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VİCDANİ VE İLKESEL BİR HUKUKİ DAVA OLARAK: 
“ŞEHİT İMAM ABDULLAH HARUN DAVASI ve VERİLMESİ GEREKEN DESTEKLER” 
 
İnsanoğlu bazı zamanlarda bulunduğu çağın gerisinde yaşananlara o kadar konsantre oluyor ki, keşke o 
günlerde orada olsa idik diyerek hayıflandığı da oluyor. O gün orada olsa idik, bu tarihin o şekilde 
yazılmaması için gayret sarf ederdik yahut bu açık zulme karşı mücadele ederdik dendiği de oluyor. Aslında 
Allah Celle pek tabi bizleri; tarih, zaman ve mekân itibariyle erişemeyeceğimiz mesafelerden sorumlu 
kılmıyor. Fakat bazı zamanlarda mucizeler yaşanıyor ve zaman zaman içinde yürüterek geçmişte yaşanan bir 
olayı ayak ucunuza kadar getirerek dualarınızı kabul ediyor ve size yolunda bir hizmet imkânı bahşediyor. 
İşte bu günlerde Güney Afrika’da yaşananlar tam da bu türden bazı gelişmeler. 
 
Güney Afrika’daki Apartheid rejimine karşı mücadele ederken zindanda şehit edilen ve katillerinin yıllardır 
yargılanmadığı ve hatta şehadeti tezyifkar bir dille merdivenlerden düştü şeklinde not alınmış olan İmam 
Abdullah Harun’un katledilmesi ile ilgili yargılama süreci yeniden başladı. Bu gerçekten tarihi bir an, zira 
Müslümanlar için incitici bu belirsizliğin ortadan kaldırılması ve yargılamanın yapılarak katillerin bulunması 

 
1 Uluslararası Siyasal, Sosyal Araştırmalar Platformu ( USSAP) Başkanı 



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

Müslümanlar için İmam Abdullah Harun’a karşı vicdani bir borç. Bu sebeple bu yazımızda tüm boyutları ile 
bu meseleyi tartışırken neler yapılabileceğine yönelik tekliflerimizi de ortaya koymak istiyoruz. 
 
Güney Afrika’da Apartheid Rejim ve Mücadele 
16. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan sömürgecilik 18 ve 19. Yüzyılda Afrika’da tahammül edilmez 
boyutlara ulaşmıştır. Batılı ülkeler tarafından Asya, Afrika ve Güney Amerika’da vahşi boyutlara ulaşan 
sömürgecilik hareketi için Güney Afrika kritik bir ülkedir. Okyanusa kıyısı olan tüm ülkeler Batılı 
sömürgecilerin zulmünden daha fazla etkilenmişlerdir. 
 
Ümit Burnu üzerinden köle ve mamul ticareti yapan sömürgeciler için Güney Afrika özelikle bir köle piyasası 
olarak değer kazanmıştır. Afrika’nın iç kısımlarından getirdikleri insanları okyanus kıyısındaki limanlarda 
satanlar sonraki dönemlerde ülkeleri kendi aralarında bölüşme yoluna gitmişlerdir. Güney Afrika’yı ayrıca 
değerli kılan özelliklerinden biri de yer altı ve yer üstü değerlerinin fazlalığı olmuştur. 
 
Yeraltı madenleri açısından oldukça zengin bir ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ihracat gelirlerinin 
%50'sini bugün bile hala madenler oluşturmaktadır. Ülke gerçekleştirdiği krom ihracatı ile dünya genelinde 
gerçekleştirilen krom ihracatının %44'ünü tek başına sağlamaktadır. Bunun yanında platin, vanadyum ve 
mangan ihracatı da ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Ülkede yeraltı madeni olarak bulunan 
diğer madenler ise altın, elmas, kömür, demir cevheri, nikel, titanyum, antimon ve paladyum olarak 
tanımlanabilir. Bu düzeydeki maden alt yapısı nedeniyle Hollanda ve İngiliz sömürü şirketleri arasında 
paylaşılamamıştır. Her sömürgecinin sömürme biçimindeki farklılıklar nedeniyle iki sömürgeci yapı 
tarafından fazlaca örselendiği bilinen bir gerçektir. 
 
