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Afganistan birçok sarp dağlar, 
vadiler ve keskin yamaçlarıyla ta-
rih boyunca zor bir coğrafyanın zor 
ülkesi olmuştur, bu zorluk geçmiş-
te olduğu gibi bugün de öyledir. Af-
gan milleti de bu zorlu coğrafyadan 
payını almıştır, geri kalmışlık, yok-
sulluk, sömürü ve talan düzeninde 
kendini bulan Afganlar, siyasi yelpa-
zede aşırı soldan,  aşırı sağa kadar 
birçok radikal ideolojinin ve siyasal 
akımın etkisi altında kalmışlardır. 
Bugün Afganistan’ın etnik yapısı-
na baktığımızda Arap olarak bilin-
seler de; Afganistan’ın çoğunluğunu 
İran kökenli Peştunlar oluşturmak-
tadır. Ülkede yaşayan etnik unsur-
lar; Peştunlar, Beluçlar, Hazaralar, 
Tacikler, Özbekler, Aymaklar, Arap-
lar, Paşailer, Nuristaniler, Pamirler, 
Türkmenler, Kırgızlardır. Buradaki 
önemli nokta; Afganistan’ındaki en 
büyük grup olan Peştunlar’ın, top-
lumun yüzde 42’sini oluşturması ve 
de  ‘İranlı ulus’ olarak bilinen Peş-
tunlar’ın, Afganistan’da şeriat reji-
mini kuran Taliban’ın ana unsuru-
nu teşkil etmesidir.

“COĞRAFYA KADERDİR”
Meşhur siyaset bilimciler, diplo-

matlar ve politikacıların da tartış-
masız kabul ettikleri gibi “Coğrafya 
Kaderdir” ifadesi sanki Afganistan 
için söylenmiştir. Bu atasözünün 
dünya üzerinde en belirgin şekilde 
görüldüğü ülke Afganistan’dır. Çün-
kü bu coğrafya öyle bir yerdir ki 19. 
yüzyılda dünyanın en büyük kara 

alan Eşref Gani, yolsuzlukla müca-
dele ve ekonomiyi büyütme vaadiy-
le iktidara gelmiştir.

ASYA VE AFRİKA’DA İLK 
BAĞIMSIZLIĞINI KAZANAN 
ÜLKE OLDU

20. yüzyılın başında Türk Kurtu-
luş Savaşı’nın dünyada ilk kez bir 
ulusun emperyalist sömürgeci ba-
tılı devletlere karşı zafer elde edip, 
istiklalini ve egemenliğini kazanma-
sı örnek teşkil etmiş ve sömürülen 
devletlerin cesaretlerini kazanarak 
bilinçlenmesine yol açmış ve sömür-
geci devletlere karşı başkaldırma-
ya başlamışlardır. İşte Türkiye’yi ilk 
örnek alan ülkelerden biri olarak 
Afganistan, 1. Dünya Savaşı’ndan 
sonra Asya ve Afrika’da ilk bağım-
sızlığını kazanan ülke olmuştur. Af-
ganistan Kralı Amenullah Han Bü-
yük Atatürk’ü örnek alarak ülkesini 
hızla kalkındırmaya ve modernleş-
tirmeye başlamış, Atatürk’ü ziyaret 
etmiş, onun devrimlerini yerinde gör-
müş ve benzerlerini Afganistan’da 
da uygulamaya başlamıştır. 

Amenullah Han’dan sonra tahta 
geçen Nadir Şah da aslında modern-
lik yanlısıdır, ancak reformları kendi 
koltuğunu sağlamlaştırdıktan son-
ra uygulamayı tercih etmiştir. Şart-
lara göre, planlı bir şekilde, aceleci 
olmadan yavaş hareket etme yön-
temi benimsenmiştir. Ülkenin sos-
yo-ekonomik şartları dikkatle takip 
edilip, içeride karışıklıklara yol aç-
mayacak oranda reform yapılmaya 
çalışılmıştır. Bu arada Afgan halkının 
görüşü ve muhafazakâr düşünceler 
de bir şekilde yatıştırılmıştır. Eğitim-
de ise, ortaokulların yeniden açılma-
sı ve yükseköğrenim için yurtdışına 
öğrenci gönderme programının ye-
niden uygulamaya konulması, tari-
hi önem taşıyan adımlar olmuştur.

