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ÖNSÖZ

 “Bir vücuttur Asya, su ve çamurdan, 
 O vücutta kalp gibidir Afganistan.”

Muhammed İkbal

Afganistan ister Pakistan, iran, türkmenistan, Özbekistan, tacikistan ve Çin tara-
fından çevrelenmiş bugünkü sınırları açısından, ister Büyük Aryana ve Büyük Ho-
rasan’ın önemli bir kısmını kapsayan tarihsel coğrafyası açısından düşünülsün coğ-
rafi ve jeopolitik konumundan ötürü dünyanın en önemli kesişme noktalarından 
biridir. Bu konumu neticesinde tarih boyunca medeniyetlerin karşılaşma, sultanla-
rın çatışma alanı olması bu toprakların kaderi olagelmiştir. stratejik önemini bugün 
de korumasından dolayı büyük güçlerin vekâlet savaşlarının yürütüldüğü topraklar 
olmaktan hâlâ kurtulamamış ve görünen o ki bu makûs talih, uzunca bir süre daha 
bu ülke toprakları ve insanlarının yakasını bırakmayacaktır. son büyük felaketini 
11 eylül 2001 sonrası yaşamaya başlayan Afganistan için, başta yabancı güçlerin 
çekilme kararı olmak üzere bazı nedenlerden dolayı 2014 yılı sonrasının yeni ve 
kritik bir dönemece tekabül ediyor olması bizi bu çalışmayı hazırlamaya sevk etti.

son yıllarda sosyal, siyasi, ekonomik ve askeri krizler taliban’ın devrilmesine ve 
yeni bir devlet kurulmasına rağmen aynı şekilde hatta artarak devam etti. Bu krizin 
sürekliliğini neyin sağladığı sorusunun cevabı bu ülkenin siyasi, etnik ve mezhebi 
karmaşıklıklarında ve çoğu zaman çatışan güçler ve oyuncuların varlığı, Afganis-
tan’da aktörler arası rekabet, Afganistan’ın işgalciler özellikle de Amerika açısından 
uzun vadeli çıkarlara ulaşılması yolunda bir platform olmasında aranmalıdır.
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elinizdeki rapor, anlamak için tanımak gerektiği gerçeğinden yola çıkılarak 
meseleye dair bir “giriş kitabı” olması hedefiyle ve Afganistan’ın genel fotoğra-
fını çekme gayretiyle hazırlanmıştır. Bu amaçla ilk bölümde Afganistan tarihi, 
bugünün arka planı olarak ana hatlarıyla ele alınmıştır. ikinci bölümde başta et-
nik gruplar ve sosyal yapı olmak üzere Afganistan’ın sosyal dokusu irdelenmiştir.   
Üçüncü bölümde, Afganistan toplumunun temel problem alanlarına yer verilmiş-
tir. Devlet ve siyasetin ele alındığı dördüncü bölümde önce devletin yapısına ba-
kılmış ardından legal ve illegal siyasi parti, örgüt ve hareketler tanıtılmıştır. Afga-
nistan’ın dış ilişkileri beşinci bölümde anlatılmıştır. Afgan medyasına odaklanan 
altıncı bölümde Afganistan’daki belli başlı gazete, dergi ve televizyon kanalları ile 
ilgili genel bilgiler sunulmuştur. yedinci ve son bölüm olan “şahıslar” kısmında ise 
siyasi, dini ve sosyal hayatta etkili olan şahısların biyografilerine yer verilmiştir.

Oldukça uzun bir dönemi kapsayan fiili savaş ikliminin hâlâ hâkimiyetini 
sürdürdüğü ve belki de bu yüzden henüz birçok alanda başta kurumsallaşma ol-
mak üzere birçok ihtiyacın giderilemediği bir ülkeye dair araştırma yapmanın 
birçok zorluğu vardır. Bu zorlukların başında sağlıklı kaynaklara ulaşma güçlüğü 
gelmektedir. Hakikaten bu raporu hazırlarken kaynak bulmakta büyük sıkıntılar 
yaşandı. Örneğin bir internet sitesi bile olmayan siyasi partiler, hatta gazeteler 
ile ilgili sağlıklı bilgiye nereden ve nasıl ulaşılacağı çalışırken karşılaşılan zorluk-
lardan biriydi. Öte taraftan tarih kısmını istisna tutarsak ele aldığımız konulara 
dair akademik çalışmaların azlığı bizi –pek arzu etmesek de– daha çok internette 
yayınlanmış çalışmalara yönlendirdi. Bütün bunlara rağmen çalışmanın daha az 
eksik ve hata ile okuyucuya sunulması amacıyla elden gelen çabanın gösterildiğini 
gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.

Şair-mütefekkir muhammed ikbal’in büyük bir incelik ve saygın bir öngörü ile 
Asya’nın Kalbi olarak nitelediği Afganistan’a dair temel bilgilerin yer aldığı bu çalış-
manın –tüm eksikliklerine rağmen– önemli bir açığı gidereceğine ve hiç değilse bu 
alandaki çalışmalara duyulan ihtiyacı açıklıkla ortaya koyacağına inanıyoruz.

Abdullah yegin
1 Nisan 2015 Çarşamba
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TARİHSEL ARKA PLAN

İSLAm ÖNcESİ DÖNEm
Afganistan’ın bugünkü toprakları Büyük Aryana’nın ve tarihsel Horasan’ın büyük 
bir kısmından müteşekkil olup coğrafi ve jeopolitik konumu açısından kültürel ve 
ekonomik alışverişin en önemli kavşaklarından biri olagelmiştir. yine Orta Asya 
halklarının göç geçiş yatağı ve yayılmacı saldırganlıkların kavşağı olması açısından 
da oldukça önemli bir konuma sahiptir.

saldırı ve yayılmacılığın ilk aşamalarında Hahameniş imparatorları Kuroş ve 
Daryuş, Hindistan imparatoru Ashoka maurya ve makedonyalı Büyük iskender gibi 
büyük imparatorlar m.Ö. 5. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar bu güzergâhtan Kuzey ve 
güney yönüne ilerlemiş, buranın merkezi konumundan ve Orta Asya (maveraün-
nehir) ile Hindistan arasında geçiş yolu olmasından ötürü bir savaş karargâhı ola-
rak bölgeden istifade etmişlerdir. sonraki yüzyıllarda da Afganistan; islam ordusu, 
moğollar, türkler ve diğer bölgesel güç odaklarının fetih yolu üzerinde yer almıştır.

milattan yaklaşık olarak 2000 yıl önce Hindukuş /Afganistan bölgesi Aryan 
kavimleri tarafından ele geçirildi. Batlamyus ve diğer eski coğrafyacılar tarafından 
Aryana olarak adlandırılan ve Hindukuşun güneyinde batıda Büyük tuz Çölü ile 
doğuda sind nehri arasında kalan topraklara ait bilinen ilk yazılı eser olan zerdüşt-
lerin kutsal kitabı Avesta ile birlikte Afganistan’ın bilinen tarih dönemi de başlar.1 
yani milattan yaklaşık 600 yıl önce Belh şehrinde bulunan Bahterzemin’de zerdüşt-
lüğün ortaya çıkması aynı zamanda Afganistan’ın yazılı tarihinin de başlangıcıdır.

1. mirgulam muhammed, Afganistan Der Mesir-i Tarih, (intişarat-ı muhsin, 1391), c. 1, s. 36.
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Hazar Denizi’nin kuzeyinde yaşayan Aryanların sayılarının artması ve yaşam 
koşullarının zorlaşması neticesinde daha geniş topraklara kavuşma amacıyla bu-
günkü Afganistan, iran ve Hindistan bölgelerine m.Ö. 1800 civarında başlayan 
göçleri yaklaşık 1000 yıl boyunca devam etti.

ilk Aryana sülalesi Piştadiler olup, Belh şehrinde güç sahibi oldular ve Afga-
nistan’ın bir bölümü ile ülkenin batısında hüküm sürdüler. Onlardan sonra Kiya-
niler, Kiyanilerden sonra espeler hâkim oldular. Bu sülale ismini espe2 adında, 
binicilikte mahir şahıstan almaktadır. m.Ö. 545 ile 333 arasında Afganistan’da 
ziraat, sulama, el sanatları ve meslekler gelişmekteydi. Orta Asya, iran ve Hindis-
tan yolları, Afganistan’ın kuzey bölgesinden geçiyordu. ekonomik açıdan bölge 
özellikle de Orta Asya için temel bir rol üstleniyordu. Orta Asya ovalarında sey-
hun ve Ceyhun (Amuderya) nehirleri arasında göçebe ve binicilikte iyi halklar 
yaşıyordu. Bunlar, batıya göz dikmişlerdi. Bu durum söz konusu toprakları sürekli 
tehdit eden bir tehlikeydi. sonuçta Orta Asya’nın göçebe at binicilerinin sürekli 
saldırıları Afganistan’daki Bahter devletini sarstı ve ülkeyi siyasi açıdan zayıflattı. 
merkezi yönetim ortadan kalktı ve ülke şehzadeler arasında paylaşıldı. sonun-
da bu bölge, m.Ö. 540 yılında Hahamenişlerin 7. imparatoru Kuroş tarafından 
ele geçirildi ve fars imparatorluğuna katıldı. Hahamenişler Afganistan’da sanat 
ve mimariye yoğunlaştılar.3 Aynı zamanda ülke yönetiminde ayrıcalıklara sahip 
oldular. Arami alfabesinin Afganistan’da kullanılması da bu döneme denk gelir. 
Böylece Afganistan’ın yazılı tarihi de başlamıştır. Daryuş zamanında iran ve Af-
ganistan kültürü iç içe geçmiştir. Hahamenişlerin gittikçe zayıflamasıyla, batı ve 
kuzey Afganistan’daki yöneticiler birer birer kendi saltanatlarını kurdular.4

sonrasında Afganistan, iskender’in saldırısı ile karşılaştı. iskender’in ordusu 
iran’a girdi ve askerler Dicle sahilinde savaştılar. yurtlarından uzakta olmaların-
dan ve peş peşe yapılan savaşlardan dolayı yorgun ve isteksiz olan orduya, komu-
tanlar bu savaşın son olacağını ve askerlerin evlerine döneceklerini söylüyorlar-
dı. Ancak iskender iran’daki gördüğü hazine sandıkların Hindistan’dan geldiğini 
öğrenince, burayı ele geçirmek için yunan tarihçilerinin Parapomisus dedikleri 
Hindukuş’a doğru yol aldı. Hindukuş’tan geçmeden önce Horasan, Herat, Belh, 
gazni ve Kabil’i ele geçirdi. Herat’ta ve Kabil’in kuzeyinde iskenderiye isimli iki 
şehir inşa etti. sonuncusu Kafkas iskenderiyesi olarak bilinmektedir. 

2. günümüzde farsça At’ın karşılığı esb’dir.
3. mirgulam muhammed, Afganistan Der Mesir-i Tarih, (intişarat-ı muhsin, 1391), c. 1, s. 39.
4. Ahmet Ali Kohzad, Afganistan der Pertov-i Tarih (Devlet matbaası, Kabil: 1346), s. 118.
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iskender’in ölümünden sonra Afganistan dört yunan valisi arasında payla-
şıldı. Bir süre sonra, seleucus Afganistan’a geldi. seleucus nikator ve varisleri 80 
yıl boyunca Afganistan’ı doğrudan yunan himayesinde yönettiler. sonunda mı-
sır’a hâkim olan yunanlarla selukiler arasındaki ihtilaflar, halkın defalarca ayak-
lanması, Hindistan’da Chandragupta maurya sülalesinin gücü ve Afganistan’daki 
yunanlara karşı saldırıları selukileri zayıflattı. yunanların bölgedeki hâkimiyeti, 
m.Ö. 1. yüzyılın sonlarına kadar devam etti, ancak bu tarihten sonra Partlar ve 
eşkanilerin saldırılarıyla, yunan hâkimiyeti sona erdi.5

Hahamenişler, yunanlılar ve maurya imparatorluğunun hâkimiyetlerinden 
sonra Afganistan bir süre yerel yöneticiler tarafından yönetildi. Bu durum, Ku-
şanilerin Afganistan’a girip yavaş yavaş yerel yöneticileri saf dışı bırakmalarına 
kadar bu şekilde devam etti. Kuşaniler, bugünkü Afganistan’ın kuzeyinde yaşıyor-
lardı ve bölgenin diğer sakinleriyle sürekli savaş halindeydiler. giderek hâkimiyet 
alanını genişleten Kuşaniler, zamanla Afganistan’ın en büyük imparatorlukların-
dan biri olmayı başardılar. Kuşaniler güçlerinin zirvesine ulaştıkları 120-160 yıl-
ları arasında sınırlarını Hindistan’dan Ceyhun’a kadar uzattılar.

Kuşaniler döneminde Afganistan’da Buda, zerdüşt ve Brehmen gibi çeşitli 
dinler mevcut idi. Bu dönemde din, bilim ve sanat adamları devlet ve toplum 
nezdinde büyük saygı görüyor, böylece kültürde, edebiyatta ve sanatta büyük 
ilerlemeler kaydediyordu. Kuşani dönemi Afganistan için yeni bir medeniyet dö-
nemidir. Bu dönemde özellikle heykeltıraşlık konusunda büyük ilerlemeler kay-
dedilmiştir. Bamiyan şehrinde bulunan, yüksekliği 50 metreyi bulan ve taliban 
tarafından yıkılan heykeller bu dönemin eserleridir.6

Kuşaniler 220 yılları civarında küçük hanedanların ortaya çıkmasıyla zayıf-
lamaya başladı. Kuşanilerin ortadan kalkmasıyla Afganistan’da bir daha görülme-
yecek görkemli bir kültür ve sanat dönemi de sona ermiş oldu. Kuşanilerin zayıf-
lamasıyla güçlenen yefteli devleti hızla büyüyerek, Afganistan’ın en güçlü devleti 
oldu. toprakları bugünkü Hindistan’dan iran’a kadar uzandı.7 fakat yefteliler de 
zamanla zayıfladılar. sasani Şahı nuşirevan zamanında sasaniler ve türkler birle-
şerek yeftelilere saldırdılar. 568 yılında sasaniler batıdan, türkler kuzeyden saldı-
rarak yeftelileri ortadan kaldırmayı başardılar.8

5. mirgulam muhammed, Afganistan Der Mesir-i Tarih, (intişarat-ı muhsin, 1391), c. 1, s. 43.
6. mirgulam muhammed, Afganistan Der Mesir-i Tarih, (intişarat-ı muhsin, 1391), c. 1, s. 49.
7. mirgulam muhammed, Afganistan Der Mesir-i Tarih, (intişarat-ı muhsin, 1391), c. 1, s. 54.
8. mirgulam muhammed, Afganistan Der Mesir-i Tarih, (intişarat-ı muhsin, 1391), c. 1, s. 56.
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yeftelilerin çöküşünden sonra ülkenin kuzeyi türklerin, batısı ise sasanilerin 
eline geçti. Aslında sasanilerin Afganistan’da ilk hâkimiyeti 230-365 yılları arasın-
daydı. Bütün iran ve Afganistan’ı da kapsayan eski Horasan ile bugün iran’ın ku-
zeyinde kalan bazı bölgeler sasanilerin hâkimiyetindeydi. Ancak henüz Afganis-
tan’ın güneyi yefteliler’den kalan yöneticilerin hâkimiyetindeydi. sasani sultanları 
topraklarını sind nehri ve Orta Asya’ya kadar genişlettiler. 6. yüzyılda enuşirevan 
yeftelileri batıdan çıkararak bölgeyi tekrar sasani topraklarına kattı. yani sasani-
lerin Afganistan’da ikinci hâkimiyeti 565-644 arasındadır. 

yeftelilerin çöküp Afganistan’a sasanilerin, türklerin ve sonrasında da Çin-
lilerin hâkim olmasıyla bölgede başta batı dilleri, sanskritçe, türkçe, Çince gibi 
diller ile zerdüştlük, Budizm, Brahmanizm, Hinduizm gibi dinler birbirine karıştı 
ve Afganlar arasında ayrılık gerekçeleri oluşmaya başladı. Öte taraftan merkezi 
yönetimin yokluğu ekonomik gücü koruyacak kuvvetlerin yokluğuna ve kültü-
rel değişimlerin yaşanmasına neden oldu. Kurtuluş umudu vadeden liderlerin 
de yokluğu eklenince Afganistan kendisini büyük bir siyasi krizin içinde buldu. 
islam’ın ortaya çıkıp, müslüman orduların Afganistan’a yöneldiği 7. yüzyılda Af-
ganistan işte bu durumdaydı.

İSLAm SoNRASı DÖNEm
islam ordusu 642 yılında sasani imparatorluğu’nu kesin olarak yenmesinin ar-
dından sasani imparatoru yezdgerd Afganistan’a sığındı. islam ordusu onu takip 
edince, Afganlılar müslümanlara itiraz etmediler. Çünkü eski düşmanın yeni mi-
safir eliyle ortadan kalkmasına itirazları yoktu. yezdgerd türklerle birlikte giriş-
tiği savaşta müslümanlara yenildi. Çin imparatorluğu da sasani sultanına yardım 
etmedi. Afganlar bu fırsatı kaçırmadılar ve hicri 651 yılında yezdgerd’i öldürdü-
ler. Bu şekilde Afganlar ülkelerini dönemin üç gücü olan sasani, türk ve Çin hâ-
kimiyetinden kurtarmış oldular. Ancak bu kez yeni ve güçlü bir rakipleri vardı: 
islam ordusu.