Bölgedeki madenlerin de etkisi ile 60’lı yıllarda büyük bir refah artışının oluştuğu ve bu refahın sadece 
beyazlar arasında dağıtıldığı görülecektir. Artan ayrımcılık karşısında karşı bir mücadelenin oluştuğu da 
söylenmelidir. Bu mücadele tüm etnik gruplarca desteklenmiş ve mücadele temelinde farklı etnik, dinsel ve 
toplumsal gruplar bir araya gelerek Apartheid zulme karşı birlikte mücadele vermişlerdir. Zira Apartheid 
rejim (colord) renkli olarak tasnif ettiği Asya’lı toplumları da aynı şekilde ikinci sınıf insan olarak algılama 
eğilimi içine girmiştir. 
 
Özellikle Müslümanlar bu mücadelenin en aktif tarafı olmuş ve mücadeleyi siyahilerle birlikte taşımışlardır. 
Apartheid zulmü 1990’lı yılların başına kadar devam etmiştir. Bu sürecin artık devam edebilme imkânının 
ortadan kalktığı bir dönemde insanlığın gündemine Nelson Mandela girmiştir. Apartheid ile mücadele 
konusunda pek çok isim arasından öne çıkan Mandela, cezaevinden çıkmasının ardından hızla bir siyasi 
süreç ortaya konmuş ve bir siyasi kahramana dönmüştür.  
 
Güney Afrika’da sayısal olarak azınlıkta fakat iktisadi olarak baskı gücü yüksek bir Müslüman nüfus 
bulunmaktadır. Uzun zamandır bölgede bulunan ve renkli (Colord) olarak tanımlanan topluluklarda 
Apartheid zulümle yüzleştiklerinden bu mücadelenin bir parçası olmuş ve bu yolla bölgedeki varlıklarını 
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kurumsallaştırmışlardır. Mücadele içindeki etkisi ve katkısı ile Şehit Abdullah Harun Güney Afrika halkları 
için çok önemli bir figürdür. Apartheid zulmüne karşı mücadelesinde cezaevine düşen İmam Harun, çektiği 
fiziksel ve psikolojik işkencelere dayanamayarak 138 günlük hücre hapsinden sonra 27 Eylül 1969’da şehitler 
makamına yükselmiştir. Güney Afrika’nın mücadele tarihine Müslümanlar da şehitleri ile kan vermişlerdir. 
Bunun yanında cezaevlerinde onlarca yıl yatan Ahmet Kahtrada, Dr. Yusuf Dadoo gibi Müslüman liderler 
bulunmaktadır. 
 
İmam Abdullah Harun ve Mücadelesi 
Güney Afrika’da uygulan aşırı ırkçı rejim olan Apartheid Rejimine karşı göstermiş olduğu kahramanca duruş 
sebebi ile rejim tarafından 138 gün süren işkence ile öldürülen en önemli Müslüman lider İmam Abdullah 
Harun’dur. Daha bebekken annesinin ölümüyle yetim kaldı, halasının yanında büyüdü. Eğitimini doğduğu 
bölgenin İslami okullarında başlayıp, ileri gelen din alimlerinin yanında sürdürdü ve İslami eğitimini 
Mekke’de ikame etti. 14 yaşında hafız olan İmam Harun, imam olarak atandığında 31 yaşında idi. Vazifesinin 
yanında yoğun bir irşat çalışması yaparak etrafında Müslümanları toparladı. Eğitim çalışmalarının yanında 
fakirlere yaptığı maddi yardımlarla da sosyal çalışmalar da yapıyordu. Gençlere özel hassasiyet gösteriyordu 
ve vakit geçmeden Müslüman Gençler Derneğini kurdu. Verdiği hutbelerde dönemin rejimini eleştirip 
yapılan zulme karşı halkı uyarıyordu, özellikle Apartheid Rejiminin açık zulmüne karşı mücadeleden geri 
durmadı. Özellikle rejimin o dönemde getirmiş olduğu son yasaklara şiddetli karşı çıkınca rejim yetkilileri 
tarafından takibe alınıp cemaate karışan ajanlarla her adımı takip edilir hale geldi ve yapılan baskıları 
"insanlık dışı, barbarca ve gayri İslami" olarak değerlendirip konferanslar ve sempozyumlar veriyordu. 
Verdiği konferanslar oldukça geniş bir alanda karşılık bulmaya başladı. 
 
