NEMRUD

nin al yanaðýna ve yanak üzerindeki duman renkli ayva tüylerini o ateþin dumanýna benzetmiþler (“Hatt-ý ruhu dûd-ý nâr-ý
Nemrûd / La‘l-i lebi Kevser-i mey-âlûd”
[Þeyh Galib]), üstte kalan zülüflerle kaþlarý da Ýbrâhim’i ateþe atmak için kurulan
mancýnýkla karþýlamýþlardýr (“Ruhu nâr iki
zülfü üzre kaþý / Siyâsetgâh-ý Ýbrâhîm’e
benzer” [Hayâlî]). Nemrud’a benzeyen
rakiplerin kýskançlýk ateþinden âþýðýn çekinmemesi, eziyetlerine sabretmesi ona
olgunluk kazandýracaðý þeklinde yorumlanmýþtýr. Mesîhî’nin, “Ne gussa cânýma
Nemrûd-ý gamdan çünki olmuþtur / Dil-i
Ýbrâhîm’e þevk-ý ruhunla gül-sitan âteþ”
beyti bu anlayýþa dayanýr. Sevgiliyi göremeyince âþýðýn gözüne cennetin bile
Nemrud ateþi gibi görüneceði düþüncesi Zâtî tarafýndan, “Gül-i gülzâr-ý cennet
âteþ-i Nemrûd olur ey dil / Görünmezse
eðer kim gözüme dîdâr-ý Ýbrâhîm” beytiyle ifade edilmiþtir.
Þairler, düþmanýn ihtiþam ve debdebesinden korkmamak gerektiðini, bir sivrisineðin Nemrud’u maðlûp etmesiyle örneklendirmiþ (“Düþmen-i maðrûrun olma
satvetinden ters-nâk / Peþþe vîran-sâz-ý
maðz-ý nahvet-i Nemrûd olur” [Nâbî]) ve
onun zalimliðini anarak sevgilinin acýmasýzlýðýna iþaret etmiþlerdir (“Bu bîdâdý bana hecrin kýlýptýr / Cihanda kýlmadý Nemrûd u Þeddâd” [Nesîmî]). Nemrud’un bütün azamet ve ihtiþamýyla tanrýlýk iddiasýnda bulunduðu halde bir sivrisinekle baþa çýkamayýp can vermesi Allah’ýn kudretini ifade eden mazmunlar yapýlmasýna imkân tanýmýþtýr. Nâbî’nin, “Baþýna belâyýz hele Nemrûd-ý adûnun / Ol
yel ise biz peþþe-i bîtâb u tüvânýz” beytiyle Ziyâ Paþa’nýn, “Eyler keremin âteþi gülzâr Halîl’e / Maðlûb olur peþþeye Nemrûd-ý mubahî” beyti bu anlayýþa örnektir.
Tasavvufî metinlerde, Hz. Ýbrâhim’in
Nemrud’la mücadelesi sýrasýnda kýyamet
alâmeti olarak güneþin batýdan doðmasýna iþareten söylediði, “Haydi sen de onu
batýdan getir” (el-Bakara 2/258) hitabý anýlarak nûrânî perdelerle (güneþ) zulmânî
perdelerin (gece) çatýþmasý, dolayýsýyla nefsin Nemrud gibi maðlûp edilmesi üzerinde durulmuþtur. Nemrud’un bütün kibrine ve azametine raðmen bir sivrisinek
tarafýndan helâk edilmesi zalim nefse
karþý Ýbrâhimî zaferi kazanmak için küçük bir gayretin yeteceði, eþyada mevcut
olanýn aslýnda zerrede de mevcut olduðu
ve Allah’ýn, dilemesi halinde Nemrud ordularýna karþý sivrisineði tek baþýna bir
ordu olarak zafere eriþtireceði þeklinde
yorumlanmýþtýr (Ceylan, s. 365). Dâsi556

tân-ý Halîl Ýbrâhim (Halîlnâme) gibi dinî mesnevilerle (Ayhan Gültaþ, Abdülvasî
Çelebi ve Halilnâmesi, doktora tezi, 1985,
ÝÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) kýsas-ý enbiyâlar yanýnda Hz. Ýbrâhim’in hayatýna
yer veren dinî eserlerde de Nemrud’dan
sýkça bahsedilmiþtir (meselâ bk. Yazýcýoðlu Mehmed, s. 71).
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Asya’nýn güneyinde bir ülke.