Afganistan’daki olaylar ve iktidar 
değişimi sırasında Atatürk yakın dos-
tu Amanullah Han’ın Afgan tahtın-
dan uzaklaştırılmasını önceleri hoş 
karşılamamış, fakat sonraları durum 
düzelmiştir. Bu girişim önce Nadir 
Şah’tan gelmiştir. Türkiye’nin Kabil 
Büyükelçisi Yusuf Hikmet Bayur’un 
1 Ağustos 1931’de Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği’ne yeniden atan-
ması nedeni ile Nadir Şah, gönderdi-
ği mektupta “Büyük Birader“ olarak 
hitap ettiği Atatürk’e uzun ömürler 

imparatorluğu olan Rus Çarlığı ile 
dünyanın en büyük deniz imparator-
luğu olan ve üzerinde güneş batma-
yan imparatorluk olarak da adlandı-
rılan İngiliz İmparatorluğunun tam 
ortasında kalmış; zamanın iki süper 
gücü tarafından tehdit ve askeri te-
cavüzlere maruz kalmış ve nihaye-
tinde o zaman dünyanın en büyük 

dilemiştir. Atatürk bu mektuba 30 
Nisan 1932’de verdiği cevapta “Aziz 
Dostum ve Biraderim“ şeklinde hi-
tap ederek dostluğun vardığı boyuta 
işaret etmiştir.  Yine, 1933’de Afga-
nistan’ın Berlin Büyükelçisi ve Na-
dir Şah’ın kardeşi Serdar Aziz Han 
vurularak öldürülmesi üzerine Ata-
türk bir taziye mesajı yazmış ve Na-
dir Şah da bu mesaja teşekkürle kar-
şılık vermiştir. Nadir Şah son olarak 
29 Ekim 1933’de Türkiye’nin onuncu 
yıldönümünü kutlamıştır. Atatürk, 
bu telgrafa 4 Kasım 1933’de karşılık 
vererek teşekkürlerini bildirmiştir. 

AFGANİSTAN 100 YIL 
GERİYE GİTTİ

Ama ne yazık ki 1929 büyük buhra-
nına götüren uluslararası ekonomik 
ve siyasi krizler yeniliklere kapalı, 
muhafazakar bir yapısı olan ve hal-
kının büyük çoğunluğu okuma yaz-
ma bilmeyen eğitimsiz bir toplumdan 
oluşan Afganistan halkında karşılık 
bulamamıştır. Amenullah Han’ın mo-
dern, ilerici, akılcı ve rasyonel yöne-
timi; eğitimsiz ve kendi kendini yö-
netme iradesi olmayan Afgan halkı 
tarafından reddedilerek Amenullah 

süper gücü olan üzerinde güneş 
batmayan imparatorluk Büyük Bri-
tanya - Birleşik Krallık tarafından 
işgal edilerek, onun en büyük düş-
manı Rus Çarlığı’nın Hint Okyanusu 
üzerinden sıcak denizlere çıkması 
ve dolayısıyla Birleşik Krallığın (İn-
giliz İmparatorluğu) deniz aşırı sö-
mürgeleri olan;  Bugünkü Hindis-
tan, Pakistan, Bangladeş, Sri Lan-
ka, Hong Kong, Singapur, Avustralya 
ve Yeni Zellanda gibi topraklarını 
işgal ve ilhak etmesi ve Kızıldeniz 
üzerinden Süveyş Kanalını tehdidi 
olasılığı bertaraf edilmiştir. Ancak 
bütün olumsuzluklara rağmen bu 
coğrafya henüz hiç değerlendirile-
memiş zengin yer altı kaynakları 
vardır. Birçok alanda hala dışarıya 
bağımlı olan Afganistan toprakla-
rında çok zengin kömür ve demir 
yataklarının yanı sıra bakır, kur-
şun, berilyum ve çinko bulunmak-
tadır. Ülkedeki zengin hidro enerji 
potansiyeli de gerekli yatırım ya-
pılamadığı için kullanılamamakta-
dır. Kuşkusuz bu yeraltı kaynakla-
rı arasında petrol bulunmaması da 
ülkenin gayrı safi milli hasılasını 
yoksulluk düzeyinde tutmaktadır. 