Birçok uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu ile ilişkiler kurup yaşanan zulmü tüm dünyaya duyurmak için 
büyük bir gayret sarf etti. Hac ziyaretinin ardından İngiltere’ye geçti ve arandığını öğrenince Kanada’dan 
sığınma talep etti. İngiliz destekli Apartheid rejimin çabası ile bu talebi reddedilince Güney Afrika’ya geri 

döndü. Rejim güçleri tarafından 24 Mayıs 
günü tutuklanıp 138 günlük ağır işkenceli 
günlerin ardından şehit oldu. 27 Eylül’de 
ailesine merdivenden düşerek öldüğü 
bildirildi. Yapılan otopsi sonucunda 
vücudunun birçok bölgesinde işkence izleri 
mevcuttu. Apartheid rejimine muhalefeti ile 
tanınan bir Müslüman lider İmam Abdullah 
Harun’un ağır işkence altında şehit 
olduğunda şüphe yoktur. Bugün Apertheid 
rejimin yaptığı tüm kötü muamele ve 
işkenceler deşifre edilmiş ve Dünyanın ilk 
Apartheid Irkçı Zulüm müzesi bile Güney 
Afrika’da açıktır. Müzenin en kıymetli 
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yerinde şehit’in mücadelesini resmeden bir görsel bulunmaktadır. Güney Afrika’da hiç kimse İmam Abdullah 
Harun’un şehit edilmiş olduğundan şüphe duymaz iken bugüne kadar şehadetinin merdivenden 
kendiliğinden düşerek olduğu yönündeki yaklaşım kabul edilmiş ve her defasında yargılama süreci 
ertelenmiş ve belirsizliğe itilmiştir. 
 
İmam Abdullah Harun katledilmiştir. Raporlar yanında, tüm açık göstergeler ve Apartheid rejim 
uygulamaları ve sonrasındaki yaygın ifşa ve tespitler bunu doğrulamaktadır. Mandela’nın zaferle 
neticelenen sürecine rağmen İmam Abdullah Harun dosyasının açılmaması ve bu konudaki girişim ve 
gayretlerin boşa düşürülmesi manidardır. Bu süreç Güney Afrika’daki politik sürecin bir pazarlık konusu mu 
olmuştur ki, Apartheid rejiminin tüm ayıpları teker teker deşifre olurken İmam Abdullah Harun’un 
katledilmesi süreci yargı konusu bile yapılmamıştır. Bu konu sadece Güney Afrika devletinin değil, Güney 
Afrika’da yaşayan Müslümanlar ve tüm dünya Müslümanlarının bir ayıplı durumu olmuştur. Konu ile ilgili 
ailesinin cılız ve ürkek gayretleri karşılık bulmamıştır. Bu durum tüm insanlığın üzerindeki vicdani bir 
yükümlülüktür. 
 