652 yılında başlayan Afganlarla müslüman ordularının mücadelesi farklı 
evre ve şekillerde 200 yıl boyunca devam etti. Bu zaman zarfında Afganistan ya-
vaş yavaş müslümanlaşırken emevi ve Abbasi saltanatları da Büyük Horasan de-
nilen tarihsel Afganistan topraklarında çıkan olaylardan fazlasıyla etkileniyordu.9 
Örneğin Horasan topraklarından çıkmış olan ebu müslim Horasani emevilerin 

9. seyit muhammed Bakır misbahzade, Tarih-i Siyasi-yi Muhatasar-ı Afganistan, (merkez-i Pejuheşha-yı Aftab, 
1388), s. 52.
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yıkılıp yerine Abbasilerin kurulmasında başat rol oynamıştı. Aradan geçen 200 yıl 
içerisinde artık tüm Afganistan müslüman toprağı oldu. Özellikle Afganistan’ın 
komşularından üç büyük imparatorluğun yani maveraünnehir’de Şeybani (Cü-
neydi), iran’da safevi ve Hindistan’da moğol (gürgani) imparatorluklarının ortaya 
çıkması, bu ülkeyi söz konusu güçlerin çekişme alanına çevirmiş ve pratikte bu üç 
komşunun her biri Büyük Horasan’da etkin olduğu bölgelere temsilcilerini gön-
dererek buraları yönetmeye kalkmışlardır. Böylece bu coğrafya büyük bölgesel 
güçlerin siyasi rekabet alanına dönüşmüştür. Bundan sonra uzun bir dönem Af-
ganistan tarihi; islam tarihi ve hatta bazen türk-islam tarihi içinde bir konu ola-
gelmiştir. yani bu tarihten sonra Afganistan tarihi, samaniler, gazneliler, selçuk-
lular, Harzemşahlar, moğollar, timurlular ve safevilerin tarihi olarak kaydedildi. 
Bu durum Ahmet Şah Abdali’nin 1747 yılında Afganistan devletini kurmasına 
kadar bu şekilde devam etti.10

AfgANİSTAN DEvLETİNİN KuRuLuşu
Afganistan, Ahmet Şah Abdali önderliğinde bir lider etrafında geleneksel anla-
mıyla bir devlet teşkil etme çabalarının başlangıcından onun oğlu timur Şah’ın 
yönetiminin sonlarına kadar hiçbir şekilde ne komşularıyla ne de uzak devletlerle 
politikaya dayanan bir dış ilişki geliştirmemiştir. Ahmet Şah Abdali tek bir sistem 
kurma yönündeki büyük çabalardan sonra bunu başardı.11 

sistemin şekillenmesi güç sahibi olma eksenli olup sistemin meşruiyet kay-
nakları da gelenekler ve görenekler olmuştur. Kabile gücü sistemin başına geçmek 
için temel etkendi. Buna göre golzai kabilesi nadir Şah tarafından zayıflatılıp saf 
dışı edildiğinde, Abdali isimli küçük bir kabile sancağı ele alıyor ve nadir Şah’a 
yaptıkları yardımlara dayanarak nadir Şah onlara geniş topraklar veriyordu. Ka-
bilelerin gücünün kaynağı toprak olduğundan bu kabilenin gücü de günden güne 
artmıştır. nihayetinde Ahmet Şah, nadir Şah’ın ordusuna katılıyor ve nadir Şah’ın 
katledilmesinden sonra bu orduyla Kandehar’a giriyor ve kabile reisleri arasında 
güç mücadelesine dair büyük muhalefetten sonra Ahmet Şah küçük bir kabilenin 
reisi olarak yönetime geçiyordu. Ancak her ne kadar geleneksel şekliyle olsa da 
her hâlükârda bu devlet ve milletin ilk teşkili idi. Çünkü hâlâ kabilecilik ve gele-
neksel liderlik etkin idi. Ancak vatan hissi ortaya çıktı. Ahmet Şah yaratıcı birisi 
olup askeri disipline sahip idi. uzun bir müddet nadir Şah’ın sarayında ve son-

10. http://www.afghanpaper.com/info/tarikh/tarikh.htm
11. Alikali mirza itizadulsaltana, Tarih-i Vekayi’ ve Sevanih-i Afganistan, (tahran: 1273 hicrikameri), s. 36-37.
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raları da ordusunda görev aldığı için yönetim konusunda oldukça tecrübe edin-
mişti. Ahmet Şah 1747-1773 yıllarında askeri şahsiyetine ve Afganistan’ın coğrafi 
konumu ve etnik-mezhebi siyasal yapısına rağmen komşu ülkelerle de diğer ül-
kelerin hiçbirisiyle de siyasi ilişki kurmadı. Çok az da olsa bazı ekonomik ilişkiler 
kuruldu ama o da devletin müdahalesi dışında şahıslar tarafından gerçekleştiri-
liyordu. Ahmet Şah’ın hâkimiyeti her zaman diğerlerine saldırı ve savaş şeklinde 
idi ki devlet giderleri bu yolla (Hindistan saldırıları) karşılanıyordu. Ahmet Şah 
peş peşe gerçekleştirdiği saldırılarla kontrolündeki topraklarını doğuda, batıda ve 
kuzeyde genişletip kabile eksenli bir Afgan imparatorluğu kurmayı başardı.12

Ahmet Şah’tan sonra oğlu timur Şah 1773-1793 yılları arasından müdaha-
lesizlik siyasetini benimsedi. O iç ve ailevi sorunlarla karşı karşıya idi; ancak bir 
noktaya kadar babasının topraklarını korumayı başardı. Onun zamanında iran’da 
zendiye devletinin yıkılmasıyla neticelenen bir iç karışıklık yaşanıyordu. Aynı şe-
kilde doğu ve güney Hindistan, Doğu Hindistan şirketinin sultası altında idi. Ku-
zeyde de Buhara hâkiminin saldırı ve müdahaleleri Rusya tarafından engellendi. 
Kısacası Afganistan sömürgeci güçler için önemliydi ve her biri Afganistan’ı razı 
etmek için çaba sarf ediyordu. Ancak Afganistan mutaassıp geleneksel-mezhebi 
ikliminden (henüz devlet olamayıp kabile gibi davrandığından) dolayı hiçbiriyle 
anlaşmadı ve önemli jeopolitik konumundan faydalanmayı beceremedi.13

iran Afşar Şahı nadir Şah’ın 1747’de ölümüyle onun büyük imparatorluğu 
parçalanmış ve bunun neticesinde Ahmet Şah Abdali sonraları Afganistan adını 
alacak yerel devletinin ilk temellerini Kandehar’da atmıştır. Aynı zamanda Afga-
nistan devleti tarihinin başlangıcı olarak da kabul edilen bu tarihte ve iki büyük 
Avrupalı güç ingiltere ile fransa arasında çekişmelerin had safhaya ulaştığı bir 
dönemde Asya’da bağımsız bir yapı olarak Afganistan ortaya çıktı. Bu dönemde 
Ahmet Şah Abdali, nadir Şah’ın devletinin yıkılmasından sonra elde ettiği askeri 
ve siyasi imkânlar ve Büyük Horasan’ın coğrafi ve siyasi birliği sloganıyla kaybe-
dilen toprakların bir kısmını geri aldı. Hindistan’dan ele geçirdiği bazı bölgeler ile 
Delhi’ye kadar olan bölgeyi hâkimiyeti altına aldı. Onun ölümünden sonra oğlu 
timur Şah, başkenti Kandehar’dan Kabil’e taşıdı ve burayı bölgenin önemli bir 
merkezi haline getirdi. O dönem Avrupalı sömürgeci devletler özellikle ingiltere 
Hint yarımadası’nda etkiliydi. Doğu Hindistan Şirketi 1600 yılında Hindistan’ın 
batı sahilinde kurulmuştu. Afganistan Ahmet Şah’ın torunu zaman Şah dönemi-

12. feyz Ahmet Katib, Sıracu-t Tevarih (Dartülsaltanat matbaası, Kabil: 1331), c. 1, s. 12.
13. muhammed nazif Şehrani, Afganistan Ez Tesis Ta İmruz, s. 153.
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ne kadar ingilizlerin Hindistan’daki ilerleyişinin engelleyicisi olarak biliniyordu. 
Bu yüzden ingilizler içeriden ve dışarıdan zaman Şah yönetimine baskı uygulu-
yorlardı. Derani şehzadeleri arasındaki rekabetten faydalanarak iç savaş çıkardılar 
ve 1818 yılına gelindiğinde Afganistan’ı zayıf ve küçük bir devlete çevirip, Kabile 
reislerini güçlendirerek merkezi yönetimi zayıflatmayı başardılar.

Afganistan bu dönemde iran’ın baskıları, sihlerin Pencab’da yayılması ve son 
olarak Rusya ve Britanya ile karşı karşıya kaldı. Bu dönem aynı zamanda iki büyük 
Peştun kabilesi olan sadozai ve Barikzai kabile savaşlarının da yaşandığı dönem-
dir. Bu hanedanların şehzadelerinin her birisi bölgesel bir gücün himayesinde di-
ğerine karşı savaşmış, böylece halkın malı ve canı yağmalanmıştır; sosyal ve siyasi 
hayat paramparça olmuştur. Bu dönemde Afganistan ile ingiltere arasında 1838 
ve 1879 yıllarında iki savaş yaşanmış her iki savaşta da ingiltere görece yenilgiye 
uğramıştır, ancak Kabil yönetiminde etkili olmayı sürdürerek kendisine bağlı yö-
neticilerin politikalarını belirlemiştir. Bu dönemde yaşanan bir diğer önemli olay 
da 16 Ağustos 1838 tarihinde, ülkenin Horasan olan adının Afganistan olarak 
değişmesidir. Bundan birkaç ay sonra 1838 Kasım’ında ingilizler o zamana kadar 
zayıflatmış oldukları Afganistan’a saldırdılar. Ahmet Şah’ın torunlarından Şah Şu-
ca’yı Ağustos 1838’de Kabil’de Afganistan padişahı olarak seçtiler. Çok geçmeden 
1840 yılında Afganistan halkı ingiliz işgalcilere karşı ayaklandı ve 1842’ye kadar 
ingilizleri Kabil’den çıkarmayı başardı.14 Bu ayaklanma neticesinde ingilizler Af-
ganistan’a girdiğinde yönetimin başında olan ancak hiçbir direniş göstermeden 
Buhara’ya kaçan emir Dost muhammed Han ikinci kez yönetime geçti.

ingilizler 1878 yılında emir Şir Ali Han’ın yönetimi zamanında emir’in bir 
Rus heyetini kabul etmesi ve bir anlaşma imzalaması gerekçesiyle bir kez daha 
Afganistan’ı işgal ettiler.15 emir Şir Ali Han da babası gibi kaçtı. ingilizler onun 
oğlu yakup Han’la 30 mayıs 1879 yılında gendomek Anlaşması’nı imzaladılar. Bu 
anlaşma ile Afganistan, topraklarının bir kısmını kaybetti.

Kabil halkı bir kez daha ingilizlere karşı ayaklandı ve ingiltere’nin Kabil elçisi-
ni heyetiyle birlikte öldürdü. Böylece ikinci Afganistan-ingiltere savaşı başladı. sa-
vaşın sonunda ingiltere yenilen taraf olmasına rağmen yönetime ingiliz müttefiki 
emir Abdurrahman Han geldi. emir Abdurrahman Han 21 yıllık yönetimi bo-
yunca şiddet kullanarak Afganistan’ın siyasi birliğini oluşturmaya çalıştı. gerçekte 
ilk kez Afganistan’ın bugünkü sınırları çerçevesinde bunu başardı. Ancak ingilte-

14. mirgulam muhammed, Afganistan Der Mesir-i Tarih, (intişarat-ı muhsin, 1391), c. 1, s. 532.
15. mirgulam muhammed, Afganistan Der Mesir-i Tarih, (intişarat-ı muhsin, 1391), c. 1, s. 615.
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re’nin işgalinde olan ve Durand Anlaşması’yla ingilizlere bırakılmış olan toprak-
larla ilgilenmediği gibi Afganistan’ın siyasi bağımsızlığı konusunda da girişimde 
bulunmadı. Özellikle Durand Anlaşması’nın o haliyle kalmış olması sonraları Pa-
kistan’ın bağımsızlığını ilan edip Durand Anlaşması’nın belirttiği sınırlara sahip 
çıkması Afganistan-Pakistan ilişkilerinin en kritik noktasını oluşturmuştur.16

emir Abdurrahman Han’ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Habibullah 
Han da babasının ingilizlere verdiği sözlere sadık kaldı. Bu dönemde de yerel güç-
lerin birbiriyle çelişen çıkarları ve uluslararası güçlerin himayesindeki politikaları 
Afganistan’ı uluslararası güçlerin karşılaşma alanı haline getirmiştir. Öyle ki bu 
güçler birbiriyle savaştığında bu coğrafyadan siyasi, askeri arka bahçe olarak fay-
dalanmışlardır ve bu durum 21. yüzyıla kadar bu şekilde süregelmiştir. Bu vaziyet 
Rusya’nın kuzeyde, ingiltere Hindistanı’nın güneyde hâkim olmasını, hatta Afga-
nistan sınırlarının tayinini bile sağlamıştır. Durum bugüne kadar da bu şekilde 
gelmiştir. Afganistan’ın ingiltere ve Rusya’nın çatışma alanı olması bu dönemde o 
kadar kanıksanmıştı ki bu iki güç, Hindukuş Dağlarını karşılıklı bir siper olarak 
kullanmaktaydı.

Örneğin 1908 sonbaharı’nda “Allahabad izcisi” adıyla yayınlanan ve londra 
ile moskova’nın görüşlerini yansıtan bir haberde şöyle yazıyordu: 

“Doğu ve Batı Avrupa’da birbirine yakınlaşmaya başlayan bu büyük iki Avrupalı 
gücün Asya’da da yakınlaşması gayet doğal olacaktır. Afganistan sınır Kabilele-
rinin art arda gelen saldırıları dikkate alındığında iki güç belki de kendi arala-
rında doğal bir sınır yaratacaktır. Örneğin Hindukuş’u sınır olarak tayin edip, 
ülkenin korunması endişesini sonsuza kadar ortadan kaldırabilirler.” 

Her hâlükârda ne bu endişenin böylece ortadan kaldırılması mümkündü ne 
de Hindukuş’un ortak sınır olarak belirlenmesi. sonuçta bu durum üçüncü bir 
neticeye yol açtı ve ülkenin sınır bölgelerinin adil olmayan bir şekilde paylaşı-
mıyla sonuçlanarak aşiretlerin kuzeydoğu, kuzey, batı ve güneyde coğrafi temel-
de ayrışmalarına neden oldu. Bu yapay sınırlar halkı ve coğrafyayı ikiye ayırdı. 
neticede kültürel ve etnik farklılıklar ayrışmaya dönüştü. Peştun ve Beluçların 
güney sınırında ingiliz Hindistanı tarafından siyaseten bölünmesi, Afganistan ile 
Pakistan arasındaki bugüne kadar uzanan en büyük siyasi çekişmenin nedeni ol-
muştur. Öte taraftan tek boyutlu kabileci hâkimiyetin merkeze alınması ile etnik 
ayrımcılık meselesi ortaya çıktı ve yapay azınlık çoğunluk kavramları ile kabileler 
arasında büyük güvensizlikler meydana geldi.

16. seyit muhammed Bakır misbahzade, Tarih-i Siyasi-yi Muhatasar-ı Afganistan, (merkez-i Pejuheşha-yı Aftab, 
1388), s. 79.
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Bütün bunlar Afganistan’da huzursuzluklara yol açıyordu. 1919 yılına gelindi-
ğinde emir Habibullah Han, oğlu emanullah Han’ın dolaylı liderliğini yaptığı bir 
darbe neticesinde öldürüldü. Babasının yerine geçen emanullah Han vakit kay-
betmeden Afganistan’ın bağımsızlığını ilan etti. Bunun üzerine 1919 yılının mayıs 
ayında Afganistan’da istiklal Harbi olarak ünlenen üçüncü Afganistan-ingiltere sa-
vaşı başladı. savaşın sonunda iki ülke arasında görüşmeler gerçekleşti ve 18 Ağustos 
1919’da ingiltere ve Afganistan arasında imzalanan anlaşma ile ingiltere Afganis-
tan’ın bağımsızlığını tanıdı.17 Bu anlaşmayla önceki tüm anlaşmalar feshedildi. An-
cak, 5. madde ile Afganistan Hindistan ile olan sınırının emir Habibullah’ın kabul 
ettiği sınır olarak kabul edeceğini taahhüt etti. Böylece önceden belirlenmiş olan 
yapay sınır, yeni Afganistan yönetimi tarafından da kabul edilmiş oldu. 

emanullah Han her hâlükârda ingiltere’ye bağlılık dönemini sona erdirme 
niyetinde olsa da sömürgecilerin ülkenin kuzey ve güney olarak iki büyük gü-
cün etkisinde olmasına yönelik geleneksel politikaları aynı şekilde devam etti. Bu 
esnada üçüncü büyük güç olarak Almanlar ortaya çıktı. Afganistan ve Almanya 
arasında siyasi ilişkiler kurma düşüncesi bir Alman heyetinin Birinci Dünya sa-
vaşı’nda Hindistan’a saldırırken kendilerine Asya’da bir müttefik araması amacıyla 
Kabil’e gelmesiyle başlamıştı. O tarihte Afganistan genel olarak ingiliz Hindistanı 
ve Rusya arasındaki siyasi ve stratejik oyunların sahnesiydi. Halk artık bu durum-
dan bezmişti. Öte taraftan Almanlar Ari ırk projesiyle Afganistan ile ortak kader 
vurgusunda bulunuyorlardı.

emanullah Han yönetime geçtikten sonra Rusya’daki komünist rejimi res-
men tanıdı. sovyetler Birliği de Afganistan’ı resmen tanıyan ilk devlet idi. Aynı 
zamanda iki ülke arasında 28 Şubat 1921’de tarafsızlık ve saldırmazlık anlaşması 
da imzalanmıştı. Bu anlaşma sonraları komünistler açısından Afganistan ile iliş-
kiler tarihinde dönüm noktası olarak telakki edildi.

mustafa Kemal ve iran Şah’ı Rıza Şah ile çağdaş olan emanullah Han da tıpkı 
bu iki isim gibi Batı yanlısıydı ve o da yine diğer iki isim gibi Batı medeniyetine 
dair kortikal yaklaşımın ötesine geçebilecek derinlikli yaklaşımdan yoksundu. O 
da Afganistan toplumunu modernleştirmek adına toplumun değerleriyle çatışan 
girişimlerde bulundu. Başörtüsünün yasaklanması, Avrupai kıyafetlerin mecburi 
kılınması, günlük karşılaşmalarda selam verilmesi yerine şapka çıkarılması, din 
adamlarıyla çekişme gibi dönemin toplumsal ve zihinsel yapısı için uygun olma-
yan yenilik ve reform çabaları, içeride ayaklanmalara yol açmıştı. Bu ayaklan-

17. seyit muhammed Bakır misbahzade, Tarih-i Siyasi-yi Muhatasar-ı Afganistan, (merkez-i Pejuheşha-yı Aftab, 
1388), s. 97.
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malardan biri de 1928 yılında tacik Habibullah gülgani tarafından başlatılan ve 
emanullah Han’ın devrilmesiyle sonuçlanan ayaklanma idi. saka yavrusu lakaplı 
Habibullah gülgani, emanullah Han’ın yerine geçti ama yönetimi 9 aydan fazla 
sürmedi.18 Çünkü emanullah Han devrildiğinde Afganistan’ın fransa elçisi olan 
nadir Şah kardeşleriyle birlikte ingilizlerin işgalinde olan Hindistan’a geldi ve 
Pakistan Peştunları ile ingilizlerin yardımıyla Afganistan’a girdi. Afganistan Peş-
tunlarını da ayaklandırarak Habibullah gülgani’yi devirdi.19 Bu durum Afganis-
tan halkı arasında Kabile eksenli ayrışmaları daha da derinleştirdi. Bu kabilecilik 
anlayışının sonuçları, Afganistan toplumunun bugünkü sorunlarının da temelini 
oluşturmaktadır.20

nadir Şah 4 yıllık saltanatından sonra bir suikasta kurban gitti. nadir Şah’tan 
sonra oğlu muhammed zahir Şah başa geçti ancak yaşı küçük olduğundan işleri 
amcası muhammed Haşim Han yürütmeye başladı.21 Haşim Han Batı ile ilişkileri 
geliştirme yolunu seçti. 1936 yılının nisan ayında Amerika ile dostluk anlaşması 
imzaladı. Peşinden 29 Ağustos 1936’da üçüncü kez sovyetler Birliği ile tarafsızlık 
ve saldırmazlık anlaşmasını yeniledi. 1947 yılında Pakistan kurulduktan sonra za-
hir Şah, Pakistan topraklarında yaşayan Peştunlar için özerklik istedi. Bu durum 
zahir Şah ile amcası Haşim Han’ın arasını açtı. zahir Şah’ın Peştunistan yaklaşı-
mına karşı olan Haşim Han görevini bıraktı ve yerine kardeşi Şah mahmud Han 
geçti. mahmut Han da Pakistan Peştunlarının özerkliğini istedi. Böylece Afganis-
tan-Pakistan ilişkileri bozuldu ve iki ülke arasında sınır çatışmaları yaşandı.

cumHuRİyETİN İLANı
mahmud Han’ın ilan ettiği sınırlı basın özgürlükleri ülkede sol siyasi grupların 
gelişmesine zemin hazırladı. uyanış gençliği, Halk ve vatan grupları bu dönemde 
ortaya çıktı. sonraları komünist rejimin ilk devlet başkanı olacak olan nur mu-
hammed tereki, uyanış gençliği grubunun üyesiydi. Halk ve vatan gruplarına 
Doktor mahmudi ve mir gulam muhammed gabbar liderlik ediyorlardı. Kabil 
Üniversitesinde Öğrenci Birliği adında bir grup oluştu. Bu grupta Babrak Karmal 
oldukça etkiliydi. mahmud Han’ın başbakanlığı boyunca Afganistan’ın Batı ile ya-
kınlaşmasına karşı çıkan yeğeni muhammed Davut Han sol gruplarla iş birliği 