™

Batý, güney ve doðudan Hindistan, kuzeyden 1690 kilometrelik bir sýnýrla Çin tarafýndan kuþatýlmýþtýr. Ýki meclisli krallýk
sistemiyle yönetilen ülkenin resmî adý Nepal Krallýðý (Nepal Adhirajyan), yüzölçümü
147.181 km², nüfusu 23.593.000 (2001),
baþþehri Katmandu (671.846), diðer önemli þehirleri Biratnagar (166.674), Patan (Lalitpur, 162.991), Pokhara (156.312) ve Birgunj’dur (112.484).
Nepal arazisi, küçüklüðüne karþýlýk fizikî coðrafya özellikleri bakýmýndan çok çe-

Nepal’in
baþþehri
Katmandu’dan
bir görünüþ

þitlilik gösterir. Ülke baþlýca üç coðrafî bölgeye ayrýlabilir. Güneydeki Terai adýyla bilinen ovalýk bölgede tarýmsal faaliyetler
hâkimdir ve ayný zamanda nüfus çok yoðundur. Bu bölgenin kuzeyindeki Pahar
denilen tepelik bölgede yükseltiler 6003000 m. arasýnda deðiþir. Burada yer alan
Katmandu vadisi ülkenin en verimli, buna
karþýlýk en fazla þehirleþmiþ alanýdýr. Sýnýrlý ekonomik potansiyeline raðmen, tarihî dönemlerde Tibet ve Hindistan’dan
gelen göçler sebebiyle çok yoðun nüfus
alan bu bölge her zaman Nepal’in siyasal
ve kültürel merkezini teþkil etmiþtir. Eðimin fazlalýðýndan dolayý yamaçlarda tarým
yapabilmek için taraçalar oluþturulmuþtur.
Ülkenin kuzeyinde uzanan daðlýk Parpat
bölgesinde, aralarýnda yükseltileri 6000
metreyi geçen 200’den fazla zirvenin bulunduðu Himalaya (Sanskritçe “kar evi”)
sýradaðlarý yer alýr; 8848 m. yüksekliðindeki dünyanýn en yüksek zirvesi Everest de
(Nepalce Sagarmatha “evrenin anasý”) bu
alandadýr. Tektonik bakýmdan aktif olan
Himalayalar’da bazýlarý yýkýcý depremler
meydana gelir. Kuzey Hindistan’da Ganj
nehriyle birleþen Kosi, Narayani ve Karnali ülkenin belli baþlý akarsularýdýr. Terai bölgesinde tropikal ve subtropikal muson iklimi görülürken Himalaya daðlarýnýn 5000
metreyi geçen yüksek kesimlerinde tundra iklimi hâkimdir. Nepal’de ortalama yaðýþ miktarý 1600 milimetredir ve yaðýþlarýn % 80’i haziran - eylül arasýnda yaz musonlarý ile gelir. Terai bölgesindeki nemli
tropikal iklime ait muson ormanlarý, daha kuzeydeki Pahar’da yerlerini kýþýn yapraðýný döken ve kozalaklý aðaçlardan oluþan orman topluluklarýna býrakýr. Ülkede
yetiþen aðaçlar arasýnda Hint gül aðacý gibi kerestesi deðerli aðaçlar yaygýndýr. 19501980 yýllarý arasýnda yarý yarýya azalan orman varlýðý aþýrý otlatma, yeni tarým alanlarýnýn açýlmasý ve yakacak olarak kullanma gibi sebeplerle günümüzde % 30’un
altýna inmiþtir.
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Katmandu’da bir Budist stupasý