İmam Abdullah Harun’un Şehit Edilmesi Davası’nın İzlenmesi ve Kamuoyu Çalışmaları  
İmam Abdullah Harun’un katillerinin yargılanması ile ilgili zayıf girişimler olsa da netice getirici bir adım 
ortaya koyulamamıştır. Bugünlerde ortaya çıkan bir gelişme kamuoyunda büyük bir heyecan yaratmıştır. 
Güney Afrika medyasında çıkan haberlere göre: Western Cape Yüksek Mahkemesi Yargıcı Daniel Thulare, 
apartheid karşıtı eylemci İmam Abdullah Haron'un ölümüyle ilgili yeniden açılan bir soruşturmayı 
denetlemek üzere atandı. Ulusal Kovuşturma Otoritesi (NPA) Western Cape Savcılık savunucusu Nicolette 
Bell, atamayı memnuniyetle karşıladı ve "NPA'da apartheid dönemi kurbanlarının ailelerinin kapanmasını 
sağlamak için kapasite oluşturma konusunda birçok adım atıldığını" söyledi. Lamola'nın kararı, orijinal 
mahkemenin Haron'un merdivenlerden düşerek öldüğünü tespit etmesinin doğru olup olmadığını 
belirlemesine yardımcı olmak için soruşturmanın yeniden açılması için bir NPA başvurusunun ardından 
geldi. Adalet ve Islah Hizmetleri Departmanına göre, yenilenen soruşturmanın bir eyalet patoloğu, bir 
havacılık mühendisi ve bir yörünge uzmanından gelen ve Haron'un olası ölüm nedenine yeni bir bakış açısı 
sağlayacak olan uzman raporlarını dikkate alması bekleniyor. 
(https://www.news24.com/news24/southafrica/news/western-cape-judge-appointed-to-oversee-inquest-into-death-of-anti-
apartheid-activist-abdullah-haron-20220603) 
 
27 Eylül 1969'da Cape Town'daki Maitland polis karakolunda din adamı İmam Abdullah Haron'un güvenlik 
polisleri tarafından öldürülmesinden elli üç yıl sonra, nihayet düzgün bir soruşturma yolda... 
(https://www.timeslive.co.za/sunday-times-daily/news/2022-06-01-finally-proper-inquest-53-years-after-imam-tortured-to-death-
by-security-police/?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1654141539-1)  
 
Güney Afrika’da hak ve adaleti önemseyen herkeste büyük heyecan yaratan İmam Abdullah Harun davası 
bölge kadar dünya Müslümanları açısından da çok büyük anlamlar ifade ediyor. Konunun dikkatle takip 
edilmesi ve gelişmelerin izlenmesi çok önemlidir.  

https://www.news24.com/news24/southafrica/news/western-cape-judge-appointed-to-oversee-inquest-into-death-of-anti-apartheid-activist-abdullah-haron-20220603
https://www.news24.com/news24/southafrica/news/western-cape-judge-appointed-to-oversee-inquest-into-death-of-anti-apartheid-activist-abdullah-haron-20220603
https://www.timeslive.co.za/sunday-times-daily/news/2022-06-01-finally-proper-inquest-53-years-after-imam-tortured-to-death-by-security-police/?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1654141539-1
https://www.timeslive.co.za/sunday-times-daily/news/2022-06-01-finally-proper-inquest-53-years-after-imam-tortured-to-death-by-security-police/?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1654141539-1
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Ülkemizden Afrika’ya yönelik ilgi ve uzman bakışının arttığı bir dönemde konuyu yakinen takip eden 
paylaşım, çalışma ve haberlerde çok umut verici. Afrika yazıları ile bildiğimiz gazeteci İbrahim Tığlı yanında, 
gazeteci Bekir Sıtkı Şirin’in bu konudaki gayretleri gelişmelerin takibi açısından çok değerli. Fakat en değerli 
gayretlerden birini de Afrika Gençlik Derneği Başkanı Sn. Yakup Ağdağ veriyor. Ailesi ve özellikle avukatları 
ile yaptığı görüşmelerle süreci takip ederken aynı zamanda hazırlanan bilgi notları ile de uluslararası insan 
hakları kuruluşlarını da süreçten haberdar etmeye çalışıyor. Bizimde üyesi olduğumuz ‘İmam Abdullah 
Harun’un Şehit Edilmesi Davası İzleme Grubu’ olarak inşallah süreci ülkemiz başta olmak üzere uluslararası 
kamuoyuna duyurmaya gayret edeceğiz. 
 