18. mirgulam muhammed, Afganistan Der Mesir-i Tarih, (intişarat-ı muhsin, 1391), c. 2, s. 5.
19. seyit muhammed Bakır misbahzade, Tarih-i Siyasi-yi Muhatasar-ı Afganistan, (merkez-i Pejuheşha-yı Aftab, 
1388), s. 101.
20. http://goo.gl/Xh1kjC
21. seyit Ali musevi, Tarih-i Tahlil-i Afganistan Ez Zahir Şah Ta Karzai, (Belh matbaası, Belh: 1388), s. 25.
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halinde ona muhalefet etti. Buna ek olarak saray dışında halkın saltanata karşı 
muhalefeti başladı ve şiddetle karşılık gördü. Ancak uygulanan şiddete rağmen 
solcular Şah mahmud Han aleyhine faaliyetlerini sürdürdüler.

ilk sokak gösterisi Babrak Karmal ve diğer bazı solcular liderliğinde; mah-
mudi ve gabbar’ın sekizinci dönem meclis seçimlerindeki yenilgilerini protesto 
amacıyla 20 nisan 1952’de Kabil’de gerçekleşti. Bu protestolar neticesinde gabbar, 
mahmudi ve diğer birkaç kişi tutuklandı ancak sonunda Şah mahmud Han görevi 
bıraktı ve onun yerine muhammed Davut Han geçti. muhammed Davut Han’ın 
göreve gelmesiyle birlikte sol gruplar dışındakilere yönelik siyasi baskı iklimi hâ-
kim oldu. Kısmi ifade ve basın özgürlüğü tamamen ortadan kalktı ama sol grup-
ların örgütlenmesi engellenmedi.

muhammed Davut Han ilk açıklamasında görünürde yatışmış olan Peştunis-
tan meselesini tekrardan gündeme getirdi ve Peştunistan’ın özgürlüğünü istedi. 
Böylece Afganistan ve Pakistan arasındaki soğuk savaş şiddetlenerek tekrar sınır 
çatışmalarına yol açtı. Pakistan, Afganistan’a transit geçiş yolunu kapattı. Ruslar 
bu durumdan faydalanarak 1955 yılının nisan ayında Afganistan ile taşımacılık 
anlaşması imzaladı. Böylece Afganistan’ın dış ticareti sovyetler Birliği’ne bağlan-
dı. 15 Aralık 1956’da Kremlin’deki liderlerden nikolay Bulganin ve nikita Kruşçev 
Kabil’e geldi ve Afganistan’ın Peştunistan politikasına destek mahiyetinde Davut 
Han hükümetine 120 milyon dolar kredi verdiler. Afganistan’ın 5 yıllık ekonomik 
planı da sovyetlerin yardımı ve sovyet uzmanlar gözetiminde başladı.

sovyetlerin Afganistan’ın ekonomik, askeri ve siyasi hayatındaki büyük nü-
fuzu zahir Şah’a denge sağlanması amacıyla, Pakistan ve ABD ile ilişkilerin iyi-
leştirilmesi gerektiğini düşündürdü. zahir Şah bu amaçla iran Şahı’nın arabulu-
culuğu neticesinde, Peştunistan meselesini bir daha gündeme getirmedi. ABD, 
1957 yılında Kabil Üniversitesi için 1,6 milyon dolar yardım çıkararak, Afganistan 
hükümetine yardım eğilimini ortaya koydu. Pakistan ve ABD ile ilişkilerin gelişti-
rilmesi amacıyla bu tür çabalar olmasına rağmen Davut Han 1960 yılında bir kez 
daha Peştunistan meselesini gündeme getirdi ve iki ülkenin ilişkileri yeniden sar-
sıldı. sonunda saltanat ailesi içindeki çatışmalar ve sosyal-siyasi sorunlar Davut 
Han’ın istifasına yol açtı.

Davut Han’dan sonra sırasıyla Dr. muhammed yusuf, muhammed Haşim 
meyvendval, Abdullah yekta, nur Ahmet itimadi, Dr. Abduzzahir ve muham-
med musa Şefik kabine kurdular. Dr. yusuf ’un başbakanlığı zamanında Şah’ın 
emriyle 1963 yılında siyasi faaliyet ve basın özgürlüğünü de barındıran yeni ana-
yasa yapıldı. yeni anayasadan faydalanılarak 25 ekim 1965’te Kabil’de düzenlenen 
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gösterilerin ana aktörleri komünistlerdi. Parlamento çevresinde toplanan eylem-
ciler kabinenin güvenoyu toplantısına katılmak istiyorlardı. güvenlik güçlerinin 
gerçekleştirdiği müdahale neticesinde ölümler yaşandı. Olayların ardından Dr. 
yusuf istifa etti. sonrasında başa geçen ve yukarıda adı geçen bütün başbakanlar 
döneminde eylemler sürdü ve hepsi istifa etmek zorunda kaldılar. Bu durum, mu-
hammed musa Şefik’in başbakanlığına kadar devam etti. Onun başbakanlığıyla 
olaylar yatıştı ve komşular ve Batı ile ilişkiler düzeldi. iran ve Afganistan arasında 
ihtilaf konusu olan Helmend nehri meselesi dönemin iran Başbakanı Abbas Hü-
veyda’nın Kabil ziyaretinde iran lehine çözüldü ancak yapılan anlaşma komünist-
ler ve milliyetçiler arasında rahatsızlığa neden oldu.

musa Şefik’in hükümeti kurmasının üzerinden henüz bir yıl geçmeden mu-
hammed Davut Han komünistlerin de yardımıyla 17 temmuz 1973’te gerçekleş-
tirdiği askeri darbe ile saltanatı kaldırdı ve yerine cumhuriyeti ilan etti.22 Davut 
Han’ın kabinesi başlangıçta komünistlerden, çoğunlukla da Afganistan Demok-
ratik Halk Partisi’nin Perçem kanadından oluşuyordu. Davut Han’ın bir yandan 
sovyet yanlısı politikası ve ülkedeki sovyet karşıtlarına yönelik sert müdahaleleri, 
diğer yandan tekrar Pakistan ile sınır meselesini gündeme getirmesi, içeride ve 
dışarıda ciddi muhalefetle karşılaştı. Bir yandan Pakistan bir yandan iç siyasi mu-
halifler onu devirmek için birçok gizli darbe ve açık isyan girişiminde bulundular 
ancak başarılı olamadılar. Açık silahlı isyanların en önemlisi 23 temmuz 1975’te 
gülbeddin Hikmetyar liderliğinde gerçekleşti. Ayaklanma şiddetle bastırıldı. 

Bir süre sonra muhammed Davut Han kabinedeki komünistleri tasfiye etme 
ve Batı ile ilişkileri geliştirme doğrultusunda adımlar attı. Bu amaçla Batı dostu 
ülkeler olan mısır, suudi Arabistan, türkiye ve iran’a ziyaretlerde bulundu. mu-
hammed Davut Han Afganistan Demokratik Halk Partisinin hem Halk kanadı-
nın hem de Perçem kanadının önde gelen isimlerini rejim karşıtı faaliyetlerde 
bulundukları iddiasıyla tutukladı. lakin komünistler karşı saldırıya geçtiler ve 27 
nisan 1978’de muhammed Davut Han’ın da öldürüldüğü bir darbeyle yönetimi 
tamamen ele geçirdiler.

KomüNİST REjİm vE cİHAT DÖNEmİ
ihtilal girişimi 26 nisan sabahı başladı. gün boyunca cumhurbaşkanlığı ve ba-
kanlıklar civarında çatışmalar devam etti. Bütün gün ve gece muhafız alayı cum-
hurbaşkanını korudu. Ancak sonraki gün piyadeler saraya girmeyi başardılar.23 

22. seyit Ali musevi, Tarih-i Tahlil-i Afganistan Ez Zahir Şah Ta Karzai, (Belh matbaası, Belh: 1388), s. 94.
23. muhammed ibrahim Atai, Nigah-i Be Tarih-i Muasır-ı Afganistan (1383), s. 397.
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Davut Han’dan teslim olmasını istediler ancak o teslimiyet yerine çatışarak ölmeyi 
tercih etti.24 sonrasında saltanat ailesinin önemli bir kısmı katledildi. Bu, Afgan 
tarihinde saltanat ailesinin iktidar değişiminde açıkça katledilmesinin ilk örneği-
dir. yeni rejim ilk birkaç gün boyunca ordu içinde tasfiye, tutuklama ve infazlarla 
meşgul oldu. valiler, kumandanlar vs. tutuklanıp Kabil’e getiriliyordu. 2 mayıs’ta 
Halk Partisi lideri nur muhammed tereki Afganistan Demokratik Halk Partisi 
merkez komitesi genel sekreterliğine, Babrak Karmal merkez Komite birinci yar-
dımcılığına ve Hafizullah emin ikinci yardımcılığa getirildi. Aynı zamanda nur 
muhammed devlet başkanı ve devrim konseyi başkanı, Babrak Karmal ise birinci 
yardımcı oldu.25

ihtilalin üzerinden çok geçmeden çeşitli yerlerde silahlı ayaklanmalar baş-
ladı. ilk ayaklanma Kabil’de ikincisi Herat’ta oldu ve yüzlerce ölüm ve yaralanma 
ile sonuçlandı. Bu ve sonraki ayaklanmalar, mevcut yönetimin halk tarafından 
meşru ve yasal kabul edilmediğinin bir göstergesiydi. Halk komünist rejim ve yö-
neticilerini kâfir, inançlara, geleneklere ve kültüre zıt düşüncelere sahip olarak 
görüyordu. Öyle ki sonunda Afganistan’ın önemli din adamlarından sıbgatullah 
müceddidi rejime karşı cihat ilan etti. Böylece ayaklanmalar daha da yaygınlaştı.26

ihtilalin üzerinden çok kısa bir süre geçmişti ki yeni yönetim içerisinde ka-
natlar arası ayrışmalar su yüzüne çıktı. Halk ve Perçem partilerinin ikisi de ko-
münist eğilimlere sahip olup ssCB tarafından destekleniyordu. Bununla birlikte 
iki parti arasında eskiden beri süregelen rekabet ve ihtilaflar mevcuttu. iktidara 
gelince de, iki kanat arasındaki güç mücadelesi daha da şiddetlendi ve karşıt iki 
gruba dönüştüler. 

“27 nisan ihtilalinin üzerinden iki ay geçmeden 2 parti karşı karşıya geldi. Hafı-
zullah emin liderliğindeki Halk kanadı tekçiliğe başladı ve bütün gücün Halkçı-
ların elinde toplanması için çaba sarf etti. Onlar Perçem kanadının liderliğinin 
devrime vefa göstermediğini, 27 nisan’ı bir devrim değil, milli, demokratik bir 
hareket olarak gördüklerini söylüyorlardı. Bu karşıtlıklar gittikçe derinleşti. so-
nunda sovyet danışmanlar Perçem liderlerini yurtdışına gönderme kararı aldı-
lar ve elçi olarak farklı yerlere gönderdiler. Babrak Karmal Prag’a, nur Ahmet 
nur Washington’a, Anahita Ratıbzad Belgrad’a, Abdülvekil londra’ya, mahmud 
Beryali Karaçi’ye ve Dr. necibullah tahran’a elçi olarak gönderildi.”27

Halkçılar gittikçe herşeye hâkim oluyorlardı. 12 Haziran 1978’deki Devrim 
Konseyi toplantısında iki tarafın liderleri Babrak ve emin arasındaki ihtilaflar 

24. seyyid muhammed gülabzuy, Kitab-ı Tecavüz, s. 19.
25. seyit Ali musevi, Tarih-i Tahlil-i Afganistan Ez Zahir Şah Ta Karzai, (Belh matbaası, Belh: 1388), s. 111.
26. general Azimi, Ordu ve Siyaset (Kabil: 1378), s. 192.
27. muhammed ibrahim Atai, Nigah-i Be Tarih-i Muasır-ı Afganistan (1383), s. 404.
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zirveye ulaştı. tereki her ikisinden de sorunlarını parti makamları arasındaki oy-
lama ile çözmelerini istedi. emin parti ve hükümette birçok yere kendi adamını 
yerleştirdiğinden Perçemcilerin yenileceği açıkça ortadaydı.28

Perçem liderlerinin yurtdışına gönderilmesinden sonra Perçemcilerin bir 
darbe girişiminin ortaya çıkarıldığı ilan edildi. sonrasında sultan Ali Kiştmend 
ve muhammed Rafii kabineden atıldılar. Ardından devlet bütün elçilere geri dön-
melerini emretti. Ancak onlar elçiliklerin bütün malvarlıklarını da alarak mosko-
va’ya geçtiler.

Bir müddet sonra Halkçılar bu kez kendi arasında sorun yaşamaya başladı. 
tereki moskova’nın da onayıyla emin’i öldürmek istedi. Ancak başarılı olamadı 
ve tersine emin, eski hocası tereki’yi öldürdü ve 1979’da bütün gücü ele geçirdi.29 
Ruslar, emin’in kendi isteklerinin tersine tereki’yi öldürmüş olmasından dolayı 
öfkeliydiler. yine de politik davranan Ruslar onu devrim lideri ilan ettiler. Di-
ğer taraftan Afganistan’a asker gönderip gerekli hazırlıkları yapmaya başladılar. 
emin’in iktidarının üzerinden üç aydan biraz fazla zaman geçmişti ki Rus ordusu 
bulduğu fırsatı değerlendirerek doğrudan emin’e saldırıp onu öldürdü. Aynı gün 
yani 27 Aralık 1979 tarihinde sovyet ordusunun Afganistan’a girmesiyle Afga-
nistan’da yeni bir dönem başlamış oldu.30 Babrak Karmal Rus tankları üzerinde 
Afganistan’a girdi. 120.000 kişilik sovyet ordusunun ülkeye girişiyle birlikte tüm 
Afganistan’da ayaklanmalar ve cihat dönemi olarak bilinen uzun bir direniş dö-
nemi başladı. Öte taraftan bu kez iktidarı ele geçiren Perçemciler Halkçılara karşı 
tasfiye hareketine giriştiler. Halkçıların önde gelen kadrolarından bazıları idam 
edildi, bazıları ise hapse atıldı. fakat bazılarına Rusların isteğiyle dokunulmadığı 
gibi, bunlar yeni kabinede de yer aldılar. Özellikle içişleri ve istihbarat bakanlıkla-
rı tekrar Halkçılara verildi. 

Karmal iktidarı sağlamlaştırmak amacıyla bazı uzun vadeli planlar yaptı. Ön-
ceki dönemde hapse atılanları serbest bıraktı. Halkın el konulmuş mallarını geri 
verdi. Bazı bölgelere özerklik verdi. islami Onur adıyla bir topluluk kurdu. sosyal 
ve siyasi örgüt ve hareketleri tek çatı altında toplayıp gücünü mutlaklaştırmak 
amacıyla vatanın Babası milli Cephe adında bir teşkilat kurdu.31 Kavim ve ka-
bile bakanlığı kurdu. Karmal her ne kadar bu planlarını uygulamakta tamamen 
başarılı olamasa da attığı adımlar mücahitlerin zaferini ve sovyetler Birliği’nin 

28. sultan Ali Kiştmend, Yaddaştha-yı Siyasi ve Ruyidadha-yı Tarihi, c. 1, s. 375.
29. Abdülmecid mübariz, Tahlil-i Vakıat-ı Siyasi-i Afganistan 1919-1996m. (intişarat-ı muvend, Peşaver: 1377), 
s. 409.
30. seyit Ali musevi, Tarih-i Tahlil-i Afganistan Ez Zahir Şah Ta Karzai, (Belh matbaası, Belh: 1388), s. 128.
31. sultan Ali Kiştmend, Yaddaştha-yı Siyasi ve Ruyidadha-yı Tarihi, c. 3, s. 672-679.
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Afganistan’daki yenilgisini oldukça geciktirdi. Her şeye rağmen bu uygulamaların 
kesin çözüm üretmesi için artık çok geçti. Çünkü Afganistan’da yaşananlar çoktan 
bölgesel olmaktan çıkıp, küresel düzeyde bir savaşa dönüşmüştü. 

Aradan geçen zamanda Karmal projelerini gerçekleştiremeyince parti içinde 
ihtilaflar ortaya çıktı. Öte taraftan Afganistan’da komünist yönetim Rusların des-
teğine rağmen kesin hâkimiyet kuramıyor ve Afgan mücahitlerin sovyet karşıtı 
cihat ve direnişi gittikçe ivme kazanarak devam ediyordu. Bütün bunlar Karmal’in 
istifasına yol açtı. elbette istifasında sovyetler Birliği’nde yaşanan yapısal değişim-
ler ve eski kuşak liderlerin ölümü de etkili oldu. Özellikle Andrey gromıko’nun 
ölüp yerine mihail gorbaçov’un geçmesi önemliydi. gorbaçov sovyet askerleri-
nin Afganistan’da olmasına eskiden beri karşıydı. fakat Karmal Rusların Afganis-
tan’da kalmasından yanaydı. Buna karşı necibullah, gorbaçov’a Rusların Afga-
nistan’dan çıkmasının bir sakıncasının olmadığını söylemiş böylece gorbaçov’un 
ilgisini çekmişti.32 1986 yılı partinin lider kadrosu içersinde ihtilafların zirveye 
ulaştığı bir halde başladı. Artık lider değişmeden işlerin düzelmeyeceğine kesin 
olarak inanılıyordu.33 sonunda Babrak Karmal 3 mayıs 1986 tarihinde partinin 
genel sekreterliğinden istifa etti. sonraki gün, Dr. necibullah merkez Komitenin 
oy birliğiyle partinin başına geçti. Bu, Afganistan komünistleri arasında çatışma 
olmadan gerçekleşen ilk güç değişimiydi. elbette bunun temel nedeni Karmal’in 
moskova tarafından el çektirilmiş olmasıdır. Böylece Afganistan komünistlerinin 
üç numaralı ismi kendi isteğiyle komünist ülkelerde en güçlü konum olan parti 
sekreterliğinden ayrılmıştı. göstermelik olarak devam ettirdiği cumhurbaşkanlığı 
görevinden de 20 Kasım 1986’da ayrıldı. Böylece siyaset arenasından tamamen 
çekilerek, sahneyi necibullah’a bıraktı.

Karmal’ın istifasından sonra necibullah “milli barış, ateşkes ve seçim planı” 
sloganlarıyla başa geçti. Bu sloganlar aslında Bm ve Cenevre Konferansı’nın Afga-
nistan planına tekabül etmekteydi. Buna göre; yabancı güçler Afganistan’dan çeki-
lecekler, devletler Afganistan’ın iç işlerine karışmayacak, mültecilerin geri dönüşü 
sağlanacak ve Bu esaslara Bm garantörlük yapacaktı. söz konusu plan çerçevesin-
de 14 nisan 1988 tarihinde sovyetler Birliği, ABD, Pakistan ve Afganistan arasın-
da Cenevre’de bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre Rusya dokuz ay içerisin-
de yani en geç 14 Şubat 1989 tarihine kadar Afganistan’dan tamamen çekilecekti.

