ve daha sonra ayrılan son
ekip
olduğunu
hatırlatıyorlar. Bu arada
Türk ekibinden sonra
bölgede en fazla kalan Osmaniye Mescidi’nin uzaktan görünüşü ve Keşmir ulusal simgesi çınar ağacı.
Kübalı sağlık ekibini de
minnetle anmayı ihmal
etmiyorlar. Ayrıca Başbakan Erdoğan’ın bölgeyi ziyaretlerini ve yakın ilgisini anlatırken gözler biraz
daha dolu dolu oluyor. Daha sonra sınıfları gezdiriyorlar bizi. Girdiğimiz her sınıfta Adnan Rehman
bizim Türkiye’den Konferans için geldiğimizi anlatıyor. Öğrenciler şaşkınlık ve hayranlıkla karşılıyorlar
bizi.
Türkiye tarafından inşa edilen tesisleri dolaşmaya devam ediyoruz. Sırasıyla, ticaret, sağlık ve spor
komplekslerini ve Osmaniye Mescidini (Camiini) ziyaret ediyoruz. Hepsinde de aynı yakın ve sıcak
ilgiyle karşılaşıyoruz. Binaların girişinde büyük yazılarla Türkiye tarafından inşa edildikleri belirtiliyor.
Giriş kapılarına asılan küçük tabletlerde de Türk bayrağı yanında Türkiye’ye ve Başbakan Erdoğan’a
övgü dolu sözler yer alıyor.

Mihmandarımız Mir Adnan Rehman ile birlikte AJK Üniversitesi Yerleşkesinde

Daha sonra Türkiye tarafından inşa edilen
sosyal kalkınma kompleksini, Kütüphaneyi ve
sağlık kompleksini ziyaret ediyoruz. Ardından,
Keşmir
Cumhurbaşkanlığı
konutunu,
Başbakanlık konutunu, bakanlıkların ve yüksek
mahkemelerin bulunduğu bölgeyi ziyaret
ediyoruz.
Ziyaretlerimizi
oldukça
kısa
tutuyoruz, çünkü İstanbul’a dönüş için aynı 2005 Depreminde şehit olan üniversiteliler için yerleşke
gün karanlık çökmeden İslamabad’a erişmemiz içerisinde yaptırılan anıt, Yadgar-e Shauhada
gerekiyor. Adnan Rehman Üniversite Rektör Yardımcısı’nın bizi öğle yemeğine beklediğini belirtiyor.
Suq-e Madeena (Şehir Çarşısı)’nda ve Red Fort’ta (Kızıl Kale – Yeni Delhi’deki ünlü Red Fort ile
karıştırılmamalı) yaptığımız hızlı turların ardınan AJK Üniversitesi yerleşkesine varıyoruz.
Konuştuğum Keşmirlilerin tamamı Kocaeli Belediyesini tanıyor; çünkü Kocaeli Belediyesi depremde
yerle yeksan olan yerleşkeyi prefabrik yapılarla depremden sadece bir yıl sonra yeniden kullanıma
açıyor. Acaba Kocaeli Belediyesi Keşmirlelerin dilinde bir marka olmak için ne kadar yatırım yapması
gerekirdi diye düşünmeden edemiyorum.
Bir saat sonra AJK Üniversitesi Rektör Yardımcısı Habib-ur-Rehman bizi, Srinagar’dan katılan Prof.
Sıddiq Wahid ile birlikte, Neelum Irmağı kenarındaki Neelum Hotel’e yemeğe götürüyor. Yemek
sohbeti Kongre ile ile ilgili genel
değerlendirmeler yanında
Pakistan, Hindistan ve Türkiye’nin
genel durumu, iç ve dış politkaları
ile ilgili olarak devam ediyor.