İmam Abdullah Harun’un şehadetinin henüz bir davaya bile dönüştürülmemiş olması sürecin belki de 
uluslararası bir baskı neticesinde ilerlemediğinin en güçlü göstergesi. İngiltere seyahatinde Kanada’ya 
yaptığı sığınma başvurusunun reddedilmiş olması ve başka emareler konunun uluslararası politik bir 
baskının gölgesinde olduğunu gösteriyor. Bugün Güney Afrika Adalet Bakanlığının bu davayı açması ve dava 
gerekçesi metni bile takdire ve desteğe şayandır. Güney Afrika’yı küresel bir yaygın politik cenderenin eline 
bırakmamak açısından bile destek çok anlamlıdır.  
 
İmam Abdullah Harun davasına verilecek tüm destekler önemli olmakla birlikte en önemli süreç hukuki 
destektir. Uluslararası insan hakları kuruluşları ve uluslararası İnsani diplomasi yapan kuruluşların bu süreci 
yakinen takip etmesi ve özellikle davaya müdahil olması sonuca etkisi yanında yaratacağı etki ve anlam 
açısından da çok önemlidir. Güney Afrika başta Afrika’da yaratacağı etki kadar uluslararası düzeyde çok 
büyük bir moral etki oluşturacaktır. Davanın bir belirsizlik içerisinde yeniden kaybedilmemesi ve katillerin 
cezasının tanımlanması bile çok anlamlıdır. İmam Abdullah Harun’u şehit edenlere verilecek ceza ilkesel, 
vicdani bir cezadır. Bu ceza zulmün planlayıcısı olan rejimlere ve akla verilecektir. Buna benzer bir çalışma 
daha önce Bangladeş’te UHİB ve Cansuyu ortaklığında yapılmış idi ve bölgede yarattığı etki tarifsiz olmuştu. 
Cemaati İslami liderlerinin haksız yere yargılandığı davaya müdahil olan UHİB ve Cansuyu avukatlarının 
yarattığı etki ve moral muazzam olmuş idi. İnsani yardım kadar insani diplomasiye yönelmek gerekiyor 
noktasında ortaya koyduğumuz ısrarda bu ve benzeri etkilerin sonucundadır. 
 
Sonuç olarak; İmam Abdullah Harun’un şehadeti açıktır. Kendisini katleden zalimler ve rejim işkence sonucu 
ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanmamış ve kayıtlarda tezyif edici şekilde merdivenlerden kendisi 
düşerek öldü şeklindeki şerh durmaktadır. Tüm dünya Müslümanları ve insanlığın İmam Abdullah Harun’a 
karşı vicdani bir borcu vardır. Bu vicdani borç mutlaka ödenmek zorundadır.  
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AS A CONSCIENTIOUS AND PRINCIPLED LEGAL CASE: "THE CASE OF MARTYR IMAM ABDULLAH HARUN and THE 
SUPPORT THAT MUST BE GIVEN 
 
While all the support to be given to the cause of Imam Abdullah Harun is important, the most important 
process is legal support. The fact that international human rights organizations and international 
humanitarian diplomacy organizations closely follow this process and especially intervene in the case is 
very important in terms of the impact and meaning it will create as well as the effect it will create. South 
Africa will have a huge moral impact at the international level as much as it will have in Africa. It is very 
meaningful that the case is not lost again in a state of uncertainty and that the punishment of the 
murderers is defined. The punishment to be given to those who martyred Imam Abdullah Harun is a 
principled and conscientious punishment. This punishment will be given to the regimes that are the 
planners of the persecution and to the mind. 
  