Bu noktada bir konuya dikkat çekilmesi faydalı olacaktır. Bilindiği üzere 
sovyetler Birliği’nin Afganistan’dan çekilmesinin nedeni olarak kesin bir şekilde 

32. muhammed ibrahim Atai, Nigah-i Be Tarih-i Muasır-ı Afganistan (1383), s. 440.
33. sultan Ali Kiştmend, Yaddaştha-yı Siyasi ve Ruyidadha-yı Tarihi, c. 1, s. 725.
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mücahitlerin dokuz yıllık silahlı mücadeleleri neticesinde Kızıl Ordu’yu yenilgiye 
uğratmış olması gösterilmektedir. Bu yanlış bir yaklaşım da değildir. Ancak işin 
dikkat çekici tarafı sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı terk etmesi sonucunu do-
ğuran Cenevre Anlaşması’nda mücahitlerin adının bile geçmemiş olmasıdır. 14 
nisan 1988’de Afganistan, Pakistan, sovyetler Birliği ve ABD arasında Bm Afga-
nistan Özel temsilcisi Diego Cordevez arabuluculuğuyla gerçekleşen müzakere-
ler sonucunda anlaşma imzalandı. Anlaşmayı Afganistan ve Pakistan asıl taraflar 
unvanıyla, ABD ve sovyetler Birliği ise garantör ve gözlemci sıfatıyla imzaladı-
lar. Anlaşmanın başlığı “Afganistan Cumhuriyeti ile Pakistan islam Cumhuriyeti 
Arasında Karşılıklı ilişkilerin usulü Özellikle de müdahalesizlik Hakkında Çift 
taraflı Anlaşma” idi. sovyet ordusunun Afganistan’dan çıkması konusu bu an-
laşmanın bir alt anlaşması olarak “Afganistan ile ilgili durumun çözülmesi için 
karşılıklı ilişkiler hakkında anlaşma” başlığıyla gerçekleşmiştir. Bu anlaşmanın 5. 
maddesinde “Afganistan Cumhuriyeti ve ssCB, dış güçlerin dokuz ay zarfında çe-
kilmesi konusunda anlaşmışlardır” denmektedir. Anlaşmada hiçbir şekilde müca-
hitlerden bahsedilmemekte, isimleri bile anılmamaktadır. Hatta doğrudan sovyet 
ordusundan da bahsedilmemektedir. Dış güçler geri çekilecekler, denmektedir; 
ancak hangi dış güçler nereden ve neden çekilecekler, sorusu cevaplanmamak-
tadır.34 Cevapsız kalan tek soru bu değildir. neden sovyet ordusu Afganistan’dan 
Afganistan ve Pakistan arasındaki iki taraflı anlaşmaya göre çekilecektir? Pakis-
tan, Afganistan’daki savaşın asli tarafı mıydı? Afganistan savaşının karar alıcıları 
Afganistan ve Pakistan hükümetleri miydi? neden ABD ve sovyetler Birliği bu 
anlaşmayı garantör ve gözlemci sıfatıyla imzaladılar? sovyetler Birliği’nin Ce-
nevre Anlaşması’ndaki imzası onu tarafsız bir ülke olarak konumlandırmaktadır. 
Oysa sovyet ordusu Afganistan’da savaşıyordu, o halde anlaşmada ABD ve sov-
yetler Birliği aynı konumda olduklarına göre sahada ABD de sovyetler Birliği gibi 
mevcut muydu? Öte taraftan sovyet ordusu ile savaşanlar mücahitler değil miydi? 
neden asli taraflardan birisi olarak anlaşmada yer almadılar?

Pakistan istihbarat servisi (ısı) Afganistan ofisi sorumlusu muhammet yu-
suf, “Ayı tuzağı” isimli kitabında Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nın o zamanlar mü-
cahit komutanların fikirlerini kabul etmeye hazır olmadığını ve onlara görüşme-
leri veto hakkını vermediğini belirtmektedir. muhammed yusuf ’a göre dönemin 
ısı Başkanı Ahtar Abdurrahman Afganistan savaşının mimarı ve stratejisti idi. 
Onun sayesinde savaş sovyetlerin mağlubiyeti ile sonuçlandı. yusuf ’a göre gene-
ral Abdurrahman Afganistan cihadının perde gerisindeki çehresidir. gerçek şu ki, 

34. http://goo.gl/3svRkd
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Afganistan savaşı soğuk savaş’ın sıcak cephesiydi. sovyetler fiilen Afganistan’da 
askeri varlığa sahiplerdi ve iktidarda da sovyet yanlısı bir hükümet vardı. Ancak 
Pakistan yıllar öncesinden komünizme karşı savunma hattının bir parçası olarak 
konumlanmıştı. Diğer taraftan Pakistan; mücahit gruplarının çoğunun liderle-
rinin yaşadığı ve gerek Batı’nın gerek islam ülkelerinin mücahit gruplara gön-
derdiği yardımların toplanma ve paylaştırılma merkeziydi. Pakistan’ın önemi bu 
savaşın teşkilatlanmasının asli kanalı olmasıydı. Bu, Pakistan’a büyük bir fırsat ve-
riyordu. Böylece kendisini mücahit grupların babası gibi görüyordu. mücahitler, 
hiçbir zaman taraf olarak dikkate alınmadılar. Pakistan, Cenevre görüşmelerinde 
hem kendi adına hem mücahitler adına konuşuyordu ve mücahitlerin de buna 
itirazı yoktu. O halde, eğer Afganistan savaşının kaderi Cenevre’deki dört taraflı 
müzakerelerde tayin edilmişse, ABD açısından bir gereçten fazla değeri olmayan 
mücahitler her ne kadar savaş meydanında savaşıyor idiyseler de gerçekte sovyet-
ler Birliği’nin yenilmesinde ne kadar etkiliydiler?35

Her hâlükârda anlaşma başarıyla uygulandı ve 14 Şubat’ta sovyetler Birliği 
tamamen çekildi. Ancak iç sorunlar olduğu gibi yerinde duruyordu. yönetim ne-
cibullah’a bırakılmıştı. sovyetler Birliği sadece rejim muhaliflerine diz çöktürmek 
için 45 milyar dolardan fazla para harcamış ancak başarılı olamamıştı.

mücAHİT HüKümETLERİ
sovyet ordusunun ülkeden çekilmesiyle birlikte mücahitler, Peşaver’de bir hükü-
met kurup, Afganistan’a saldırmaya başladılar. ilk saldırılar Celalabad’da yapıldı. 
Bu saldırılar tek bir kavim tarafından yapıldığı ve Peşaver hükümeti tek bir etnik 
gruptan meydana geldiği için başarılı olamadı. Bu hükümet Afganistan’da tek kav-
me dayanmanın başarı getirmeyeceğini ve yine burada birçok şeyin etnik temel-
li olduğunun bariz bir örneği olarak başarısızlığa uğradı ve necibullah yönetimi 
birkaç yıl daha yönetimde kaldı. Peşaver’de bulunan partilerin liderlerinden sıb-
gatullah müceddidi ve Burhaneddin Rabbani diğer kabilelerin yardımını almak 
için çaba sarf ediyorlar ancak başarılı olamıyorlardı. ikisi, Afganistan Şiilerinin 
temsilcisi olan tahran’daki partiler ve diğer kavimleri Peşaver’deki geçici hükü-
mete yardıma ikna etmeye çalışıyorlardı ancak, geçici hükümetin bazı üyeleri ile 
kabileler arasındaki bazı sorunlardan dolayı başarı sağlayamadılar.

Bir müddet de daha geniş katılımlı bir hükümet için çaba sarf edildi fakat bu 
arada geçici hükümet üyeleri arasında da ihtilaflar başlamıştı. tahran ve Peşaver 

35. http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/04/140428_k02-mojaedin-genve-talks.shtml
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arasındaki müzakereler Peşaver partilerinin, Afganistan’daki diğer kabileleri tanı-
maya yanaşmamasından ötürü, başarısızlıkla sonuçlandı.

Bu esnada bir yandan Demokratik Halk Partisi’nin iç ihtilaflarla zayıflama-
sı, diğer taraftan mücahitlerin Celalabad’da yenilmesi neticesinde general Raşit 
Dostum ve mansur nadiri askeri açıdan gittikçe güçleniyorlardı. türkmenistan ve 
Özbekistan gibi türk asıllı Orta Asya devletlerinin bağımsızlığı da bu iki şahsın, 
merkezi devletten uzaklaşıp güçlenmelerini sağlıyordu. Diğer taraftan, necibullah 
bunların gücüne şiddetle ihtiyaç duyuyordu. fakat yine etnik sebeplerden ötürü 
yaşanan anlaşmazlıktan sonra 1992’de Dostum ve nadiri komutasındaki kuzey 
güçleri merkezi devletten ayrıldılar ve Hizb-i vahdet-i islami ile anlaştılar. Böy-
lece ülkenin kuzeyi savaşsız bir şekilde merkezi yönetimden kopup, mücahitlerin 
hâkimiyetine geçmiş oldu. Böylece Afganistan fiilen ikiye bölünmüştü. Bu esna-
da yurt dışında müzakerelere devam eden mücahit gruplar merkezi hükümetin 
çökmek üzere olduğunu fark ettiler. Bunun üzerine bir yandan dışarıdaki siyasi 
faaliyetlerini sürdürürlerken, öte yandan Kabil’e yönelip şehri kuşatmaya niyet-
lendiler. Şehrin nasıl ele geçirileceği taraflar arasındaki ilk ihtilafı ortaya çıkardı. 
Diğerleri kan dökmeden, teslim olana kadar Kabil’i ablukaya almayı önerirken, 
gülbeddin Hikmetyar kendi partisi Hizb-i islami’ye teslim olmaması durumunda 
Kabil’e saldırma emri vereceği tehdidinde bulunuyordu.

Bir yandan Kuzey ittifakı’nın saldırıları, öte yandan mücahitlerin kuşatması 
merkezi yönetimi çaresiz bıraktı. sonunda necibullah istifa edip Kabil’deki Birleş-
miş milletler binasına sığındı. Cumhurbaşkanlığını vekâleten üstlenen Abdurra-
him Hatıf 21 nisan 1992’de yönetimi mücahitlere devredeceğini ilan etti. Bunun 
üzerine, Hikmetyar’ın ordusu merkezi yönetimdeki komünist Peştunların da yar-
dımıyla Kabil’in hassas noktalarını ele geçirmeye başladı. Ancak Dostum güçleri 
onları ele geçirdikleri noktalardan püskürttü. Bu esnada Abdülvekil ve Ahmet Şah 
mesut, müzakerelerde bulunmuş ve gücün intikalinde anlaşmışlardı. müceddi-
di’nin cumhurbaşkanlığında kurulan Peşaver’deki geçici hükümet Kabil’e nakle-
dildi ve böylece komünist rejim çöküp, mücahitlerin hâkimiyeti başlamış oldu.36

İÇ ÇATışmALAR
Henüz komünist rejimin çökmesinin üzerinden 24 saat geçmeden Kabil’de bir 
tarafında Ahmet Şah mesut ile Komünist Parti’nin Perçem kanadından olan ge-

36. http://afghanistanhistory.net/home/index.php?option=com_content&task=view&id=235&ıtemid=3



T A R İ H S E L  A R K A  P L A N

29

neral Raşid Dostum ve general mümin, diğer tarafında Hikmetyar liderliğindeki 
Hizb-i islami ve Komünist Parti’nin Halk kanadının olduğu çatışmalar başladı. 
neticede Şah mesut ve Perçemciler, Hikmetyar ve Halkçıları Kabil’den çıkardılar.37

2 Haziran 1992 tarihinde ittihad-ı islami ile vahdet-i islami arasında çatış-
ma çıktı. Şah, mesut’u destekledi. 1993 başlarında, Rabbani hükümeti ehl-i hal 
ve’l akd şurasını oluşturdu. Rabbani’nin taraftarlarından oluşan şura üyeleri Rab-
bani’yi iki yıllığına devlet başkanı olarak seçti. Bir müddet bazen Hizb-i islami 
Rabbani hükümetiyle, bazen Rabbani hükümeti Hizb-i vahdet-i islami ile savaşı-
yordu. nihayet 1993 ilkbaharında çatışan mücahit gruplar arasında islamabad’da 
anlaşma imzalandı. Buna göre Hikmetyar başbakan oldu. Ancak görüş ayrılıkları 
sona ermedi. 1994 Haziran’ında Rabbani muhalifleri “Afganistan islam Devrimi 
Diyalog Konseyi”ni kurdular ve Rabbani kuvvetlerine savaş açtılar. Konsey; Hik-
metyar’ın Hizb-i islami’si, Dostum’un Cünbüş-ü milli’si, Hizb-i vahdet’in mezari 
cenahı ve sıbgatullah müceddidi’nin milli Kurtuluş Cephesi’nden oluşuyordu.

TALİbAN’ıN oRTAyA ÇıKışı
Afganistan ve özellikle de Kabil mücahit grupların kendi aralarındaki savaşıyla 
harap oluyorken taliban grubu Afganistan’ın güneyindeki bir sınır kasabasına 14 
ekim 1994 tarihinde saldırdı. taliban çok hızlı biçimde Kandehar, gazni ve Afga-
nistan’ın güney bölgelerini Kabil’in yakınlarına kadar ele geçirdi. taliban 1995’in 
başında Hikmetyar’ın ikametgâhının bulunduğu Çeharasyab’ı ele geçirdi. sonra-
sında Şii Hizb-i vahdet’in kontrolünde olan Kabil’in batısı Şah mesut, sayyaf ve 
taliban tarafından kuşatılarak liderleri mezari taliban tarafından esir alındı. Bu 
şekilde Hizb-i islami ve Hizb-i vahdet-i islami saf dışı kaldıktan sonra bu kez Şah 
mesut ile taliban arasında savaş başladı. Şah mesut’un kuvvetleri taliban’ı Ka-
bil’in batısından ve Çeharasyab’dan çıkarmayı başardı. Şah mesut bu başarısından 
sonra tekrar Hizb-i islami ve vahdet-i islami ile karşı karşıya geldi. Bu esnada 
Herat valisi ismail Han ile taliban arasında güneybatıda çatışma başladı. taliban 
önce geri çekildiyse de ikinci saldırısında hızla ilerledi ve 1995 sonbaharında He-
rat dâhil tüm güneybatıyı ele geçirdi.

Aynı dönemde Bamiyan eyaleti de vahdet-i islami’nin Halili kanadı tara-
fından ele geçirildi. O zamana kadar silahlı çözümde ısrar eden Rabbani, Herat 
ve Bamiyan’ın düşmesinden sonra diyalog yolunu seçti. müzakereler neticesinde 
Hizb-i islami 1996’da Rabbani hükümetine katıldı ancak bu birliktelik taliban’ın 

37. seyit Ali musevi, Tarih-i Tahlil-i Afganistan Ez Zahir Şah Ta Karzai, (Belh matbaası, Belh: 1388), s. 209.
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hızla ilerlemesine engel olamadı. sonuçta 1996 sonbaharına gelindiğinde Kabil 
de hiç direniş göstermeden taliban’ın eline geçti. taliban muhalifleri Kabil’in 
düşmesinden sonra tehlikeyi hissettiler ve Afganistan’da mevcut üç büyük etnik 
yapı birleşip Afganistan yüksek savunma Konseyini kurdular. Konseyin üyele-
ri Rabbani liderliğindeki tacik Cemiyet-i islami, Dostum liderliğindeki Özbek 
Cünbüş-ü milli ve Halili liderliğindeki Hazara vahdet-i islami partileri idi. Bu 
ittifaktan sonra taliban biraz geriletilebildi.

1997-98 yıllarında Afganistan’ın siyasi ve askeri hayatında önemli değişim-
ler yaşandı. Cünbüş-ü milli’nin üst düzey komutanlarından general Abdül-
melik taliban’a katılınca, kuzey Afganistan’ın bir bölümü taliban’ın eline geçti. 
taliban mezar-ı Şerif ’e girdi, ancak taliban’dan beklediğini bulamayan general 
Abdülmelik tekrar saf değiştirdi ve taliban’a saldırdı. neticede taliban üç bin 
civarında kayıpla geri çekildi. taliban’ın kuzeyde yenilmesiyle birlikte muha-
lifler “Afganistan milli ve islami ittifak Cephesi”ni kurdular ve mezar-ı Şerif ’i 
Rabbani hükümetinin geçici başkenti olarak ilan ettiler. gaffurzai başkanlığında 
yeni bir kabine kuruldu. içişleri Bakanlığı Hizb-i vahdet’in Halili cenahına, Dı-
şişleri Bakanlığı ise Cünbüş-ü milli’ye verildi. Ancak çok geçmeden gaffurzai 
ve Hizb-i vahdet ile Cemiyet-i islami’den üst düzey bir grup Bamiyan’da uçak 
kazasında öldüler. taliban bir kez daha dağılan birliklerini Hikmetyar’ın Hizb-i 
islami’sinin komutanlarından Beşir Bağlani’nin yardımıyla Kunduz’da toplayıp, 
mezar-ı Şerif ’e doğru ilerledi, ancak yine buraya girmeyi başaramadı. Bu esna-
da, daha önce Abdulmelik’in taliban ile anlaşıp mezar-ı Şerif ’i taliban’a teslim 
ettiği zaman türkiye’ye kaçmış olan general Dostum Özbekistan üzerinden Af-
ganistan’a geri döndü. Dostum, general melik’in Cünbüş-ü milli’nin lideri ve 
Dışişleri Bakanı olduğu mevcut durumu kabul ettiğine dair taahhüdüne rağmen 
Abdülmelik taraftarlarını tasfiye edip onun kontrolündeki bölgeleri ele geçir-
di. Ardından mezar-ı Şerif ’te güçlü olan içişleri Bakanı muhakkık ile çatıştı, 
ancak mezar-ı Şerif ’i alamadı. 1998 nisan ayında uluslararası camia Afganis-
tan sorununu çözme girişiminde bulunduysa da bu girişimler sonuçsuz kaldı. 
ittifak Cephesi üyelerinin iç anlaşmazlıklarla uğraştıkları, general Dostum’un 
Abdülmelik ile savaşı nedeniyle Cünbüş-ü milli’nin zayıfladığı, ayrıca tüm bu 
karmaşadan ötürü halkın güvenliği sağlayacak bir otoriteye ihtiyaç duyduğu bir 
dönemde taliban bir kez daha harekete geçti ve bu kez Afganistan’ın büyük bö-
lümünü ele geçirmeyi başardı. Bu tarihten ABD’nin Afganistan işgaline kadar 
geçen dönemde taliban Afganistan’ın tamamına yakınının yönetimini elinde 
bulundurdu.
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TALİbAN’ıN gERİ ÇEKİLmESİ vE KARZAİ HüKümETİ
el Kaide lideri usame bin ladin’in Afganistan’da olması taliban’ı uluslararası 
toplum ile karşı karşıya getirdi. ABD, ülkesinin Afrika’daki elçiliklerine 1998’de 
düzenlenen bombalı saldırılardan ve 11 eylül saldırılarından Bin ladin’i sorum-
lu tutuyordu. taliban’ın Bin ladin’i koruyarak ABD’ye teslim etmeyi reddetmesi 
ABD’nin Afganistan’a saldırmasına neden oldu. 7 ekim 2001’de ABD ve müttefik-
lerinin sonsuz Özgürlük Operasyonu (Operation enduring freedom) adıyla Af-
ganistan işgali başladı. Batının planı taliban’ı ortadan kaldırmaktı. Bu doğrultuda 
koalisyon güçleri bir yandan saldırıya geçerken diğer yandan genel olarak eski 
mücahit gruplardan oluşan ve taliban döneminde Afganistan’ın yüzde 90’ından 
çekilmiş olan ittifak cephesi karadan saldırıya geçti. Kabil, taliban’ın geri çekilme-
siyle 14 Kasım 2001’de düştü. taliban’ın çekilmesiyle bir kez daha Kabil’de Rabba-
ni hükümeti kuruldu.