Yönetim sistemi olarak devlet 
başkanlığı sistemi yer alan Afga-
nistan’da 250 sandalyeli Halk Mec-
lisi (Vulusi Cirge) ve 102 sandalyeli 
Senato Meclisi (Mişranu Cirge) ol-
mak üzere iki yasama kanadı bu-
lunmaktadır. Afganistan’da 5 Nisan 
2014’te yapılan son devlet başkanlığı 
seçimde oyların yarısından fazlasını 

Han’ın devrilmesine ve batılı dev-
rimlerin yürürlükten kaldırılması-
na; dogmatik, taassuba dayanan, 
akıldan ve bilimden uzak bir yöneti-
min iktidara gelmesiyle, yeni bağım-
sızlığını kazanan Afganistan’ı tek-
rar 100 sene geri götürmüşlerdir.

Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’nda-
ki emperyalist ülkelere karşı büyük 
zaferi ve başarısı birçok sömürge 
ülkeleri üzerinde etkili olmuş ve 2. 
Dünya Savaşı’ndan hemen sonra 
uluslararası konjonktürün de zor-
lamasıyla Asya ve Afrika kıtasın-
daki birçok eski sömürge ülke Av-
rupalı emperyalist ülkelerden ba-
ğımsızlıklarını kazanmışlardır. Eş 
zamanlı olarak 2. Dünya Savaşı’nın 
sona ermesiyle hemen karşıt ideo-
lojiler arasında “Soğuk Savaş” baş-
lamıştır.  Soğuk Savaş döneminde 
İngiltere gönüllü olarak dünya ha-
kimiyetini ve süper güç konumunu 
eski sömürgesi olan ABD’ye devret-
miştir. Jeopolitik konumu dolayısıy-
la ‘Asya’nın Kalbi’ olarak nitelendi-
rilen Afganistan, 1940-1990 yılları 
arasında ABD ile Sovyetler Birli-
ği arasındaki Soğuk Savaş döne-
minde büyük devletlerin nüfuzu 

ASYA’DAN YÜKSELEREK ULUSLARARASI 
BARIŞ VE İSTİKRARI TEHDİT EDEN EN 
ÖNEMLİ SORUN; ‘AFGANİSTAN’

CNN International, BBC gibi uluslararası kanalların 24 saat non-stop 
yayınlarının yüzde 75’ini Afganistan’daki gelişmeler ile ilgili haberler 
teşkil ediyor. Son haftalarda uluslararası ilişkilerin bir numaralı sorunu 
olan Taliban’ın Afganistan’ın meşru hükümetini devirerek Başkent 
Kabil’de yönetimi ele geçirmesinden sonra dünya politik dengeleri 
bozuldu ve büyük bir uluslararası barış ve istikrarı tehdit konusu oldu. 
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altında kaldı. 1979 yılında Sovyet-
ler Birliği’nin Afganistan’ı işgal et-
mesi sonrası ABD’nin desteği ile ül-
kede İslami hareketler ortaya çıktı. 
Bu yeni dönemde Afganistan yeni iki 
süper güç olan Sovyet Sosyalist Cum-
huriyetler Birliği (SSCB) ve Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) arasında sı-
kışıp kalmıştır. Nitekim 35 yıl sonra 
SSCB, 55 yıl sonra da ABD sırasıyla 
Afganistan’ı işgal edeceklerdir. Rus 
işgali 10 yıl, ABD işgali de 20 yıl sür-
müştür. ABD’nin 12 Eylül 2001 de (9/11-
nine/eleven) olarak adlandırılan ve 
El Kaide’nin İkiz Kuleler (Dünya Ti-
caret Merkezi) ve Pentagonu (ABD 
Savunma Bakanlığı ve Genel Kur-
may Başkanlığı) vurduğu, Beyaz Sa-
ray’ı  (ABD Başkanlık Sarayı) da vur-
ma teşebbüsünün akim kaldığı olay-
lardan sonra El Kaide’yi barındırdığı 
ve desteklediği bahanesiyle Taliban 
yönetimindeki Afganistan’ı işgalinin 
üzerinden 20. yıl geçmiştir. 