Human beings sometimes concentrate so much on what is happening behind their age that they lament 
that they wish we had been there in those days. It is also said that if we had been there that day, we would 
have made efforts not to write this history in that way, or we would have struggled against this open 
oppression. In fact, Allah Almighty will hardly lead us; it does not make us responsible for distances that we 
cannot reach in terms of history, time and space. But sometimes miracles happen, and from time to time, 
he carries out an event from the past to your toes, accepting your prayers and granting you the opportunity 
of a service on his way. These are exactly some of these kinds of developments that are happening in South 
Africa these days. 
 
The trial of Imam Abdullah Harun, who was martyred in prison while fighting against the apartheid regime 
in South Africa and whose murderers have not been tried for years and whose martyrdom has even been 
noted as falling down the stairs in a disgusting language, has resumed.  This is indeed a historic moment, 
because it is a conscientious debt for Muslims to Imam Abdullah Harun to remove this hurtful uncertainty 
and to bring the murderers to a trial. For this reason, in this article, we would like to put forward our 
proposals for what can be done while discussing this issue with all its dimensions. 
 
Apartheid Regime and Struggle in South Africa  
Colonialism since began in the mid-16th century,  in the 18th and 19th centuries which reached intolerable 
dimensions in Africa in this century. South Africa is a critical country for the colonization movement that has 
reached savage dimensions in Asia, Africa and South America by Western countries. All ocean-going 
countries have been more affected by the persecution of Western colonizers. 
 
For the colonists who traded slaves and products through the Cape of Good Hope, South Africa gained value 
especially as a slave market. Those who sold the people they brought from the inner parts of Africa in the 
ports by the ocean went to divide the countries among themselves in the following periods. One of the 
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features that make South Africa also valuable has been the excess of underground and above ground 
values. 
 
In the Republic of South Africa, which is a very rich country in terms of underground mines, mines still 
constitute 50% of export revenues even today. With its chrome exports, the country alone provides 44% of 
the chrome exports realized worldwide. In addition, platinum, vanadium and manganese exports have an 
important place in the country's economy. Other mines found as underground mines in the country can be 
defined as gold, diamond, coal, iron ore, nickel, titanium, antimony and palladium. Due to this level of 
mining infrastructure, it could not be shared between Dutch and British exploitation companies. It is a 
known fact that each colonizer is greatly traumatized by the two colonial structures due to differences in 
the way they exploit. 
 
With the influence of the mines in the region, it will be seen that a great increase in prosperity occurred in 
the 60s and this wealth was distributed only among whites. It must also be said that a struggle against 
increasing discrimination has taken place.This struggle was supported by all ethnic groups and different 
ethnic, religious and social groups came together on the basis of the struggle and fought together against 
apartheid persecution. This is because the apartheid regime (Colord) has a tendency to perceive the Asian 
societies, which it has colored as a second -class people. 
 
In particular, Muslims became the most active part of this struggle and carried the struggle together with 
black people. Apartheid persecution continued until the beginning of the 1990s. Nelson Mandela entered 
the agenda of humanity at a time when this process is now eliminated. Mandela, which stands out among 
many names in the fight against Apartheid, was rapidly revealed after his release from prison and turned 
into a political hero. 
 
In South Africa, there is a numerical minority, but there is a Muslim population with high pressure power. In 
the communities, which have been in the region for a long time and defined as colored, they have 
confronted the persecution of Apartheid, and they have institutionalized their existence in the region. 
Martyr Abdullah Harun is a very important figure for the peoples of South Africa with the impact and 
contribution in the struggle. Imam Harun, who fell into prison in his struggle against the persecution of 
Apartheid, could not withstand the physical and psychological tortures he suffered and rose to the martyrs 
office on 27 September 1969 after 123 days of cell imprisonment. Muslims gave blood to the history of South 
Africa with martyrs. Besides, Ahmet Kahtrada, who has served for decades in prisons. There are Muslim 
leaders like Yusuf Dadoo. 
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Imam Abdullah Harun and His Struggle 
The most important Muslim leader who was killed by the regime under 123 days of torture because of his 
heroic stance against the Apartheid Regime, the extreme racist regime implemented in South Africa, is 
Imam Abdullah Harun. 
 