taliban’ın devrilmesinden sonra Afganistan halkı; hükümet kurulması, par-
lamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, siyasi, sosyal ve ekonomik yaşama dair 
yeni tecrübeler edindiler; fakat bu değişimlerin ne kadarının olumlu sonuçlar do-
ğurmayı başardığı kuşkuludur. 27 Kasım 2001’de Almanya’nın Bonn kentinde Bm 
öncülüğünde 14 gün süren bir konferans düzenlendi. Bu konferansta ittifak Cep-
hesinden, Batı’da yaşayan teknokratlardan temsilciler ve Afganistan’ın eski padi-
şahı muhammed zahir Şah’ın temsilcisi katılımcı olarak yer aldı. Bonn Konferan-
sı taliban sonrası kurulacak hükümete dair yol haritasını değerlendirdi. Burada 
geçiş hükümeti için bazı prensipler belirlendi ki, gerçekte geçiş değil koalisyon 
hükümetiydi. Kabine, bir koalisyon kabinesiydi. eski mücahitler ve teknokratlar-
dan oluşan kabinenin her bir üyesi ülkenin geleceğinde rol almak için siyasetini 
güçlendirme yoluna gitti. Bu konferansta varılan anlaşma doğrultusunda Afganis-
tan geçici Hükümeti Hamid Karzai başkanlığında kuruldu ve 22 Aralık 2001’de 
Kabil’de yönetime geçti. Ardından 11 Haziran 2002 tarihinde yine Hamid Karzai 
başkanlığında iki yıllık bir geçiş hükümeti kuruldu. 7 Aralık 2004’te ise ilk kez 
cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı ve neticesinde yine Karzai liderliğinde daimi 
hükümet 5 yıllığına kuruldu. taliban’ın geri çekilmesinin ilk dönemlerinde Afga-
nistan’ın muhtelif vilayetleri yerel komutanlar tarafından yönetiliyordu. merkezi 
yönetimin bunlar üzerinde bir etkisi söz konusu bile değildi. Kabil yönetimi, aşa-
malı bir şekilde ve uluslararası güçlerin yardımı ile bu bölgelerin bir kısmında hâ-
kimiyetini sağlamayı başardı. Bununla birlikte taliban Afganistan devleti ve ABD 
öncülüğündeki yabancı işgal güçlerine karşı savaşmaya devam etti. Afganistan’ın 
güneyi ve doğusunda taliban hâlâ etkinliğini sürdürmektedir. Afganistan dev-
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leti de yabancı güçler de taliban’ı etkisiz kılma ve güvenliği sağlama konusunda 
başarısızlığa uğradılar.38 Bm, insan hakları gözlemcileri ve ulusal ve uluslararası 
medyanın verdiği bilgilere göre bu zaman zarfında sivil ve asker ölümleri devam 
etti. Bir türlü normalleşemeyen Afganistan için bugüne kadar birçok uluslararası 
konferans düzenlendi. Bu konferanslar şunlardır:

2001 uluslararası bonn Konferansı
Almanya’nın Bonn kentinde düzenlenen uluslararası Afganistan Konferansı Af-
ganistan krizini çözmek için gerçekleşen ilk çaba ve toplantıdır. 27 Kasım-5 Ara-
lık 2001 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Afganistan hükümetinin temelinin 
atıldığı konferansta iç savaşlar ve taliban yönetiminden sonra Afganistan’ın siyasi 
kaderini ele alındı. Amaç yeni siyasi, ekonomik ve sosyal havayı ülkeye hâkim kıl-
maktı. ABD’nin teklifi ile düzenlenen ve başkanlığını Bm temsilcisi Ahzar ibra-
himi’nin üstlendiği konferansa başta mücahit grupların temsilcileri olmak üzere 
birçok iç-dış aktör katıldı.

Katılımcı Afgan gruplar, aralarında geçmişten gelen ihtilaf ve düşmanlıklara 
rağmen uluslararası camianın baskıları ile müzakerelerde bulundular. neticede 
taraflar güç paylaşımı, anayasa düzenlenmesi, parlamento ve cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin yapılması, milli ordu ve polisin kurulması, savaş yıkımlarının onarıl-
ması ve silahların toplanması konularında anlaştılar. Ancak alınan bu kararların 
ne kadarının başarıyla uygulandığına bugünden bakıldığında ortada ciddi sorun-
lar olduğu görülmektedir. Örneğin silahların toplanması başlığına bakıldığında 
şu tablo ile karşılaşılmaktadır: Programın başlamasından 5 yıl sonra, yani 2006 
Aralık ayında Afganistan’da 2200 silahlı grup ve bunlara ait 120.000 silahlı militan 
vardı. 2009 yılına gelindiğinde sadece 25.000 silah toplanabilmişti.39

2002 uluslararası Tokyo Konferansı
Konferans 21-22 Ocak 2002’de Japonya ve Bm’nin ev sahipliğinde 50’nin üzerin-
de ülke ve uluslararası yardım kuruluşunun katılımıyla gerçekleşti. Bu konferans 
nAtO ülkelerinin mayıs ayında Chicago’da gerçekleştirdikleri toplantının ta-
mamlayıcısı niteliğindeydi. Chicago toplantısında nAtO üyelerinin Afgan emni-
yet güçlerine yönelik 2014 sonrası ekonomik yardımı onaylandı.

38. http://goo.gl/lk5ltB
39. http://goo.gl/Qsyqnı
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2004 uluslararası berlin Konferansı
31 mart 2004 yılında Afganistan geçiş hükümeti, Bm, sivil örgütler, uluslararası 
kurumlar ve Afganistan’a yardım eden ülkelerin katılımıyla gerçekleşti.

Bu konferansta Afganistan’ın yeniden imarının yönetilmesi görevinin Afga-
nistan hükümetine verilmesi kararlaştırıldı. Aynı şekilde Afganistan hükümeti bu 
konferansta yapılan yardımları planlanan şekilde öncelikli alanlara harcayacağı 
sözünü verdi. Konferans sonunda yardımcı ülkeler, projeler için 8 milyar dolar 
vermeyi kararlaştırdı. geçiş hükümeti de cumhurbaşkanlığı ve parlamento se-
çimlerini düzenlemeyi ve sağlıklı devlet kurumlarını oluşturmayı, özel sektörü 
güçlendirmeyi, siyasi grupların güce katılımını, ülkenin imarını, yolsuzlukla mü-
cadele etmeyi, uyuşturucuyla mücadele etmeyi ve Bonn Konferansı’nda alınan 
kararları uygulamayı taahhüt etti. Bu konferansın ana konuları Afganistan’ın ye-
niden imarı; özellikle yol, enerji temini ve sağlık idi.

2006 uluslararası Londra Konferansı
26-27 Şubat 2006’da düzenlendi. Bu konferanstan Afganistan’a 10 milyar dolarlık 
yardım kararı çıktı. Konferansta imzalanan en önemli belge “Afganistan sözleş-
mesi”dir. Bu sözleşmede Afganistan şeffaf ve hesap verebilir yönetim kurmayı, 
insan haklarına riayet etmeyi, yolsuzluk, uyuşturucu ve terörizmle mücadele et-
meyi taahhüt etti. sözleşme, uluslararası camia ile yapılan Bonn Konferansı’ndan 
sonraki en önemli anlaşmaydı.

2007 uluslararası Roma Konferansı
Bu konferans 2007 yılının temmuz ayında italya’nın başkenti Roma’da gerçekleşti. 
Oturumun ana konusu Afganistan’da yasal düzen ve hukukun hâkim kılınması idi.

2008 uluslararası Paris Konferansı
16 Haziran 2008’de nicolas sarkozy, Ban Ki moon ve Karzai tarafından açılışı yapı-
lan konferansta 65 ülkeden bakanlar ve 20 civarında uluslararası kuruluş bir araya 
geldi. toplantıda Afganistan’ın yeniden imarı çerçevesinde hayati önem taşıyan 
projelerin 5 yıllık planı konuşuldu ve bunlar için 50 milyar dolar istendi. ABD 10 
milyar, Bm 1 milyar, Japonya 500 milyon dolar yeni yardım taahhüdünde bulundu. 
Almanya ve fransa gibi ülkeler de yardımlarını iki katına çıkarmayı taahhüt etti.

2009 uluslararası moskova Konferansı
8 mart 2009 yılında moskova’da “Afganistan krizi; uygulanabilir gelişme senaryo-
ları” adıyla Afganistan Çağdaş Araştırmalar merkezi’nin girişimi ve Reuters Ha-
ber Ajansının iş birliğiyle gerçekleşti.
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2009 uluslararası Lahey Konferansı
31 mart 2009 tarihinde Hollanda’nın lahey şehrinde Hollanda Kralı’nın daveti ve 
70’in üzerinde ülke temsilcisi ve Bm liderliğinde uluslararası kurumların katılı-
mıyla “Bölgesel ilişkilerde kapsamlı bir strateji” başlığıyla gerçekleşti.

2010 uluslararası Kabil Konferansı
20 temmuz 2010 tarihinde 70’ten fazla ülke ve uluslararası ve bölgesel örgütün 
katılımıyla gerçekleşti.

2011 uluslararası İstanbul Konferansı
2 Kasım 2011’de istanbul’da “Asya’nın Kalbi’nde dostluk ve işbirliği” adıyla düzen-
lendi. Bu konferansın hedefi uluslararası güçlerin 2014’te çekilmesinden sonra 
Afganistan’ın güvenlik ve ekonomi alanlarında ilerlemesi için uygulanabilir plan-
lar ortaya koymak ve bölgesel iş birlikleri sağlamak olarak belirtilebilir.

2011 uluslararası 2. bonn Konferansı
5 Aralık 2011 yılında 85 ülke ve 15 uluslararası kurumun katılımıyla gerçekleşti. 
Burada “Afganistan ve uluslararası toplum; geçişten değişimin 10 yılına” başlığıy-
la, 6 bölüm ve 33 maddelik bir bildiri yayınlandı.

Bu konferansın sonuç bildirgesi, yaklaşık 100 ülke temsilcisi ve onun da öte-
sinde birçok sivil toplum örgütü tarafından imzalandı. sonuç bildirgesinde ulus-
lararası güçlerin çıkmasından sonra en az 10 yıl daha yardımların değişik şekiller-
de devam edeceği taahhüt edildi. Bu, Karzai ve Dışişleri Bakanı zalmay Rasul’un 
isteği idi. Bunun karşılığında Karzai hükümeti, demokratik reformlar ve yolsuz-
lukla mücadelede kendilerini görevli göreceklerdi. 

Bu bildiriye göre uluslararası toplum ve Afganistan ciddi bir şekilde kendi-
lerini geçiş sürecinden 2015 ile 2025’i kapsayan değişim sürecinde stratejik or-
taklıklarının gelişimine adayacaklardır. Bildiri iki tarafı yönetim, güvenlik, barış, 
ekonomik sosyal kalkınma ve bölgesel iş birliği konusundaki karşılıklı taahhüt-
lerine uygun davranmaya vadar etmiştir. Konferansın dikkat çekici bir yönü de 
Pakistan’ın katılmamasıdır.

2012 uluslararası chicago Konferansı
20-21 mayıs 2012’de düzenlendi. 50’nin üzerinde nAtO üyesi devlet liderinin 
katılımıyla geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Amaç 2014 sonrası Af-
ganistan’ı konusunda ortak kararlar almaktı. Bir siyaset ve güvenlik oturumu 
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olan bu konferansta 2014 sonrası askeri-ekonomik iş birlikleri ile ilgili mesele-
ler değerlendirildi.

Bir taraftan Afganistan’ın mevcut durumu ve geleceğine yönelik uluslararası 
konferanslar düzenlenirken, öte taraftan Afganistan kendi içinde bazı gelişmeler 
yaşamayı sürdürmekteydi. Örneğin 2014 yılına gelindiğinde taliban ve diğer si-
lahlı gruplarla bir müzakere iradesi ortaya çıkmış ve neredeyse tüm siyasi aktör-
ler, müzakere yolunun tercih edilmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar. 2014 yılı 
Afganistan’ın geleceğinin belirlendiği önemli bir yıl olmuştur. Özellikle bu dö-
nemde dış güçlerin Afganistan’dan çekilecek olmasından dolayı Afganistan’ın yeni 
dönemde güvenliği tek başına sağlamak mecburiyetindedir. Öte taraftan 5 nisan 
2014 tarihinde ülkede iktidarın el değiştirmesiyle sonuçlanan cumhurbaşkanı 
seçimleri gerçekleşti. Adaylardan Abdullah, birinci tur seçimlerinde yüzde 44,9 
oyla birinci Ahmetzai yüzde 37 oyla ikinci oldu. Adaylardan hiçbirisi birinci turda 
seçilmek için gerekli oy oranına ulaşamadığı için seçimler ikinci tura kaldı. ikin-
ci tur seçimlerden sonra birinci turun galibi Abdullah, hile iddiasıyla seçimlere 
itiraz etti ve taraftarlarını sokağa dökerek seçim sonuçlarını tanımayacağını ilan 
etti. 12 temmuz’da ABD dışişleri bakanının Afganistan ziyareti sonrası iki aday 
tüm oyların yeniden sayılması konusunda anlaştılar. sonunda taraflar ABD, Bm 
ve Karzai’nin aracılığıyla milli Birlik Hükümeti kurulması konusunda anlaştılar. 
Afganistan bağımsız seçim komisyonu 21 eylül 2014 tarihinde oy oranlarını açık-
lamadan seçim sonuçlarını ilan etti ve Ahmetzai’nin cumhurbaşkanı olduğunu 
bildirdi. Aynı şekilde Abdullah da milli Birlik Hükümeti’nin yürütme organı baş-
kanı olarak ilan edildi. iki aday sonuçlar açıklanmadan birkaç saat önce cumhur-
başkanı, mücahit komutanlar ve yabancı diplomatlar huzurunda milli birlik hükü-
meti sözleşmesini imzaladılar. seçim sonuçlarının oranlar belirtilmeden ilanında 
anlaştılar ve komisyonun açıklayacağı sonuca saygı duyacaklarını taahhüt ettiler.

Ahmetzai ile Abdullah arasında imzalanan anlaşma ile milli birlik hüküme-
tinin esasları belirlendi. Buna göre Abdullah, başbakan yetkilerine sahip yürütme 
organı başkanı olacak ve hükümetin iki yıl sonra bir meclis oluşturarak başbakan-
lık makamının kurulmasını oylayacak. Öte taraftan cumhurbaşkanı ve yürütme 
organı başkanı arasında eşit güç paylaşımı gerçekleşecek ve yüksek makamlara 
yönelik tayinlerde ikisinin yetkileri eşit olacak.

Anlaşmanın bir diğer önemli konusunu kabine ve bakanlar kurulunun bir-
birinden ayrılması oluşturmaktadır. Buna göre cumhurbaşkanı kabinenin başı 
olacaktır. Anlaşmadaki tarife göre kabine; cumhurbaşkanı, yardımcıları, yürütme 
organı başkanı, cumhurbaşkanı başmüsteşarı ve bakanlardan oluşmaktadır. Ba-
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kanlar kurulunun başkanlığın ise yürütme organı başkanı üstlenecektir. Bakanlar 
kurulu kabineden farklı olarak sadece bakanlardan oluşmaktadır.

yeni cumhurbaşkanının 29 eylül 2014 tarihinde göreve başlamasıyla birlikte 
Afganistan için yeni bir dönem başlamış oldu. yeni cumhurbaşkanını bekleyen 
ilk ve oldukça önemli konu ABD ile imzalanacak güvenlik anlaşmasıydı. Hamid 
Karzai Amerika ile imzalanması beklenen güvenlik anlaşmasını imzalamayı kabul 
etmemiş ve buna yeni cumhurbaşkanının karar vermesi gerektiğini söylemişti. 
gerek Ahmetzai gerek Abdullah seçimi kazanmaları durumunda anlaşmayı im-
zalayacakları sözünü vermişlerdi. Bu söze uygun olarak Ahmetzai cumhurbaşkanı 
olarak yemin ettikten bir gün sonra yani 30 eylül 2014 tarihinde anlaşmayı imza-
ladı. Anlaşmaya göre 2014 yılının sonuna kadar gerçekleşmesi beklenen yabancı 
güçlerin çekilmesine bazı istisnalar getirilmektedir. Buna göre bir miktar yabancı 
asker terörizm karşıtı operasyon ve Afgan güçlerine yardım ve eğitim konusunda 
çeşitli vazifeler üstlenmek üzere Afganistan’da kalacaktır.
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sosyal bilimler açısından değerlendirildiğinde Afganistan toplumunun içinde bu-
lunduğu durumu en iyi anlatan kavramların başında emile Durkheim’in “anomi” 
kavramının geldiği belirtilebilir. toplumsal karmaşıklıkların arttığı, yeni grupla-
rın ortaya çıktığı, geleneksel uyumun bozulduğu ve diğer taraftan yeni bir siste-
min de henüz oturmadığı yani toplumsal yaşamda birleştirici unsurların bozun-
tuya uğradığı dönemlerde yaşanan anomi durumu Afganistan için açıklayıcıdır. 
Özellikle Afgan toplumunun, sovyetlerin ülkeyi terk ettiği 1989 sonraki dönemi 
incelendiğinde siyasi ve sosyal açıdan anomik olduğu kolaylıkla görülecektir. Bu 
anominin nedeni sovyetler Birliği’nin Afganistan’dan çıkması değil, sovyetler çe-
kildikten sonra ortaya çıkan siyasi talepler nedeniyle yaşanan etnik ve hizipsel 
çatışmalar ve mevcut siyasi sistemin talepleri karşılayabilecek güçte olmaması 
idi. yine Durkheim’e göre eski düzenin ortadan kalktığı ancak yeni düzenin daha 
oturmadığı aralığı ifade eden geçiş dönemlerinde Anomi’nin artma ihtimalinin 
daha yüksek olduğu hatırlanacak olursa henüz ortak kuralların oturmadığı Afga-
nistan toplumunda Anomik durum bariz bir şekilde görülecektir.

gENEL bİLgİLER
Afganistan, Asya’nın güneyinde yer almakta olup 650 bin kilometrekareden faz-
la yüzölçümüne sahiptir. Afganistan kurak bir ülke olmasına rağmen Orta Asya, 
Ortadoğu ve güney Asya’nın ortasında yer almasından ötürü yüksek bir jeopo-
litik öneme sahiptir. Afganistan’ın önemli bir kısmı, özellikle de doğu ve kuzeyi 
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dağlıktır. Ülkenin yarısından fazlasını kaplayan dağlar, Kabil, Kandehar ve Herat 
şehirlerinin stratejik değerini arttırmıştır. yüksek dağlar, Kuzey ve güney Asya 
arasında stratejik bir siper oluşturmaktadır. tarih boyunca Afganistan, Hindis-
tan’a yönelik saldırılarda geçilmesi gereken bir darboğaz olmuştur. Ayrıca yeni 
çağlardaki deniz yollarının keşfinden önce doğu-batı ticaret yolu, ülkenin kuze-
yinden geçmekteydi. Afganistan ipekyolu’nun da geçiş noktasıydı. genelde Kan-
dehar üzerinden Hindistan’a, Belh üzerinden Çin’e gidilirdi. Buna ek olarak ülke 
büyük doğal kaynak rezervlerine sahiptir. Demir, bakır, kobalt, altın, uranyum, 
kurşun, alüminyum, titanyum, boksit, lityum, firuze, yakut, zümrüt vs. Afganis-
tan’ın henüz çıkarılmamış doğal servetinin bir kısmını oluşturmaktadır. Bunun 
yanında Afganistan petrol ve doğalgaz sevkiyatında önemli bir konuma sahiptir.

