
 

Prof.Dr. Abdüssettar Siret Hocamızın kendi ifadesiyle Hayat Hikâyesi  

(Kendisinin Arapça olarak yazdığı hayat hikâyesi tarafımdan tercüme edilmiştir.) 

15 Ekim 1937 de, Kuzey Afganistan’ın Samangan şehrinde doğdum. 

- İslami İlimlerde doktoramı yaparak profesör oldum.  

- Afganistan Kabil Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı ve Hocalığı yaptım.  

- Afganistan Kraliyet Dönemi Sonlarına doğru, 1969-1973 yılları arasında Adalet ve Evkaf Bakanlığı ile 

Genel Sekreterliği, Devlet Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği görevlerinde bulundum. 

- 1973-2002 yılları arasında Afganistan’ın merhum Kralı, Muhammed Zahir Şah’ın özel müsteşarlığı ve 

temsilciliğini yaptım. 

- Dört dönem boyunca, Afganistan Cihadına hizmet, Barış ve İttifak için kurulan Şura Meclisi üyeliğinde 

bulundum. 

- 2001 de Bon’da yapılan Konferansta geçici Afgan hükümeti başkanlığına seçildiğim halde, özel siyasi 

sebeplerle bu görevden feragat ettim. 

- 2004 de Afganistan Devlet Başkanlığı adayları arasında seçilenlerden biri oldum. 

- 1975-2002 yılları arasında, çeyrek asırdan fazla Mekke Ümmü’l Kura Üniversitesinde hocalık yaptım.  

- 1976-2010 yılları arasında Merkezi Mekke’de olan Dünya İslam Birliği Kurucu Meclis üyeliği görevini 

yürüttüm. 

- 2002-2021 yılları arasında Amerika Kaliforniya’da ikamet ettim.  

- İki aydan beri de, Tarihin Başkenti, Mescitler ülkesi Türkiye’de ikamet ettiğim için Allah’a hamd 

ediyorum. 

Prof.Dr.Abdüssettar Siret 

21.06.2021 Karamürsel 



Bugün Afgan’lı Abdüssettar Siret Hocamızı ziyaret esnasında gündeme gelen bazı konular şöyle:  

- ABD Kabil Elçiliği ve Afganistan Devlet Başkanlığı Sarayı, Kabil havaalanına 2-3 km mesafede.  

- ABD Türk askerinin Kabil Havaalanında kalmasını istemekle, bir taşla birçok kuş birden vurmak istiyor. 

- Peştun ve Tacikliler Afganistan Nüfusunun % 70 ini oluşturuyor. 

- Taliban gurubu Peştun olup tek başına Afganistan idaresinde başarılı olma imkânı yok. Asgari olarak 

Peştun ve Tacikli’lerin ittifakı gerekli,  

- Afganistan’ın % 10 Şii ve İran ile bağlantılı. İran’dan destek alabiliyorlar… 

- Taliban’ı Pakistan destekleyip eğitiyor. Türkiye’nin ABD isteği yahut NATO şemsiyesi altında Kabil de 

kalması, Türkiye’nin lehine olmadığı gibi Afganistan’ın da lehine değil. Çok yönlü sıkıntılar yaşanabilir; 

Türkiye ile Pakistan ilişkileri de bozulabilir..? 

- Afganistan’ın Askeri eğitim geleneği ile Tıp eğitimi geleneği Osmanlı’ya dayanıyor; Türklere bütün 

Afgan gruplarının sempati ve yakınlık duyması, korunması gereken önemli bir değerdir.  

- Kabil havaalanı ile ABD elçiliği arasında gizli bir tünel olup olmadığını sordum; bu duyum yaygın ama 

kesin bir dayanağı yok dedi. 

- Şu anda mevcut olan hükümet ABD ve Rus taraftarların koalisyonu olan bir hükümet olması da ilginç 

geldi bana… 

- 8-10 gün evvel Türkiye’ye gelen Afgan Dışişleri Bakanı solcu olup, Rus yandaşı bir insan… 

Türkiye’nin bu bilgileri dikkate alacağını tahmin ediyorum… 

(Abdüssettar Hoca Mekke Üniversitesinden Hocam olup çok tecrübeli ve kültürlü bir insandır.) 
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