He was orphaned by the death of his mother when he was a baby, and he grew up next to his aunt. 
He began his education in the Islamic schools of his native region, continued with leading religious 
scholars, and substituted his Islamic education in Mecca. 
 
Imam Harun, who became a hafiz at the age of 14, was 31 years old when he was appointed imam. In 
addition to his duty, he did an intensive work of irshat and gathered the Muslims around him. In addition to 
his educational work, he also carried out social work with the financial aid he gave to the poor. He showed 
special sensitivity to young people and soon founded the Muslim Youth Association. 
 
In his sermons, he criticized the regime of the time and warned the people against the oppression of the 
period, especially he did not refrain from the struggle against the open oppression of the Apartheid 
Regime. 
 
Especially when he vehemently opposed the latest prohibitions imposed by the regime at that time, he was 
followed by the regime authorities and his every step was followed by the agents who interfered with the 
community, and he considered the pressures as "inhumane, barbaric and un-Islamic" and gave conferences 
and symposiums. The conferences he gave began to find a response in a wide area. 
 
He established relations with many international NGOs and made a great effort to announce the 
persecution to the whole world. After the pilgrimage, he crossed into England and when he learned that he 
was wanted, he sought asylum in Canada. When this request was rejected by the efforts of the British-
backed Apartheid regime, he returned to South Africa. He was arrested by regime forces on May 24 and 
martyred after 123 days of severe torture. On September 27, his family was informed that he had died after 
falling down a ladder. As a result of the autopsy, there were marks of torture in many parts of his body. 
There is no doubt that Imam Abdullah Harun, a Muslim leader known for his opposition to the apartheid 
regime, was martyred under severe torture. Today, all the ill-treatment and torture perpetrated by the 
Apertheid regime has been exposed and even the world's first Apartheid Racist Persecution museum is 
open in South Africa. In the most precious place of the museum there is a visual depicting the struggle of 
the martyr. While no one in South Africa doubts that Imam Abdullah Harun was martyred, the approach that 
his martyrdom was a spontaneous fall from the stairs has been accepted and the trial process has been 
postponed and pushed into uncertainty each time. 
 
Imam Abdullah Harun was murdered. In addition to the reports, all clear indications and practices of the 
apartheid regime and the widespread disclosures and determinations in its aftermath confirm this. It is 



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

significant that despite Mandela's victorious process, the file of Imam Abdullah Harun was not opened and 
the initiatives and efforts in this regard were in vain. Has this process been a matter of negotiation for the 
political process in South Africa, and while all the shames of the apartheid regime have been exposed one 
by one, the murder of Imam Abdullah Harun has not even been made the subject of judgment. This issue 
has been a shameful situation not only for the South African state, but also for the Muslims living in South 
Africa and the Muslims of the whole world. His family's feeble and timid efforts on the subject have not 
been reciprocated. This is a conscientious obligation on all of humanity. 
 
Monitoring the Case of Martyrdom of Imam Abdullah Harun and Public Opinion Studies 
Although there have been weak attempts to prosecute the murderers of Imam Abdullah Harun, no fruitful 
steps have been put forward. Nowadays, a development has created a great excitement in the public 
opinion. 
 