28 milyonun üzerindeki nüfusun yüzde 46’sı erkek, yüzde 54’ü kadındır. nü-
fusun yüzde 42’si 14 yaşın altındadır. Hâlâ köylü karaktere sahip olan Afganistan 
nüfusunun yüzde 73,7’si köyde, yüzde 16,5’i şehirde, yüzde 8,6’sı ise göçebe haya-
tı yaşamaktadır. Okur-yazarlık oranının yüzde 38 olduğu ülkede nüfusun yüzde 
98’inden fazlası müslümandır. mezhep mensubiyetlerine dair kesin bir veri olma-
sa da müslüman nüfusun yaklaşık yüzde 70-80’inin sünni, yüzde 20-30’unun Şii 
olduğu kabul edilmektedir. Bunun dışında ülkede Hindu, sih ve Hıristiyan gibi 
çeşitli dinlere mensup insanlar da yaşamaktadır. Afganistan idari olarak 34 eyalete 
bölünmüştür. Deri farsçası ve Peştuca resmi dil olup, nüfusunun çoğunluğunun 
başka bir dil konuştuğu eyaletlerde o dil üçüncü resmi dil kabul edilmektedir.40

ETNİK gRuPLAR
Afganistan toplumunun tanınmasında etnisite ve mezhep iki temel belirleyen-
dir. Birçok siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel sorunda bu iki unsurun izlerine 
rastlamak oldukça kolaydır. Öte taraftan etnisite ve mezhebin burada tamamen 
iç içe geçtiği hatta birçok durumda birbirinin yerine kullanıldığı akılda tutulma-
lıdır. Örneğin Şii dendiğinde akla Hazara, Hazara dendiğinde Şii gelebilmektedir. 
Afganistan birden çok etnik grubun yaşadığı bir ülkedir. etnik açıdan doğu, batı, 
kuzey ve güney komşularındaki etnik yapıların buluşma noktası gibidir. Afga-
nistan’da kaç farklı etnik yapı ve bunların nüfusu konusunda görüş birliği yok-
tur. Bazıları ellinin üzerinde kavim sayarken Anayasa’da resmen 14 etnik grup 
tanınmaktadır. Bunlar; Peştun, tacik, Hazara, Özbek, türkmen, Belluc, Peşei, 
nuristani, Aymak, Arap, Kırgız, Kızılbaş, göçer ve Brohi kavimleridir.41 toplum-

40. http://hibod.blogfa.com/post-10.aspx
41. http://moj.gov.af/fa/page/1684
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sal ve siyasal yaşamın ana aktörleri ise Peştun, tacik, Hazara ve Özbek kavim-
leridir. Bu etnik çeşitlilik, aralarında birleştirici bir merkez olmadığından ciddi 
sorunlara yol açmaktadır. gerçi islam birleştirici bir unsur olarak görülebilirse de 
mezhep farklılıkları bunu da engellemektedir. Ülkenin bağımsızlığından bugü-
ne neredeyse 100 yıl geçmiş olmasına rağmen tüm etnik grupların kabul edeceği 
milli bir kimlik şekillenememiştir. Böylesi bir ülkede iktidarın etnik-Kabile aidi-
yetleri üzerinden yorumlanıp el değiştirmesi tabiidir.42 Kabile unsuru geçmişten 
beri siyasi erkin sağlamlığının olduğu kadar zayıflığının da nedeni olagelmiştir. 
Afganistan’da iktidara gelmenin yolu kavmiyetten geçer ve kavimler siyasi hayatta 
tayin edici bir role sahiptir. Aslında Bonn Konferansı’nda gerçekleşen şey de ikti-
darın kabileler arasında nüfus ve nüfuzları oranında paylaşımı idi. Peştunlar her 
zaman için kendilerini Afganistan’daki siyasal hâkimiyetin asıl sahipleri olarak 
görmüşler ve tarih boyunca siyasi gücü çoğunlukla onlar ellerinde bulundurmuş-
lardır. Buna karşı diğer kavimlerin ciddi itirazları olmuş ve bu durum taraflar 
arasında şiddetli ve kanlı kabile savaşlarının yaşanmasına neden olmuştur. elbette 
yöneticiler de güçlerini korumak amacıyla bu ayrımlardan faydalanmışlardır. Pa-
kistan’ın 1947’de bağımsızlığı ve Peştunların bir bölümünün Pakistan’da kalması 
ve böylece Peştunların ikiye bölünmesi Peştunistan meselesini doğurmuştur. Bu 
da Kabile meselesini siyasi-ideolojik boyuta taşımıştır. Diğer Kabilelerin ideolojik 
boyut kazanması ise daha sonraları tacikistan, Özbekistan, türkmenistan’ın ba-
ğımsızlıklarından sonra güçlenmiştir. 43

PEşTuNLAR
Peştunlar yaklaşık olarak nüfusun yarısını oluşturmaktadırlar. genel olarak ülke-
nin doğusu ve güneyinde yer yer de kuzeyde ve batıda yaşamaktadırlar. Hint-Av-
rupa dil ailesinden Peştuca konuşurlar. Kahir ekseriyeti Deri farsçası da bilir. 
Hepsi sünni’dir. Peştunlar cemiyet açısından nispi çoğunluğa sahip olup, siyasi 
açıdan Afganistan’ın hâkim kavmi olagelmişlerdir. Peştunlar kendi içinde golzai 
ve Derani olmak üzere ikiye ayrılırlar. siyasal hâkimiyet çoğu zaman Deranilerde 
olmuştur. Bunun tek istisnası 1978’deki marksist darbedir. Bu darbe ile hâkimiyet 
diğer Peştun kolu olan golzailere geçmiştir. yani Derani kolundan Ahmet Han 
Abdali’nin 1747’de Afganistan devletini kurduğu tarihten bugüne kadar, küçük 
istisnalar hariç, Peştunlar hâkim olmuşlardır.

42. mirağa Hakcu, Afganistan ve Müdahalat-ı Harici, (intişarat-ı meclisi, Kum: 1380), c. 1, s. 25-32.
43. http://kabulpress.org/my/spip.php?article179882
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HAZARALAR
yaklaşık olarak nüfusun yüzde 25’ini oluşturan Hazaralar, genel olarak Afganis-
tan’ın merkezinde Hazaracad isimli dağlık bölgede, Hindukuş yükseltilerinde ve 
yer yer kuzey bölgelerinde yaşarlar. Dilleri Deri farsçası olup, tamamına yakını 
Şii’dir. 1890 yılında Abdurrahman döneminde Afganistan’dan kaçmak zorunda 
kalan bir kısım Hazara, iran’ın Horasan, Pakistan’ın Belucistan ve Hindistan’ın 
çeşitli bölgelerinde yaşamaktadır. 

TAcİKLER
yaklaşık olarak nüfusun yüzde 20’sini oluştururlar. nüfus açısından Peştun ve 
Hazaralardan sonra üçüncü büyük topluluk olan tacikler, etkinlik açısından Peş-
tunlardan sonra ikinci sırada gelmektedirler. Ülkenin kuzey ve kuzeydoğusunda, 
Bedehşan, Pençşir, gurat ve Herat gibi bölgelerinde yaşamaktadırlar. sünni mez-
hebinden olup Deri farsçası konuşmaktadırlar. tacikler genel olarak şehirlerde 
yaşamakta olup, Kabile hayatını bir oranda terk etmişlerdir. Peştunların yönetim-
deki hâkimiyetine rağmen tacikler bazı dönemlerde yönetime geçmişler ancak 
Peştun liderlerin büyük tepkileriyle karşılaşmışlardır ve yönetimi sürdürememiş-
lerdir. saka yavrusu lakaplı Habibullah Han’ın 6 aylık yönetimi (1929) ve Burha-
neddin Rabbani’nin kısa süreli yönetimi bunun iki örneğidir.

ÖZbEKLER
yaklaşık olarak nüfusun yüzde 10’unu oluştururlar. türk halkları arasında yer 
alan Özbekler, ülkenin kuzeyinde Özbekistan sınırında mezar-ı Şerif, meymene, 
Hanabad, Belh, Cüzcan, faryab ve Kunduz gibi şehirlerde yaşamaktadırlar. Öz-
bekçe konuşan Özbekler, sünni Hanefi mezhebine mensupturlar. genelde yoksul 
olan Özbekler tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadırlar.
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SoSyAL HAyATTA bAşLıcA 
PRobLEm ALANLARı

KADıNLARıN SoSyAL HAyATTAKİ yERİ
Afganistan nispeten modern bir anayasaya 2003 yılında kavuştu. fakat bu anayasa 
toplumsal doğal ilerleme sayesinde değil, büyük devletlerin himayesinde oluştu-
ruldu. yeni anayasa; medeni haklar, insan hakları, kadın-erkek eşitliği beyanatları, 
kadın hakları savunucusu örgütler, hatta kadın bakanlığı kurulmasına uygun bir 
şekilde yazıldı. geçen 10 yılda, ülkede kadın hakları ve hayatı konusunda yasal 
anlamda gözle görülür ilerlemeler yaşandı. Kadınlar için siyasi, kültürel ve eko-
nomik alanlar açıldı. yine teorik olarak yüz binlercesinin eğitim hayatına girdiği 
varsayıldı. Ancak pratikte kadınlar bu konularda da sıkıntı ve zorlukları artarak 
hissettiler. Afganistan toplum ve kültüründe hâlâ kadın-erkek ilişkilerinde er-
kekten yana tek taraflı sistem oldukça yaygındır. Hatta iş yasaların ötesine geçip 
pratiğe geldiğinde toplumda insan hakları, özellikle de kadın hakları konusunda 
gerileme yaşanmaktadır. insan Hakları Komisyonu ve Bm raporlarına göre, 2014 
yılında şiddet, namus cinayetleri, intihar ve kendini yakma oranları oldukça art-
mış durumdadır. insan Hakları Komisyonu’nun raporlarına göre; Afganistan’da 
kadına yönelik şiddetin yüzde 90’ından fazlası aile içinde gerçekleşmektedir. Bu-
nun yanında asayiş yokluğu, yoksulluk, eğitimsizlik, cezaların uygulanmaması, 
ataerkil kültür ve yasal egemenliğin olmayışı kadın hakları sorunlarının sebep-
leridir. Bu yüzden, son yıllarda devlet ve uluslararası toplumun çabalarına rağ-
men, kadın hakları konusunda demokratik anlayış hâkim kılınamamıştır. evden 
kaçma, kendini yakma, intihar, tecavüze uğrama ve uyuşturucu bağımlılığı gide-
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rek artmaktadır.44 unıfem’in 1300 aile arasında yaptığı araştırmaya göre, evli-
liklerin yüzde 60 ila 80’i zorladır. AıHRC’nin (Afganistan insan Hakları Bağımsız 
Komisyonu) raporlarına göre, zorla evlendirilen kadınların yarısının yaşı 16’nın 
altındadır. ev ahalisinin erkeklerinin yüzde 80’i evdeki kadına şiddet uyguluyor. 
Kadınların birçoğu tek kurtuluş yolu olarak intiharı görüyor. Bunların çoğu da 
kendini yakarak intiharı tercih ediyor. Şiddet, cinayet ve intiharlar vakalarının 
önemli bir kısmı kayda geçmiyor.45

Afganistan toplumunda, toplumsal ilişkileri düzenleyen mevcut kültür, ka-
dının toplumdaki gayri-insani konumunun en temel nedenidir. Bir diğer neden 
geleneğe tabi olmuş din anlayışıdır. Bir diğer neden ekonomidir. toplum, eko-
nomik olarak geri olduğu oranda erkeğin üretim araçları ve geçim kaynaklarına 
hâkimiyeti fazladır. Bugün Afganistan’da yoksulluk önemli bir sorundur. Buna 
paralel olarak erkek, üretim araçları ve gelir kaynaklarının mutlak hâkimi olup 
kadın, evde erkeğin ekonomik faaliyet ve kararlarını bekler vaziyettedir. Kadının 
ekonomik faaliyetlere katılımı oldukça düşüktür. Örneğin Afganistan’da polislerin 
sadece yüzde 1’i kadındır. 46

Bir başka neden, tarihsel-sosyal arka plandır. Afgan toplumunda ataerkil kül-
tür derin tarihsel kökenlere sahiptir. Kadın ve erkeğin her ikisi de kadın karşıtı 
geleneklerin hâkim olduğu toplumsal iklimde yaşamaktadır ve duruma her ikisi 
de razı görünmektedir. güçlü dini, kültürel, ekonomik ve tarihsel arka plana ve 
geleneğe sahip bu toplumda her şeye rağmen son yıllarda sorular ve tartışmalar 
ortaya çıkmıştır.47

müLTEcİLER
Afganistan’dan gerçekleşen ilk siyasi ve toplu göç 1890’ların başında Abdurrah-
man Han tarafından katliama uğrayan Hazaralar’ın ülkeden kaçmasıdır. Bu tarih-
ten sonraki en geniş göç sovyetlerin Afganistan’ı 1978’de işgali üzerine yaşandı. 
O günden bugüne Afganistanlıların göçlerinin temel nedeni dış devletlerin bu 
ülkeye doğrudan ya da dolaylı müdahaleleridir. Bu müdahale ve savaşlar netice-
sinde Afganistan Doğu-Batı bloklarının fiili muharebe meydanına dönmüş du-
rumdadır. Dolayısıyla Afganlıların göç ettiği ve bu göçten ötürü rahatsızlık duyan 
devletlerin çoğu bizzat bu göçün kaynağı ve sebebidir.

44. http://www.dailyafghanistan.com/remark_detail.php?post_id=127062
45. http://www.women-af.com/re-women/826.html
46. http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/executive_summary-dari-edited.pdf
47. http://www.kotiposti.net/msaleha/nai_9/sh-2/p-4.html
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Afgan mülteciler ile ilgili birincisi Afganistan devleti, ikincisi Afgan mülteci-
lerin sığındığı devletler ve üçüncüsü de Bm gibi uluslararası organizasyonlar ol-
mak üzere üç muhataptan bahsetmek mümkündür. Bunlardan Afganistan devle-
tinin bu konuyla ilgilendiği yönünde pek bir veri bulunmamaktadır. sovyet yanlı-
sı hükümet zamanında ülkeden kaçışın en önemli nedeni zaten mevcut hükümet 
ve sovyetlere muhalefet idi. Bu yüzden hükümetin Afgan mültecilerin durumuyla 
ilgilenmesi düşünülemezdi. mücahit gruplar ise mültecilerin sığındığı devletlere 
bir şekilde bağımlıydılar ve onlara karşı mülteci haklarını savunacak durumda 
değillerdi. Bu da mültecileri korunmasız kılıyordu. Bugün Afganistan devletinin 
anayasasının 39. maddesi gereğince Afgan mültecilerin sorunlarıyla ilgilenmesi 
gerekmektedir. Afganistan, dünyada en çok mültecisi olan devlettir. 22 milyon ci-
varında mültecinin 5 milyondan fazlası Afgan’dır. Afganistan devletinin göçmen-
lerin –kendi arzusuyla– dönmesi için gerekli çalışmaları yapması gerekmektedir.48

Afgan mültecilerin sığındıkları ülkelerin başında iran ve Pakistan gelmektedir. 
Her iki ülke Afgan halkı ile ortak din, dil ve kültüre sahip olmalarına rağmen Af-
gan mültecilere yönelik davranışları pek iç açıcı değildir. iran’ın açıkladığı rakam-
lara bakılırsa hâlihazırda bu ülkede 1 milyon civarında resmi, 2 milyon civarında 
ise kaçak Afgan yaşamaktadır. Pakistan’da da rakam bu civardadır. Her iki ülkedeki 
Afganistan vatandaşlarının durumunun oldukça kötü olduğunu belirtmek gerek-
mektedir. Hem bu devletlerin getirdiği ciddi kısıtlamalar hem de toplumun ekono-
mik maliyetler ve istihdam sorunundan ötürü olumsuz bakış açıları bu durumun 
temel nedenleridir. Ayrıca Avrupa’da da hatırı sayılır oranda Afgan mülteci bulun-
maktadır. Buradaki Afganlar dört dönemin ürünüdürler. sovyet işgali, mücahitler 
dönemi, taliban dönemi ve ABD işgali ve sonrası. 11 eylül saldırıları, ingiltere ve 
ispanya’daki bombalamalar ile ırak, Afganistan ve somali’de el Kaide’nin verdiği 
savaş Avrupa Birliği’nin bütün müslümanlara ama özellikle de Afganistanlı, ıraklı 
ve somalili sığınmacılara yönelik politikalarını değiştirdi ve güvenlik meselesi sı-
ğınmacılara yönelik yaklaşımın değişmesinde oldukça etkili oldu.

1948’de 14. maddesinde sığınma hakkı ve iltica politikasının esaslarının da 
belirlendiği evrensel insan Hakları Beyannamesi’nin kabulünden sonra 1951 yı-
lında Cenevre Konvansiyonu imzalandı. Bu sözleşmeye göre Bm ile mülteci kabul 
anlaşması imzalayan ülkeler söz konusu sözleşmede sığınmacı olarak tarif edilen-
leri kabul etmekle yükümlüdürler. Buna göre sığınmacı; siyasi, etnik ve dini ne-
denlerle ülkesinde hayati tehlike altında olan ve ülkelerine dönmeleri durumunda 

48. http://goo.gl/yoRlBx
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işkence ve hapis tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kişidir. Afganistan devleti Bm 
ve bazı devletlerle göçmenlerin geri dönmesi anlaşması yapmıştır. elbette bu söz-
leşmenin gönüllü dönüşleri kapsadığı belirtilmiştir. Ancak pratikte birçok devlet 
mültecilere uyguladığı baskılarla onları zorla gönüllü yapmaya çalışmaktadır. Bu 
amaçla mültecilere yönelik birçok kısıtlama getirilmiştir. Bunun yanında Bm göç 
idaresi, uzman ve uzman yardımcısı olup mülteci olarak yurtdışında bulunan Af-
ganistan vatandaşlarının ülkedeki uzman ihtiyacının karşılanması amacıyla Afga-
nistan’a dönmesi için teşvik çalışmaları gerçekleştirmektedir.49

uyuşTuRucu
Afganistan’da uyuşturucu meselesinin biri bizzat Afganistan’da uyuşturucu kulla-
nımı, diğeri bütün dünyaya sevk edilen uyuşturucunun üretimi olmak üzere iki 
boyutu vardır. ABD ve nAtO 2001’de Afganistan’ı işgal ettiğinden bugüne Afgan-
lar arasında eroin kullanımı oldukça arttı. Üretim açısından da Afganistan hâli-
hazırda dünya uyuşturucu merkezi olmuş durumdadır. Dünyadaki tüm haşhaşın 
yaklaşık yüzde 90’ı Afganistan menşelidir. işsizlik oranı taliban dönemini bile 
geçmiş durumdadır ve 6 milyonun üzerinde işsiz vardır. işsizlik, ekonomik kriz, 
savaş, güvensizlik ve uyuşturucu üretiminin kolaylığı Afganistan’da uyuşturucu 
bağımlılığını da arttırmaktadır. 2010 tarihli Bm uyuşturucuyla mücadele idaresi 
(unODC) verilerine göre Afganistan’da 1 milyonun üzerinde bağımlı mevcuttur. 
elbette gerçek rakamın bunun çok üzerinde olduğu bilinmektedir.

güvenliğin ABD’nin ve ingiltere’nin sorumluluğunda olduğu Halmand, 
Kandehar, zabul gibi güney ve güneybatı bölgeleri uyuşturucunun yüzde 80’inin 
bulunduğu yerlerdir. Afganistan’ın yıllık uyuşturucu ticareti 70 milyar doları aş-
maktadır. Bu paranın büyük bir kısmını uluslararası uyuşturucu mafyası almakta, 
Afgan köylüler adeta karın tokluğuna çalışmaktadırlar. Afganistan’da devlet de 
bu alanda tüm kurumlarıyla uyuşturucu mafyası gibi çalışmaktadır. Önde gelen 
birçok komutan ve yetkili bizzat bu işin içindedir. taliban da bu işten nemalan-
maktadır. sadece uyuşturucu ekiminden aldığı vergi ve zekât yılda 500 milyon 
doların üstündedir.50

unODC’nin 2013 raporlarına göre ülkedeki haşhaş ekim alanları bir önceki 
yıla göre yüzde 36 oranında artmış durumdadır. yine bir önceki yıla göre Afyon 
üretimi yaklaşık yüzde 50 oranında artmıştır. uluslararası mafya Afganistan’da 

50. http://goo.gl/z4u2zQ
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çatışmaların sürmesi için girişimlerini süreklileştirmiştir ve âdeta çatışmaların 
tarafı olmuştur.51

Dünya uyuşturucu piyasasının yıllık ihtiyacı 5 bin tondur. Oysa Afganistan’da 
yılda 10 bin ton üretim yapılmaktadır. yani 1 yıllık üretim 2 yıllık eroin ihtiyacını 
veya 3 yıllık morfin ilaç ihtiyacını karşılamaktadır. Bu da tüm dünya ölçeğinde 
uyuşturucunun ucuzlaması ve yaygınlaşmasına neden olmaktadır.