Neelum Irmağı kenarında Muzefferabad Kızıl Kale (Red Fort). Irmağın öbür
tarafında ise Siyah Kale bulunmakta

Yemeğin ardından Prof. Wahid ve
mihmandarımız ile birlikte üç
günlük
Keşmir
ziyaretimizi
sonlandırmak
üzere
yola
çıkıyoruz.
Şoförümüz
bize
Çinlilerin bölgede çok sayıda
yatırıma imza attığını söylüyor ve
bu üle tarafından Jehlum Irmağı’nı

besleyen kollardan biri üzerinde söz konusu ülke
tarafınan kurulaln hidroelektrik santralinin
şantiyesini gösteriyor.
Gösterilen misafirperliğin derinliğinden olsa gerek,
buruk bir ayrılık hissi dolduruyor içimi. Oysa
buraya gelirken ne kadar da tedrgindim.
Muzafferabad’dan Islamabad’a doğru inerken
AJK Üniversitesi Rektör Yardımcısı Habib-ur-Rehman, Srinagarlı Prof.
yüreğimden bir parçanın gerilerde kaldığını
Sıddiq Wahid ile birlikte Neelum Hotel bahçesinden Neelum Irmağı
hissediyorum. Resmi ya da sivil ilişkilerin, bir takım
cüzi harcamaların parayla satın alınamayan değerlere ve bağlılıklara dönüşebildiğini bizzat müşahade
ediyorum. Depremde vefat edenler geliyor aklıma. Elbetteki insan hayatı hiçbir şeyle ölçülemez ve
ölümler telafi edilemez yaralar açar. Ne var ki, koyu fırtınalı günlerin baharı müjdelemesi gibi,
Muzaffarabad depreminin de başka türlü elde edilmesi imkansız güzellikler doğurduğunu
düşünüyorum.
Keşmir
sorunu
açısından
bakıldığında Keşmir halkının
çilesi 20. yüzyıl başlarında
Anadolu, Balkan ve Kafkas
halklarının çektiği çilelerle büyük
benzerlikler taşıyor. Bunun
nedenini düşünüyorum. İki
bölge arasındaki ortak nokta şu:
jeostratejik açıdan her iki bölge
de büyük önem taşıyor.
Balkanlar, Anadolu ve Kafkasya
ekseni 20. yüzyılda ve 1990’lı
yıllarda Rusya, İngiltere ve
Jehlum ve Neelum Irmaklarının birleşme noktasının PC Hotel’den görünüşü,
Almanya
arasında
Muzafferabadlılar bu noktaya iki şeyin birleşmesi anlamında “Domel” diyorlar
paylaşılamayan bir bölge özelliği
taşıyordu. 20. ve 21. yüzyılların Keşmiri ise Hindistan, Çin, ABD ve Rusya arasında paylaşılamayan bir
bölge özelliği taşıyor.
İlginç bir biçimde, Anadolu için kullanılan “köprü” tabirinin Kongre sırasında Keşmir için de defalarca
kullanıldığına şahit oluyorum. Benzer çilelerin Afganistan, Vietnam, Kore hatta Filistin halkı için de
geçerli olduğunu düşünüyorum. Bu bölgeler “köprü” olarak kaldıkları sürece “üzerlerinden geçen
büyük güçlerin ayakları altında” ezilmeye devam edecekler.
Bunu engellemenin tek yolu var: söz konusu bölgeler arasındaki dayanışmanın rasyonel biçimde, yani
bölge ile ilgili diğer aktörler ile makul anlaşmalar temelinde birer stratejik “merkez” haline gelmeleri.
Bunun tek yolu ise, kader ortaklığında biraraya gelmiş olan söz konusu coğrafyalar arasındaki
etkileşimin ve dayanışmanın en üst düzeye çıkarılması.
Bu noktada getirebileceğim ilk öneri, Türkiye’nin sadece Pakistan ve AJK ile değil, Keşmir’deki diğer
taraflar, Hindistan ve Çin ile de ilişkilerini bir an önce en iyi düzeye taşıması. Sadece kültürel değil,
ekonomik, siyasi ve askeri ilişkilerin bir an önce iyileştirilmesi gerekmekte. Aksi halde, Irak’ta sünni

tarafı tutmanın getirdiği yalnızlığı Asya’nın en önemli coğrafyası olan Keşmir üçgeninde de yaşayabilir
Türkiye. Mevcut uluslararası ortamın bu noktada büyük fırsatlar sunduğunu düşünüyorum.

Çinliler
tarafından
Jehlum
Irmağı ‘nı
besleyen
kollardan biri
üzerinde
yapılması
planlanan
hidroelektrik
santrali
şantiyesi

Muzafferabad’dan bir görünüm