According to South African media reports: Western Cape Supreme Court Judge Daniel Thulaye has been 
appointed to oversee a reopened investigation into the death of anti-apartheid activist Imam Abdullah 
Haron. National Prosecution Authority (NPA) Western Cape Procuratorial advocate Nicolette Bell welcomed 
the appointment and said "many steps have been taken in the NPA to build capacity to ensure the closure 
of the families of apartheid-era victims." Lamola's decision follows an NPA application for the investigation 
to be reopened to help the original court determine whether it was correct to establish that Haron died by 
falling down stairs. According to the Department of Justice and Correctional Services, the renewed 
investigation is expected to take into account expert reports from a state pathologist, an aerospace 
engineer and an orbital expert, which will provide a new perspective on Haron's likely cause of death. 
(https://www.news24.com/news24/southafrica/news/western-cape-judge-appointed-to-oversee-inquest-into-death-of-anti-
apartheid-activist-abdullah-haron-20220603) 
 
Fifty-three years after the murder of cleric Imam Abdullah Haron by security forces at the Maitland police 
station in Cape Town on 27 September 1969, a proper investigation is finally on the way. 
(https://www.timeslive.co.za/sunday-times-daily/news/2022-06-01-finally-proper-inquest-53-years-after-imam-tortured-to-death-
by-security-police/?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1654141539-1) 
 
The case of Imam Abdullah Harun, which has created great excitement in everyone who cares about rights 
and justice in South Africa, has great meanings for the Muslims of the world as well as the region. It is very 
important to follow the issue carefully and to monitor the developments. 
 
In a period when the interest and expert view of Africa from our country is increasing, it is very promising in 
sharing, studies and news that closely follow the subject. In addition to the journalist İbrahim Tığlı, who we 
know with his African writings, the efforts of journalist Bekir Sıtkı Şirin in this regard are very valuable in 
terms of following the developments. However, one of the most valuable efforts is given by Mr. Yakup 
Ağdağ, the President of the African Youth Association. While following the process through interviews with 
his family and especially his lawyers, he also tries to inform international human rights organizations about 
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the process with the information notes prepared. As the 'Monitoring Group for the Martyrdom of Imam 
Abdullah Harun's Martyrdom Case', of which we are a member, I hope we will strive to announce the 
process to the international public opinion, especially our country. 
 
The fact that the martyrdom of Imam Abdullah Harun has not even been turned into a cause yet is perhaps 
the strongest indication that the process has not progressed as a result of international pressure. The fact 
that his asylum application to Canada during his trip to the UK was rejected and other indications show that 
the issue is overshadowed by international political pressure. Today, the South African Ministry of Justice 
has filed this lawsuit and even the text of the grounds for the lawsuit is commendable and supportive. Even 
in terms of not leaving South Africa in the hands of a global widespread political clampdown, the support is 
very meaningful. 
 
While all the support to be given to the cause of Imam Abdullah Harun is important, the most important 
process is legal support. The fact that international human rights organizations and international 
humanitarian diplomacy organizations closely follow this process and especially intervene in the case is 
very important in terms of the impact and meaning it will create as well as the effect it will create. South 
Africa will have a huge moral impact at the international level as much as it will have in Africa. It is very 
meaningful that the case is not lost again in a state of uncertainty and that the punishment of the 
murderers is defined. The punishment to be given to those who martyred Imam Abdullah Harun is a 
principled and conscientious punishment. This punishment will be given to the regimes that are the 
planners of the persecution and to the mind. 
 
A similar study had previously been carried out in Bangladesh in partnership with UHİB and Cansuyu, and 
the impact it had on the region was indescribable. The influence and morale created by the lawyers of the 
UHİB and Cansuyu, who intervened in the case in which the leaders of the Brotherhood Islam were unjustly 
tried, was enormous. Our insistence on the need to turn to humanitarian diplomacy as well as humanitarian 
aid is the result of these and similar effects. 
 
As a result; The martyrdom of Imam Abdullah Harun is clear. The oppressors who murdered him and the 
regime were not tried for causing death as a result of torture, and there is a disclosure in the records that 
he died by falling down the stairs. Muslims all over the world and humanity have a conscientious debt to 
Imam Abdullah Harun. This conscientious debt must be paid. 