Nepal dünyanýn en az þehirleþmiþ ülkeleri arasýnda yer alýr ve þehirlerde yaþayan nüfus toplam nüfusun % 10’undan azdýr; büyük yerleþmelerin çoðu Terai bölgesinde bulunur. Millî dil Sanskritçe ile Hintçe’ye benzeyen Nepalce’dir; nüfusun yaklaþýk % 58’i bu dili, geri kalaný sayýlarý çok
fazla olan mahallî dilleri konuþur. Millî din
ise Hinduizm’dir; nüfusun % 89,5’i Hindu,
% 5,3’ü Budist, % 2,7’si müslüman ve %
2,5’u da diðer dinlere mensuptur.
Dünyanýn en fakir ülkelerinden biri olan
Nepal’in ekonomisinde nüfusun % 90’ýnýn
geçimini saðladýðý tarýmsal faaliyetler hâkimdir. Fakat toplam arazinin ancak akarsu havzalarýnýn alçak kesimlerine sýkýþmýþ
olan % 20 kadarý ekilebilir durumdadýr. En
önemli ürün pirinçtir ve yeni tekniklerle
üretiminin arttýrýlmasýna çalýþýlmaktadýr.
Önem sýrasýna göre mýsýr, buðday, darý ve
arpadan baþka tütün, þeker kamýþý, patates ve yaðlý tohumlularýn ekildiði ülkede
Himalaya daðlarýnýn yamaçlarýndan toplanan týbbî bitkiler de ekonomik deðer taþýr. Belli baþlý sanayi ürünleri þeker, sigara,
bira, kibrit, ayakkabý, çeþitli kimyasallar,
çimento ve tuðladýr; son yýllarda giyim eþyasý ve halý üretimi de artmýþtýr. Nepal’de
bugün turizm faaliyetleri önemli bir kazanç kaynaðý olmuþ durumdadýr. Everest
tepesi ve diðer daðlýk alanlar daðcýlýk, yürüyüþ ve rafting gibi çeþitli aktiviteler için
önemlidir; Katmandu Havaalaný’nýn açýlmasý bu çekiciliðin artmasýnda önemli rol
oynamýþtýr.
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Tarih. Nepal tarihine dair ilk bilgiler Lichavi hânedaný dönemine aittir. II. yüzyýldan
sonra Kuzey Hindistan’dan gelerek ülkeyi
istilâ eden Lichavi topluluklarý daha önce
Budizm’in yaygýn olduðu Nepal’e Hinduizm’i de taþýdýlar. IX. yüzyýlýn sonlarýnda ülkenin hâkimiyeti Thakuri hânedanýna, XII.
yüzyýldan itibaren Malla hânedanýna geçti.
Nepal, Alâeddin Halacî zamanýnda (12961316) Delhi Sultanlýðý’nýn himayesine girdi. 752 (1351) yýlýnda Bengal Sultaný Þemseddin Ýlyas Þah, Nepal’e bir sefer düzenleyip Katmandu’yu ele geçirdi ve zengin ganimetlerle geri döndü; ancak bir süre sonra Delhi Sultaný III. Fîrûz Þah Tuðluk’un hâkimiyetini kabul etmek zorunda kaldý. Nepal XV. yüzyýlda Katmandu, Bhaktapur ve
Patan adlý üç baðýmsýz krallýða bölündü.
Bu durum, krallýklar arasýnda güç ve iktidar kavgalarýna ve ülkenin daha küçük
parçalara ayrýlmasýna yol açtý. Giderek Hint
alt kýtasýnýn nüfuz ve inanç etkisine giren
Nepal, coðrafî ve kültürel yapýsý itibariyle
birçok küçük krallýðýn bulunduðu parçalanmýþ bir yapý arzederken Gurka hânedanýndan Pritvi Narayan 1742’de bütün ülkede hâkimiyeti ele geçirerek günümüze
kadar devam eden Nepal Krallýðý’nýn temelini attý. Kral Pritvi Narayan ve halefleri
krallýðýn topraklarýný geniþlettiler. Katmandu bu dönemde ülkenin baþþehri oldu. Hindistan’da hüküm süren Bâbürlüler ve bölgeye yerleþmekte olan Ýngilizler Nepal Krallýðý’ný tanýdýlar. 1814-1816 yýllarýndaki Ýngiliz - Nepal savaþýnýn ardýndan yapýlan Suguali Antlaþmasý ile nüfusun yoðunlaþtýðý Terai topraklarýnýn büyük kýsmý Ýngiliz-