ABD’nin yeni Başkanı Biden, ABD’nin 
Afganistan’ı işgal gerekçesi olan 11 
Eylül saldırılarının 20. yılında Afga-
nistan’daki ABD askerlerinin tama-
mını çekeceğini belirtmiş ve Mart 
2021’den itibaren peyderpey Ame-
rikan işgal kuvvetlerini Afganis-
tan’dan çekmeye başlamıştır. ABD 
işgal kuvvetlerinin 11 Eylül 2021’de 
Afganistan’dan çekilmesi tamamlan-
madan Taliban 20 yıl sonra dağlar-
dan ve kırsaldan şehirlere girme-
ye başlamış ve hızla eyaletleri eli-
ne geçirmeye başlamıştır. Ağustos 
ortasında da Taliban kendisi dahil 
kimsenin  tahmin etmediği hızlı bir 
şekilde Başkent Kabil’e girerek yöne-
timi ele geçirmiştir. Bugünlerde Ta-
liban Afganistan’da yeni hükümetini 
kurmakla uğraşmakta, bir yandan 
da on binlerce Afganlı yaya olarak 
İran sınırından Türkiye’ye kaçma-
ya çalışmakta ve başta Türkiye ve 
ABD olmak üzere NATO kuvvetleri-
nin kontrolü altında bulunan dünya-
ya açık tek havaalanı olan Kabil Ha-
mit Karzai Havaalanı’ndan havayo-
luyla Pakistan, BAE ve Almanya’da 
bulunan Amerikan üslerine kaçma-
ya çalışmaktadırlar. 

ŞERİATÇI, ÇAĞDIŞI BİR GRUP
Filmi geriye sararsak Afganistan’ın 

nasıl böyle çağdışı, şeriatçı bir gru-
bun yönetimine geçtiğini açıklıkla gö-
rebiliriz. Zira kadınların evlerinden 

işgali döneminde desteklenen örgüt-
lerden biri olmuş; CIA tarafından eği-
tilen, birçok olayda piyon olarak kul-
lanılan Usame Bin Ladin’in 1990’ların 
sonunda ABD karşıtlığıyla kontrol-
den çıkması, dünya gündeminde dö-
nüm noktası olan 11 Eylül saldırıla-
rına neden olmuştur. 11 Eylül sıra-
dan bir terörizm hareketi, sıradan 
bir dehşet olayı değildir. Bu tarihin 
bir dönüm noktası ve “bir çağın so-
nu”nun sembolüdür. 11 Eylül vaka-
sı Amerikan Hegemonyası’nın 21. 
yüzyılda dünya için tasavvur ettiği 
emellerin (devlet politikası) başlan-
gıcıydı; bu kaçınılmaz gerçeklik Af-
ganistan’ın işgaliyle neticelenecekti.  

TALİBAN GERİ DÖNMEKTE 
GECİKMEDİ

Ancak ABD’nin Afganistan’dan çe-
kilmesi başka bir sorunu gündeme 
getirmektedir. Bu çekilmeyle birlikte 
Taliban geriye dönmekte gecikme-
miş, hatta ABD tam olarak ülkeden 
ayrılmadan Taliban tüm hatlarıyla 
Afganistan’a inmiştir. Bu dönüşten 
ölesiye korkan bir kısım Afganlı ve 
özellikle kadınlar ülkeden uzaklaş-
manın yolunu aramaktadır. Çünkü 
Taliban nasıl bir rejim öngördüğünü 

çıkmalarına bile izin vermeyen,  dün-
ya kültür mirası eşi benzeri olmayan 
ve paha biçilemeyen tarihi eserleri 
put diye kırıp yok eden, binlerce Af-
gan vatandaşını şeriat kurallarına 
uymadı diye cezalandıran hatta idam 
eden bu gerici yönetim; 21. yüzyılda 
ABD’nin Soğuk Savaş zamanında en 
büyük düşmanı SSCB’ye karşı izledi-
ği strateji sayesinde gerçekleşmiş-
tir. Soğuk Savaşın zirve yaptığı, De-
tant’ın (yumuşama) rafa kaldırıldığı 
1979 yılında SSCB’nin Afganistan’ı iş-
gali üzerine; ABD, merkezi Afganis-
tan olmak üzere, Türkiye dahil bir-
çok Asya ve Ortadoğu ülkesinde CIA 
destekli “Yeşil Kuşak” adlı örgütlen-
menin temellerini atmıştır. ABD’nin 
gayesi Sovyetleri çevrelemek ya da 
kuşatmak (Containment Politikası), 
zor durumda bırakmak, yıpratmak ve 
Afgan mücahitlere yenilmesini sağ-
lamaktı. ABD gayesine ulaşmıştır. Ne 
var ki, bu gaye zamanla ABD aley-
hine işleyecektir; “Bumerang” gibi 
yetiştirdiği bu kuşaktaki mücahitler 
gün gelecek ABD’ye karşı savaşan-
lar olarak zuhur bulacaktı ve bul-
du da. Burada dikkat edilmesi ge-
reken ise ABD 20. yüzyılda bunları 
gerçekleştirirken, 21. yüzyıl içinde 

militanlarının basına verdiği demeç-
lerde açıklamaktadır: “Ülkede demok-
ratik bir yönetimin altyapısı yoktur 
ve bu nedenle İslam Cumhuriyeti ola-
caktır. Kadınlar İslami kurallar çer-
çevesinde toplum içinde yer alacak-
lardır.” Taliban’ın bu net açıklaması 
ve daha önce Taliban’a karşı olanlar 
açısından ülkeden çıkmaktan başka 
çözüm gözükmemektedir.