Afgan halkının yüzde 75’i geçimini tarımdan sağlamaktadır. uyuşturucu ile 
mücadele sadece küçük tarlaları olan yoksul köylüleri kapsamaktadır. Büyük top-
rak sahipleri veya uluslararası mafya zaten hem Afganistan’la hem de Batılı dev-
letlerle ortak çalışmaktadır.52

EKoNomİ
taliban rejiminin ABD liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından devrilmesi ve 
yerine Karzai hükümetinin kurulmasıyla birlikte Afganistan ekonomisinde gözle 
görülür bir ilerleme kaydedildi. Ancak bu ekonomik ilerleme tamamen dış yar-
dımlara dayanıyordu. 2002’den sonra yabancı ülkeler Afganistan’ın yeniden imarı 
ve demokrasinin yerleşmesi için yüksek meblağlı yardımlar yaptılar. Buna göre 
sadece ABD’nin askeri alanlar hariç harcamaları 100 milyar dolar civarındadır. 
Diğer ülkeler de milyarlarca dolar yardım verdiler. Örneğin Dünya Bankası ra-
kamlarına göre sadece 2010 yılında Afganistan’a yapılan yardımlar 15,7 milyar 
dolardır. Bu rakam gayrı safi milli hâsılanın yüzde 98’ine tekabül etmektedir. Af-
ganistan hâlâ şiddetle dış yardımlara bağımlı bir ülkedir ve dışarıdan gelen para 
kesildiği anda büyük bir krizle karşı karşıya kalacaktır. Ayrıca tüm dış yardımlara 
rağmen Afganistan dünyanın en yoksul ülkelerinden biridir. Ülkenin yaklaşık ya-
rısı konut ve elektrikten mahrumken işsizlik oranı yüzde 25’lerdedir. Bütün bun-
ların ötesinde asıl önemli mesele yolsuzluktur. Bm’nin 2013 yılı şeffaflık listesine 
göre Afganistan, somali ve Kuzey Kore ile birlikte son üç sırada yer almaktadır.53

51. http://da.azadiradio.org/articleprintview/25261521.html
52. http://goo.gl/1yd1Oc
53. http://goo.gl/HmfDgı
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DEvLET vE SİyASET

DEvLET
yürütme
Afganistan siyasi yapısının başında cumhurbaşkanı yer almaktadır. Cumhurbaş-
kanı halkın doğrudan oylarıyla iki yardımcısıyla birlikte 5 yıllığına seçilir. Anaya-
sanın 61. maddesine göre Cumhurbaşkanı yüzde 50’nin üstünde oy alarak seçilir. 
Adaylardan birinin birinci turda bu orana erişememesi durumunda birinci tur 
sonuçlarının ilanından sonraki iki hafta içerisinde ikinci tur seçimler yapılır. Bi-
rinci turda en çok oyun alan iki adayın yarıştığı, ikinci turda seçimleri kazanan 
kişi cumhurbaşkanı olmaktadır.

Anayasa’nın 64. maddesinde cumhurbaşkanının görev ve yetkileri şöyle  
belirtilmiştir:

1. Anayasanın uygulanmasını gözetlemek.
2. meclisin onayını da alarak ülkenin genel politikasını tayin etmek.
3. silahlı kuvvetlere komuta etmek.
4. millet meclisi oturumunu açmak.
5. Bakanları atamak, Başsavcı, merkez Bankası Başkanı, milli güvenlik Kon-

seyi Başkanı’nı tayin etmek.
6. temsilciler meclisi’nin de onayıyla yüksek mahkeme başkanını ve üyeleri-

ni atamak.
7. yasa ve kanunları onaylamak.
8. senato üyelerinin 3’te 1’ini seçmek.
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9. savaş ve barış ilan etmek.
10. Bağımsız seçim Komisyonu üyelerini seçmek.54

cumhurbaşkanı yardımcılarının görevleri
Afganistan Anayasasına göre cumhurbaşkanı adayları, adaylıklarını ilan ettikle-
rinde iki yardımcısını da ilan etmek zorundadırlar. Böylece yardımcılar da seçim 
yarışının önemli aktörleri olmaktadırlar. iki yardımcının temel görevi cumhur-
başkanının görev icrasında ona yardımcı olmaktır. Birinci yardımcı istifa, ölüm 
veya azil durumunda cumhurbaşkanının görevlerini üstlenir. Böyle bir durumda 
üç ay içerisinde seçime gidilir. geçici cumhurbaşkanı Anayasada düzeltme, ba-
kanları görevden alma ve referanduma başvurma yetkilerine sahip değildir.55

yasama
yasama organı olan millet meclisi 351 üyeden oluşur. temsilciler meclisi ve se-
nato olarak ikiye ayrılır. ismi temsilciler meclisi olan Parlamentonun üyeleri 4 
yıllığına halkın doğrudan oylarıyla seçilen 249 temsilciden oluşur. senato ise 102 
kişiden oluşur. Bu 102 kişinin 3’te 1’i cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. geri 
kalanı ise eyalet meclisleri tarafından senatoya gönderilir.

millet meclisinin yetkileri:
1. Kanunların onayı, iptali ve düzenlenmesi.
2. sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişim programlarının onayı.
3. Hükümet bütçesinin ve borç alışverişinin onayı.
4. idari kurumların teşekkülü ve lağvı.
5. uluslararası anlaşmaların onayı ve feshi.

Anayasada ayrıca temsilciler meclisi’nin özel görevleri şöyle sıralanmıştır:
6. Bakanlar hakkında gensoru kararı almak.
7. Hükümet bütçesi ve gelişim programları konusunda karar almak.
8. Kararnamelerin onay veya reddi.56

yargı
Afganistan’da yargı yasal olarak bağımsız bir erk olup, yüksek mahkeme, istinaf 
mahkemeleri ve genel mahkemelerden oluşur. yüksek mahkeme en üst yargı or-
ganı olup 9 üyeden oluşmaktadır. yüksek mahkeme üyeleri cumhurbaşkanının 
tayini ve temsilciler meclisinin onayıyla atanır.

54. http://moj.gov.af/fa/page/1684
55. http://moj.gov.af/fa/page/1684
56. http://moj.gov.af/fa/page/1684
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ordu
Afganistan’da iç savaş henüz bitmiş değil. nAtO güçleri, burada taliban ve el-Ka-
ide ile savaş halindedir. Bununla birlikte mevcut yasalara göre tüm silahlı kuvvet-
ler milli savunma Bakanlığına bağlı görünse de kabile reisleri, bazı partiler hatta 
valilerin bile kendilerine ait özel ordusu mevcuttur. Örneğin; general Dostum, 
Ata, melik ve diğer yerel komutanların ordusu vardır. ilk başta maksimum 70 bin 
kişilik bir ordu öngörülmüştü. Ancak olayların seyri ve çatışmalar dolayısıyla bu 
rakamın 300 bine çıkarılması çalışmaları yürütülmektedir. Afganistan’da askerler 
15-40 yaş arası erkekler arasından seçilmektedir. zorunlu askerlik bulunmayıp, 
ordu profesyoneldir. tüm ordu kara kuvvetleridir.

SİyASET
Siyasi Partiler ve Örgütler
Afganistan’da yasal siyasal partilerin geçmişi zahir Şah’ın sadrazamı mahmud 
Han dönemine uzanır. Bu dönemde dünyadaki gelişmeler de dikkate alınarak de-
mokrasi ve halkın katılımı konusunda adımlar atıldı. ilk partileşme girişimleri-
nin yaşandığı bu dönemde vatan, Halk, Peştunistan Birliği gibi partiler mevcuttu. 
zamanla bunlara Afganistan sosyal Demokrat Partisi, Afganistan Demokratik 
Halk Partisi, milli Kulüp, Hizb-i islami, Cemiyet-i islami, Cünbüş-ü milli, Hizb-i 
vahdet-i islami, Hareket-i islami ve diğer partiler eklendi. Aslında Afganistan ta-
rihinde çeşitli parti rejimlerinin hâkimiyeti tecrübe edilmiştir. Komünist rejim 
döneminde Afganistan Demokratik Halk Partisi’nin Halk ve Perçem kanatları 
doğrudan gücü ellerinde bulunduruyordu ve fiilen yürütme organı bu iki partiye 
bağlı şahıslar tarafından yürütülüyordu. Komünist rejim çöküp yerine mücahit 
hükümeti kurulunca devlet yapısı tamamen değişti ve muhtelif mücahit partileri 
farklı oranlarda hükümette yer aldı. mücahitlere bağlı partiler başlangıçta komü-
nist rejimi devirmek ve islami sistem kurmak için sloganlarıyla halktan destek 
aldı, ancak zafere ulaşınca genel refah ve güvenliğin temininden ziyade tüm ener-
jilerini gücü ele geçirmek için harcadı. Bu güç mücadelesi her anlamda yıkıcı bir 
iç savaşla neticelendi. taliban döneminde zaten herhangi bir parti yoktu. yürütme 
taliban emirliği’nce yönetiliyordu. 2001 Bonn Konferansı’ndan sonra partiler ye-
niden teşekkül edildi. Bunlar arasında eski partiler olduğu gibi yenileri de vardı. 
Bir anda parti sayısında patlama yaşandı. 150’ye yakın parti kuruldu. 2009 yılında 
siyasi partilere belli kriterleri şart koşan yasa değişikliği neticesinde sayıda azalma 
oldu. Ancak hâlâ elli civarında parti mevcuttur. Dışarıdan bakıldığında bu kadar 
çok partinin olması çoğulculuk ve demokratik gelişmişliğin göstergesi gibi oku-
nabilir. Ancak yakından incelendiğinde durumun pek de öyle olmadığı açıklıkla 
görülecektir. Her şeyden önce mevcut partilerin önemli bir kısmı gerçek anlamıy-
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la parti bile değildir. Öte yandan partileri birbirinden ayıran siyasi veya stratejik 
farklılıkları ortaya koyan programları bile yoktur. farklılık kendini etnisite, dil, 
mezhep alanlarında göstermektedir. Bu da söz konusu yapıların parti olarak nere-
deyse hiçbir etkisinin olmamasına yol açmaktadır.

Bu durumun daha iyi anlaşılması için son cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 
burada partilerin rolüne bakmak yeterli olacaktır. siyasi partilerin nihai hedefi 
iktidar olmaktır. Bu hedefe ulaşmak için yapılacak en somut davranış, seçimlerde 
aday göstermektir. Ancak Afganistan’da durum bundan bir hayli farklıdır. Cum-
hurbaşkanı adaylarına bakıldığında partilerin pek bir rolünün olmadığı görüle-
cektir. Adayların çoğu bağımsız idi. Bir partiye üye olanlar da seçime bağımsız 
girdiler. Hizb-i islami üyesi Kutbeddin Hilal ve Hizb-i Davet-i islami lideri Resul 
sayyaf buna örnektir. Bunun yanında aynı partiden birkaç aday çıktığı da oldu. 
Hizb-i Cemiyet-i islami üyesi Abdullah Abdullah adayken aynı partinin üst dü-
zey yöneticilerinden muhammed ismail Han, sayyaf ’ın yardımcısı olarak aday 
oldu. Cephe-i milli’nin üç lideri üç ayrı grupta yarıştı. Ahmet ziya mesut zalmay 
Rasul’ün, Raşid Dostum eşref gani Ahmetzai’nin, muhammed muhakkık ise 
Abdullah Abdullah’ın yardımcısı olarak yarıştı.57 Bu durum Afganistan’da siyasi 
partilerin mahiyeti ve anlamı konusunda önemli fikirler vermektedir. elbette bu 
durum meselenin sadece legal hareket/partilerle ilgili kısmını oluşturmaktadır. 
Bunun yanında yasa dışı hareketlerin konumu, yasadışılığın sınırları, yapıların 
hangisinin parti, hangisinin hareket olarak kabul edileceği gibi konular da mese-
lenin önemli bir boyutunu teşkil etmektedir. Hatta taliban hareketi söz konusu 
olduğunda taliban’a örgüt, parti ve hareket kavramlarından hangisinin yakıştı-
rılacağının çok daha ötesinde bir sorun mevcuttur. Hâlihazırda taliban kendi-
sini Afganistan’ın meşru hükümeti olarak görmektedir. Pratikte de Afganistan’ın 
küçümsenmeyecek bir kısmında otoriteye sahip olduğu göz önüne alındığında, 
taliban’ın siyasal konumunu tanımlamanın zorluğu daha iyi anlaşılacaktır.

Taliban /İmarat-ı İslami-yi Afganistan 
(Taliban / Afganistan İslam Emirliği)
Bazılarınca dinin en bedevi yorumunu içeren 
islam anlayışına; bunun sonucunda ortaya çıkan 
ve din adına en sert uygulamalara sahip olarak 
görülen taliban her ne kadar bugünkü şekliyle 
salt siyasi-askeri vakıa olarak görülse de mesele-

57. http://8am.af/1393/03/31/election-1393-political-parties/
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nin çok yönlü, karmaşık boyutları ve arka planı vardır. Bunlar doğru tespit edil-
meden taliban’ın ne olduğunun anlaşılması mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla 
da taliban’ın doğru tanımlanabilmesi için tarihsel, teorik, etnik ve sosyal öncülle-
rin doğru tespiti önem kazanmaktadır.

Öncüller
Orta Çağ’da görkemli bir birikim ortaya koymuş olan müslümanlar ispanya, mısır, 
Şam, iran, Hindistan, Anadolu ve diğer bölgelerde dönem için ileri sayılabilecek 
eserler üretebilmişlerdi. Ancak sonrasında müslümanların düşünsel ve kültürel bir 
duraklama aşamasına girmesiyle birlikte ilmi ve felsefi geleneğin çökerek eleştiri 
ve yenilenmenin temel öncülü olan entelektüel dinamizm ortadan sekteye uğradı. 
müslümanlar yeni dünya ile karşılaştıklarında böyle bir durgunluk içerisindeydi-
ler. Üstelik bu karşılaşma Batı’nın emperyalist sömürgeci saldırgan karakterinden 
ötürü bir çatışma hattında gerçekleşince müslümanlar açısından mesele bir kim-
lik krizi durumunu ortaya çıkardı. Bir başka halkın ve bir başka zihin ve pratik 
dünyasının kendilerinin bütün varlıkları üzerinde tasallut kurması haliyle müslü-
manların canını sıkıyordu. Birçoğu bu durumdan kurtulmak için kendi bağımsız 
medeniyet kimliklerini ihya edip güçlendirmek gerektiğini düşünüyordu. Kendi 
kimliklerini tanımlayabilmek için ötekini tanımlamak hayati bir önem taşıyordu. 
yani düşmanı dikkate almadan ve onu tanımlamadan kendisi için bir kimlik tanı-
mı olanaksız görünüyordu. Kendi kimliğinin sınırları ötekinin kimliğinin duvarla-
rıyla belirleniyordu. Batı’ya tarihsel ve uzlaşılmaz bir düşman olarak bakılmasının 
temel nedeni de budur. Artık Batı karşıtı bir söylem tüm derinliğiyle dile getirilme-
li ve Batı ile her türlü diyalog sonsuza kadar sonlandırılmalıydı.

Bu bakış açısına göre iç yetersizlik ve sorunlar anlamını yitiriyordu. Bu alan-
da açılan her türlü konu ve Doğu’nun geri kalma nedenlerinin tespitine dair yapı-
lan her türlü çalışma kendi kimliğini tahrip ve düşmanın değirmenine su taşımak 
olarak görülüyordu. tek ümit Doğu’nun kimlik zeminini yeniden elde etmesi ve 
özüne dönüşü başlatmasıydı. Bu bazı düşünürler tarafından felsefi bir kavram 
olarak kullanıldıysa da selefiler açısından bunun anlamı selef zamanına geri dön-
mekti. Her hâlükârda kimlik krizinden kurtuluş düşüncesi, öze dönüşe dair yo-
ğun vurgu ve bunun ötekinin kimliğine dair düşmanca tarif ile doğrudan bağı 
taliban ve el Kaide gibi hareketlerin ortaya çıkmasının önemli nedenleri arasında 
yer almaktadır.

modernite ile yaşanan kaçınılmaz etkileşimin müslümanların hayatını sınır-
lamaya başlamasıyla birlikte sosyal krizler şiddetlendi. mahrumlar bu durumdan 
kurtulabilmek amacıyla itiraza başladılar. Bu mahrumların bir kısmı sosyal siyasi 
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şartlarından ötürü sol ideolojilere, diğer büyük bir kısmı da geleneksel ve kültürel 
kodlarından ötürü islamcı akımlara yöneldi.

Büyük bir mahrumiyetle karşı karşıya olanlar ve hayatlarının önemli bir kısmı 
zorluk ve sıkıntılar içinde geçenler, çoğunlukla varlıklarının en derinliğine kadar 
nüfuz eden inançlara daha şevkle bağlanırlar. Bu durumda mahrum bırakılmış-
ların inançları onların siyasi ve fikri eğilimlerinin temel belirleyenidir. yeni şehir 
yaşamına dair karamsarlık, yeni hâkim sistemlere dair karamsarlık, modernite-
nin sonuçlarına dair karamsarlık ve mahrumiyetlerine sebep olarak gördükleri 
her şey burada belirleyicidir. Hiçbir modern hizmetten faydalanmayan, büyük bir 
yoksunluk ve yoksulluk içinde yaşayan yığınların, bu mahrumiyetlerinin sebebi-
nin bizzat modernite olduğunu fark etmeleri çok geç olmayacaktır. Bu da modern 
yaşama düşmanlığı kaçınılmaz kılmaktadır. Bugün taliban’ın daha çok toplumun 
en yoksul kesimleri arasında tataftar buluyor olmasının nedeni budur. O halde 
yoksulluk ve yoksunluk ne kadar yaygın olursa bu akımlar da o kadar güçlenir. 
Çünkü yaşanan yoksulluk ve yoksunluğun kaynağı doğal kaynakların tükenmesi 
değil, modernitenin doymak bilmez mümessilleridir.

modernite ile bu karşılaşmada verilen tepkinin şiddetini ve yöntemini be-
lirleyen önemli unsurlardan biri toplumun yapısıdır. yani toplumun medeni mi 
yoksa bedevi mi olduğu, aldığı pozisyonun şeklinde önemli bir belirleyendir. Ka-
bile toplumunda hüküm süren değerler ve normlar yazılı olmayan ama çok kesin 
sınırlara sahip kurallardan oluşmaktadır. Bu da bu tür toplumlarda inancın dog-
matizm ve sertliğe bürünmesini kolaylaştırmaktadır. zira kabile kuralları o kadar 
mutlaklaşmıştır ki onları kırmak imkânsıza yakın olup din de kabile ortamına 
girdiğinde onun rengini de alır. Kabilenin dar ve kapalı yorumu dini de kuşatır. 
iki mutlak yani din ve kabile ruhu uyumlu hale geldiğinde ise sertlik etkili bir 
yöntem olarak ortaya çıkar.