ler’e geçti ve bu tarihten itibaren Nepal
Krallýðý varlýðýný Ýngiltere himayesinde devam ettirdi. 1846 yýlýnda Jung Bahadur
Rana adlý kumandan, bir ayaklanma ile
bütün devlet adamý ve yöneticileri öldürerek Nepal Krallýðý’nýn idaresini ele geçirdi ve yüzyýl kadar devam edecek bir hânedan oluþturdu. Bahadur Rana, Ýngilizler’e
karþý 1857’de Hindistan’da gerçekleþen
ayaklanmada Nepal askerlerinin Ýngiliz ordusunda savaþmasýna izin verdi. Nepal I.
Dünya Savaþý’nýn ardýndan tam baðýmsýzlýðýný ilân etti (1923).
Hindistan’da parlamenter sistemin kurulmasý (1947) Nepal’i etkiledi. Bu dönemde kurulan Nepal Kongre Partisi, Rana hânedanýnýn devrilmesinde etkin rol oynadý
(1951). Rana hânedanýndan Tribhuvan Bir
Bikram, Hindistan’ýn da desteðiyle 1959’da yönetimi tekrar ele geçirerek demokratik bir anayasa hazýrlattý. Ancak çok geçmeden ülkenin henüz demokratik yönetime hazýr olmadýðý gerekçesiyle parlamentoyu feshedip siyasî partileri yasakladý.
Güçlü komþularý arasýnda tarafsýzlýk politikasý güderek baðýmsýzlýðýný korumaya
çalýþan Nepal, 1956’da Çin ile bir anlaþma
imzalayarak Tibet üzerinde Çin hâkimiyetini kabul etti. 1961 anlaþmasýyla Nepal Çin sýnýrlarý belirlendi. Hindistan’ýn baskýlarýndan kurtulmak amacýyla 1969 tarihli
savunma anlaþmasý feshedildi. 1989’da
Hindistan, Nepal sýnýrýný kapatýnca ülkede siyasî ve ekonomik sarsýntýlar yaþandý.
Haftalarca süren karýþýklýklar sonucunda
Kral Birenda, Kasým 1990’da yeni bir anayasa ilân etti ve siyasî faaliyetleri serbest
býraktý. 1991 seçimlerini kazanan Kongre
Partisi’nin kurduðu hükümet kýsa sürede
daðýldý. Ülke 1999 seçimlerine kadar koalisyonla yönetildi. 1999 seçimlerinde de
Kongre Partisi çoðunluðu elde etti. Haziran 2001’de Kral Birenda ve ailenin birçok
üyesi Veliaht Dipendra tarafýndan evliliðine izin vermedikleri gerekçesiyle öldürüldü. Ardýndan tahta Kral Birenda’nýn kardeþi Gyanendra geçti. Bu arada Maocu komünist gerillalar ülkenin bazý bölgelerinde
kontrolü ele geçirdiler. Ocak 2003’te gerillalarla anlaþmaya varýldýysa da çatýþmalar devam etti. Bu ortamda zamanýnda yapýlamayan seçimler yüzünden krala karþý
halkýn tepkisi arttý. Siyasî çalkantýlar dinmek bilmeyince kral 2005 yýlý baþýnda yönetimi doðrudan eline alarak ülkede olaðan üstü hal ilân etti. Siyasî kadrolarýn pek
çoðu yolsuzluk gerekçesiyle hapse atýldý,
bazýlarý idam edildi. 2006 yýlýnda isyanlar
etkisini gösterdi ve Kral Gyanendra parlamentonun yeniden toplanmasýný ve geniþ
tabanlý bir hükümet kurulmasýný kabul etti.
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