Bu durum, Türkiye’yi çok yakın-
dan ve endişeli bir şekilde ilgilendi-
ren yeni bir göç dalgası demektir. Af-
gan halkı tekrar bir güvenlik arayı-
şına girmiştir. Geçtiğimiz günlerde 
bu arayışın bir takım hazin görün-
tüleri ortaya çıkmış; tüm dünya ka-
muoyu tahliye uçağının kanadından 
düşen Afganlı gençlerin trajik ölü-
münü dehşetle izlemiştir. Afganlar 
İran üzerinden Türkiye sınırına yı-
ğılmaya başlamışlar ve bir kısmı geç-
mekte bir kısmı da beklemektedir. 
Çünkü Türkiye Suriyeli göçmenler 
nedeniyle hem sosyal hem de eko-
nomik açısından yeterince yük taşı-
maktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
konuyla ilgili hem ABD hem de AB ile 
görüşmelerde bulunmuştur. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan: “Fazladan bir 
5 milyonluk göçmen grubunu daha 

planladığı ve yahut projelendirdi-
ği bir şeyler olup olmadığıdır. Bu 
durum uzun zaman tartışılmış ve 
hala da tartışılmaya devam etmek-
tedir. ABD’nin eğitim verdiği, ağır 
silahlarla donattığı; daha sonra Ta-
liban adıyla örgütlenecek olan ‘Ye-
şil Kuşak’ stratejisi kapsamındaki 
Afgan Mücahitler, uluslararası te-
rörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı-
nı destekleyen hatta organize eden 
bir güç haline gelmişlerdir.

Kabil’in (Başkent) 1992 yılında düş-
mesinin ardından; Taliban’ın göre-
ve gelmesinden bir süre önce, tep-
kisel aşiret reisleri Afgan kırsalını 
ele geçirmişler ve çiftçilere haşhaş 
ekimine başlama emri vermişler-
dir. Oysa ki haşhaş ekimi Taliban 
öncesi hükümet tarafından yasak-
lanmıştı. Bundan önce ise Pakis-
tan’ın istihbarat ajansı ISI, CIA’in ıs-
rarları üzerine Afganistan’da yüz-
lerce eroin laboratuarı kurmuştur. 
Böylelikle, 1982 yılı itibariyle Pakis-
tan-Afganistan sınırı, dünyanın en 
büyük uyuşturucu üretim yerine 
dönmüştür. ABD’nin bir numaralı 
hedefi olan El-Kaide terör örgütü, 
yukarıda belirtilen amaçlara ulaş-
mak için Sovyetlerin Afganistan’ı 

Türkiye’nin karşılaması mümkün 
değildir” mesajını bu temaslarda 
net olarak vermiştir.

TÜRKİYE, GÜVENLİ BİR 
SIĞINAK

Gerek ülkedeki Taliban uygula-
malarından gerekse ekonomik ko-
şullar nedeniyle en kolay ulaşılabilir 
ülke olması açısından Türkiye gü-
venli bir sığınak olarak görülmek-
tedir. Gelen göçmenlerin bir kısmı 
ise Türkiye üzerinden AB ülkele-
rine geçmeyi de planlamaktadır. 
Her ne şekilde olursa olsun Tür-
kiye topraklarında Suriyeli göçmen-
ler nedeniyle oluşan hoşnutsuzluk 
bu kadar ileri düzeyde iken Türk 
yetkilileri de bu konuda çok ciddi 
bir önlemler planı hazırlamak zo-
runda kalmaktadır. 

Sonuçta, filler tepişirken çimen-
ler ezilmektedir. Bölgenin siyasi geç-
mişi ve muhtemel geleceği hala bü-
yük devletlerin biçim değiştirse de 
nüfuz alanı olmaya devam edecek-
tir. Türkiye’nin bu büyük krizi hem 
göç etmek zorunda kalan mülteci-
ler hem de ülkedeki istikrar açısın-
dan sürdürülebilir bir boyuta taşı-
ması en büyük önceliği olmalıdır.
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