Öte taraftan modernite, kaynağını aşıp küreselleştikçe karşıt düşünce de ka-
çınılmaz olarak aynı şeyi yaparak küresel bir renge bürünür. yani artık modernite 
karşıtı hareket de tersinden küreselleşerek ulus ötesi düşünceleri benimsemeye ve 
taraftarlarını küreselleşmeye karşı yine küresel bir mücadeleye çağırmaya başlar. 
Bu noktada iki yönlü bir durum ortaya çıkmaktadır: Bir taraftan kabileye bağlılık 
ve değerlerine karşı yükümlülük, diğer taraftan küresel bir ümmete bağlanma, 
uluslararası bir teşkilata ve ulusötesi desteğe ihtiyaç duyma. Bu durum bazı kabile 
üyelerini genelde yaşlılar ve geleneksel ileri gelenlerden oluşan diğer bir grupla 
çatışmaya sürükleyecek yeni bir yola sevk eder. Doğal olarak bu durum temel var-
lığını tehdit altında hisseden kabilenin kendini yapısal olarak korumaya almasına 
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neden olacaktır. Ama diğer taraftan küresel kimlikle donanmış yeni unsurlar olup 
kabilenin yeni duruma teslim olması için çaba sarf ederler. Bu durum kabileyi 
meydan okumaya yeni duruma direnmeye yönlendirir. yeni yapı kendi planını 
zora sokan ve kabile yapısında saygı gören gerek kabile büyüklerini gerek gelenek-
sel ulemayı saf dışı bırakma yolunu seçebilir. Ancak bu yöntemin istisna olmaktan 
çıkıp genel bir kurala dönmesi yeni hareket için –iki cephede birden savaşmayı 
gerektirdiğinden– yolun sonu olabilir. el Kaide’nin ırak tecrübesi bunun göster-
gesidir. Kabilecilikle çatışmaya giren ırak el Kaide’si sonuçta zeminini kaybetti, 
zayıfladı. sahneyi iç rakiplere ve dış düşmanlara terk etmek zorunda kaldı.

Ancak Afganistan’da taliban böyle bir hataya düşmedi ve kabile anlayışıyla 
çatışmadı. taliban kabile yapısına uyum gösterdiği için ayakta kalmayı başardı. 
Çünkü kabile bu tür yapıların kendisini ortadan kaldırmasına izin vermeyecek 
kadar güçlüdür. ikisi arasında bir çatışma ortaya çıktığında büyük bir ihtimalle 
kabile kazanır. Çatışma olmasa bile kabilenin yeni hareketi içinde eritmesi yüksek 
ihtimaldir. Bu ihtimalin gerçekleşmemesinin yani Afganistan’da kabile anlayışının 
taliban’ı tamamen eritememiş olmasının iki ana nedeni vardır. 

Birincisi ortak düşman olarak görülen yabancı güç ve siyaset odaklarının sal-
dırılarıdır. yani her ne kadar taliban düşüncesi ve onun toplumsal dayanağı uzun 
zamandan beri bölgede mevcut olsa bile örgütlü bir hareket olarak ortaya çıkma 
imkânını bölgesel ve uluslararası güçlerin müdahalesi yüzünden yaşanan siyasi ve 
sosyal karmaşalardı. Kaldı ki bu düşüncenin ilk ortaya çıkışı da yine benzer bir 
emperyalist müdahale neticesinde yaşanmıştı. 

taliban’ın kabile nezdindeki gücünü korumasını sağlayan bir diğer neden ise 
bizzat taliban’ın düşüncesini şekillendiren kaynakların el Kaide’nin kaynakların-
dan farklılığıdır. Bunun daha iyi anlaşılması için iki hareketin düşünsel temelleri-
ne bakmak gerekmektedir.

islam dünyasının sömürgecilikle karşılaştığı dönemde kendisinden geçmişe 
dönüşçülük veya selefilik olarak bahsedilen hareket ortaya çıktı. Bu hareket islam 
dünyasının iki farklı noktasında ve sosyokültürel farklardan ötürü bazı farklılık-
larla ortaya çıktı. Birincisi Arap yarımadasında muhammed bin Abdulvahhab ön-
derliğinde ortaya çıkan vahhabilik, diğeri ise Hint yarımadasında Şah veliyullah 
Dehlevi’nin58 teorize ettiği hareketti. Her iki hareket bugünün olumsuzlanması ve 
selef veya ümmetin ilk nesilleri olarak isimlendirilen müslümanların altın çağına 
geri dönülmesi konusunda hemfikirdi. iki hareket de müslümanların asıl çizgi-

58. seyyid Ahmet muvassıki, Cünbüşha-yı İslami-i Muassır (intişarat-ı semt, tahran: 1374), s. 193-194.
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den uzaklaştığını iddia ediyordu. Bazı hurafelere karşı çıkıyor ve dinin bunlardan 
temizlenmesini asıl hedef olarak görüyordu. Böyle bir temizliğin yegâne yolu da 
nas’a geri dönmekti. metne seleften kalan veya kaldığını düşündükleri yorumu 
esas alarak yaklaşmak temel yöntemdi.

islam tarihi boyunca yaşanmış değişimleri dikkate almayan bu yaklaşım bir 
anlığına ideal ve uygulanabilir göründü. metnin yorumlanması sadece zahire yas-
lanılarak mümkün olabiliyordu. müslümanların yüzyıllar içerisinde oluşturduğu 
felsefi, kelami ve irfani ekollerin teorik ve pratik birikimleri bu yaklaşımda işe ya-
ramaz bulunduklarından yok sayılıyordu. metnin yorumlanması ve anlaşılması bir 
kenara atılıyordu. Doğal olarak yeni ve modern bilimlerin bu anlayışta esamesi bile 
okunamazdı. Dinin kortikal yorumu ve metnin zahiri konumu temel nokta idi.

el-Kaide ile kendini bugün gerçekleştiren cihadi selefilik bu hareketin Arap 
yarımadasından çıkan vahhabilik kolunun ürünü iken, teorileri Diyobend med-
resesi’nde atılmış olan taliban aynı hareketin Hindistan kolunun ürünü olup, 
varlığını Afganistan’da ve Pakistan’da sürdürmektedir. iki hareketi ortaya çıkaran 
motivasyonlar ve çözüm yaklaşımları benzeşse de düşünsel temelleri ve beslen-
dikleri havzalar tamamen farklıdır.

ingiltere’nin Hint yarımadasında mutlak galibiyeti ve bunun neticesinde in-
giliz dili ve Avrupa kültürünün burada yükselişe geçmesinden sonra, Hint-Pa-
kistan müslümanları tüm mezhepleriyle inançlarının Batılıların tehdidi altında 
olduğunu hissetiler ve buna karşı medreseler kurdular. Hanefi müslümanlar da 
Hindistan’ın Diyobend köyünde bir medrese kurdular. gittikçe namı yayılan bu 
medresenin müntesipleri Diyobendi grubu adıyla bilinir oldular. gerçekte Diyo-
bendi ekolünün kökleri Hint müslümanlarının 1857’deki ayaklanmalarının başa-
rısızlıkla sonuçlanması ve gürganiler devletinin resmen ortadan kalkarak ingiliz-
lerin mutlak hâkim olmasında yatmaktadır. Önde gelen ulema yenilgi sebeplerini 
düşünürken cihat fikrine ulaştılar ve o zamanlar küçük bir köy olan Diyobend’de 
1867 yılında kurdukları medresenin derslerinin başına Hindistan’ı tekrar özgür-
leştirmek için cihadı koydular.59

Bu medrese ehl-i sünnet dünyasında çok derin etkiler bıraktı. tüm yeni bi-
limler, sömürgeci güçlere bağlı görüldüğünden yasaklandı. Diyobendi okulunun 
öğrencileri ve hocaları, hizipsel ve kapalı görüşlerle eğitildiler. Kendi anladıkları 
islam’ın özüne dönüş, eğitimlerinin en önemli noktasıydı.

59. Aziz Ahmet, Tarih-i Tefekkür-ü İslami der Hind (intişarat-ı Keyhan, tahran: 1367), s. 83.
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Diyobendi okulu sonraları Hindistan’ın bağımsızlığında ve Pakistan’ın kurul-
masında önemli roller üstlendi. Diyobendi ekolünün bugünkü şartlarda güçlen-
mesini sağlayan en önemli olay ise, Afganistan’daki değişimler ve ülkenin sovyet-
ler Birliği tarafından işgal edilmesiydi. Cihat tekrar gündeme geldi. esas olarak 
ingiliz ve Batı karşıtlığı fikrine dayanan Diyobendi ekolü Afganistan cihadını ön-
celik olarak gördü. Pakistan’daki medreseleri Pakistan devleti tarafından himaye 
edildi. Afganistan cihadına yönelik uluslararası iş paylaşımında dini medreselerin 
ekonomik desteği, Basra Körfezi’ndeki zengin Arap ülkelere, özellikle de Arabis-
tan’a verildi. silah yardımı işini ABD ve ingiltere üstlendi. Pakistan ise, yardımla-
rın koordinasyonunu üstlendi. Diyobendi ekolünün selefiliğin vahhabi ekolü ile 
karşılaşması da bu döneme denk gelmektedir.60

Pakistan’daki medreseler cihat döneminde önemli bir işleve sahiptiler. Pa-
kistan medreselerinde okuyan Afganlar cihadın önemli bir gücünü oluşturuyor-
du.61 Bu medreseler Pakistan’ın istihbarat birimi ısı’nın büyük desteğini gördü. 
Buralarda dini ve ideolojik eğitimin yanında, askeri eğitim de veriliyordu. ulema 
öğrencilerin dini ve ideolojik eğitimini üstlenirken, ısı askeri eğitimlerini verdi. 
verilen ideolojik eğitimde selefilik ve Diyobendilik temel idi. Bu hareket, cihat 
yılları boyunca yükseldi. zaferden sonra ise, mücahitlerin anlaşıp ortak bir hü-
kümet kuramaması üzerine molla Ömer önderliğinde harekete geçen Diyobend 
talebeleri siyasi-askeri çoğunluğu elde edip, Afganistan’da rakipsiz konuma geldi-
ler. Bitmek bilmeyen savaşlardan yorulmuş olan Afganistan halkı da en azından 
toplumsal düzeni tekrar sağlayacak bir şahıs veya grup arıyordu ki taliban ortaya 
çıktı ve halk tarafından da desteklendi. mücahitlere karşı savaş meşruiyetini istila 
teorisinden alan taliban hükümeti kurduktan sonra molla muhammed Ömer’in 
hilafetinin meşruiyetini ehlül hal ve’l akd teorisiyle sağladı. Kureyşli olmama du-
rumunu da ibn teymiyye’nin fetvalarına dayanarak çözen molla Ömer halife ol-
duktan sonra hilafet unvanını yine ibn teymiyye’nin veli-yi emr kavramından 
ilham alarak emirlikle değiştirdi.62

esas olarak Afganistan ve Pakistan’ın en yoksul Peştun bölgesinden gelen ta-
liban üyeleri Pakistan’da öğrendikleri dini bilgilerle geleneklerini harmanlayarak 
yeni bir anlayış ortaya koydular. Bu anlayışta yer yer vahhabilikten de Diyobendi-
likten de daha sert fikirler ortaya çıktı. Bu noktada karşımıza taliban’ın önemli bir 

60. http://theory.blogfa.com/post-30.aspx
61. Ahmet Raşid, Hembestegi Dergisi, sayı 6, s. 4.
62. seyyid Hüseyin etheri, Ulum-u İnsani Dergisi http://www.mehrnameh.ir/article/1736.html 
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dayanağı olan Peştunluk ve Pakistan ile Afganistan’daki Peştun kavminin Diyo-
bendi ve selefi ekolleri esasına göre şekillenen cihattaki güçlendirici rolüdür. si-
yasi düşünceleri selefiliğin yansımaları olan taliban üyelerinin çekirdek kadrosu 
Diyobendi gruplarca eğitilen Peştun talebelerdir. taliban’ın siyasi düşüncelerinin 
doğru anlaşılması için Diyobend ekolü selefiliğinin yanında Peştunlarda gelene-
ğin yeri ve bunun taliban’ın düşünce ve davranışlarına etkisinin de iyi anlaşılması 
gerekmektedir.

Peştunlar kabile toplumu olup, çok güçlü kabile değerlerine sahiptirler. Peş-
tunlarda geleneklerin gündelik hayata etkisi Afganistan’daki diğer etnik gruplar-
da olduğundan çok daha fazladır. Peştunlar kendilerine has ve Peştunvali olarak 
isimlendirilen geleneklere sahiptirler. Peştunvali, Peştun geleneğinde hem yasalar 
topluluğudur hem de bir tür ideolojidir. Peştunvali kuralları, Peştunların insani 
ilişkilerinin çok geniş bir alanını düzenler. Örneğin en önemli kurallar arasında 
misafirperverlik ve intikamcılık sayılabilir.63 Aynı şekilde geleneklerin çok güçlü 
bir şekilde etkisini sürdürüyor olması Peştunları kabilecilik konusunda oldukça 
tutucu kılmış bunun sonucunda her hâlükârda kendi kabilesinden olana yardım 
etmek, resmi kabile vazifesi olarak kabul edilmiştir. Bu yüzdendir ki Peştunlar ge-
rektiğinde iç ihtilaflarını bir kenara bırakıp ortak tehdide karşı birleşmeyi hep bil-
mişlerdir. Pakistan’daki tarihsel Peştunistan meselesinin kökenleri bu halkın kan 
bağlarına dayanmaktadır ki iki taraf Peştunları farklı ülke vatandaşları olmalarına 
rağmen asla birbirlerini unutmamış ve birbirlerinden kopmamışlardır.

Peştunların düşünce ve kültüründe geleneğin konumu böylece ortaya kon-
duktan sonra şimdi bu geleneğin taliban liderlerinin dini ve siyasi anlayışına yan-
sımasına bakılabilir. taliban, Afganistan’da Peştun kabilesi içerisinden çıkmış bir 
hareket olarak –üstelik bu kabilenin de geleneklere çok daha katı bir şekilde bağlı 
olan köylülerinin içerisinden çıkmıştır– kabile kültürü etkisinden uzak duramaz-
dı. Aslında taliban’ın Peştun kabile kültüründen etkilendiğinin en açık kanıtı on-
ların dini kuralları yorumlama biçimleridir. Kabile kültürünün taliban’ın dini dü-
şüncesine etkisinin ilk ve en önemli göstergesi dini, siyasi sistem anlayışları ve bu 
konudaki meşruiyet yollarıdır. Örneğin, hilafet sistemi esas olarak islami yönetim 
modellerinden birisiyse de taliban’ın hilafet anlayışında yöneticinin mutlaklığı ve 
başka kimseye bir rol biçmemesi islami hilafetin Şura kurumu dikkate alındığın-
da halifelikten çok, aşiret reisliğini andırmaktadır.

63. Oliver Roy, Afganistan İslam ve Nugerai-yi Siyasi, tercüme, ebulhasan mukaddem (intişarat-ı Kuds-i Rezevi, 
meşhed: 1369), s. 28.
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taliban’ın kadına ve kadının toplumsal hatta aile içerisindeki rolüne bakışı 
Peştun geleneğinin din anlayışına etkisinin diğer bir göstergesidir. taliban hü-
kümeti döneminde kadının konumu genel islami anlayıştaki kadının konumu 
bir kenara, bizzat Pakistan Diyobendilerinden de oldukça farklıdır. elbette Diyo-
bendi okulu da kadının sosyal hayata aktif katılımını onaylamamaktadır. Ancak 
buna rağmen taliban’ın kadın hakları konusundaki kısıtlamalarının örneğin Pa-
kistan’daki Diyobendi ekolü temsilcisi Cemiyet-i ulema-yı islam’ın kadın yakla-
şımıyla kıyası bile mümkün değildir. Peştun geleneklerinde kadın, ev dışında bir 
hayatı olmayan bir varlık olup bağımsız bir şahsiyeti yoktur. evlenmeden babası, 
evlendikten sonra kocası ve kocasının ailesi kadın üzerinde mutlak tasarrufa ve 
kaderi üzerinde karar alma hakkına sahiptir. yeni okullar ve açık yerlerde eğitim 
görmeleri uygunsuz bir davranıştır. taliban’ın Pakistan elçisi Abdulhakim müca-
hit, taliban’ın kız çocuklarının eğitimiyle ilgili geleneksel bakışını şöyle açıkla-
mıştı: “tüm milli ordu ve polisimiz geleneksel bölge insanıdır ve kız çocuklarının 
okula gönderilmesini utanç verici bulur.”64

sertlik ve katılık da taliban siyasetçilerinin Peştun geleneklerinden edin-
dikleri özellikleridir. genel olarak, Kabile kültürü sert ve katı olup, intikamcılık 
Peştun geleneğinin önemli bir parçasıdır. Peştun halkının kincilik ve intikamcı-
lığı bütün Afganistan ve Pakistan’da meşhur bir durumdur. Öyle ki bu konuda 
şöyle bir atasözü vardır: “Peştun 20 yıl sonra intikam almaya kalktığında, aceleci 
davrandığını düşünür.” taliban’ın muhaliflerine, özellikle de Hazara ve Özbeklere 
yönelik sert davranışının ardında da bu intikamcılık duygusu yatmaktadır.

son tahlilde taliban’ın dini-siyasi bir hareket olarak ve din adına ortaya 
koydukları tek başına din değil, kabile kültürünün gelenekleriyle şekillenmiş ve 
yorumlanmış din anlayışıdır. taliban’ın modern gereçlere düşmanlığında65 da 
bunun etkisi görülebilir. sadece taliban üyelerinin asli unsurlarının kimlerden 
oluştuğuna bakmak bile Peştun olmanın taliban için önemini ortaya koyacaktır. 
taliban üyeleri genel olarak Peştun olup kendi içinde de 3 ana gruptan oluşmak-
tadır. Birinci grup özellikle Pakistan’daki medreselerde dini eğitim alırken sovyet-
lerin Afganistan’ı işgal etmesi üzerine direnişe katılan talebelerdir. Bunlar cihat 
döneminde mevla muhammed nebi muhammed’in liderliğindeki islami Devrim 
Hareketi’nde yer aldılar ve hareket içerisinde tullab ismiyle bir iç teşkilat kurdu-
lar. taliban’ın hâlihazırdaki lideri molla Ömer’in de cihat yıllarında yaralanmış 

64. Sırat Dergisi,yıl 1, sayı 2, s. 32.
65. Oliver Roy, Afganistan İslam ve Nugerai-yi Siyasi, tercüme, ebulhasan mukaddem ( intişarat-ı Kuds-i Rezevi, 
meşhed: 1369), s. 106.
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bir gazi olduğu ve önceleri islami Devrim Hareketi üyesi olduğu söylenmektedir.66 
ikinci grup Peştun kavminden olan cihatçı partilerden müteşekkildir. Hikmet-
yar’ın Hizb-i islami’si, yunus Halis’in Hizb-i islami’si, sayyaf ’ın ittihad-ı islam’ı, 
Ahmet gilani’nin mahaz-ı milli’si, sıbgatullah müceddidi’nin necat-ı milli’si gibi 
Peştun liderlere bağlı hareketlerin üyeleri 1992-94 arasındaki güç paylaşımına 
dair kanlı savaştan sonra taliban ortaya çıkınca ona katıldılar. Bu grupların tali-
ban’a katılmalarının nedenleri arasında aşiretçilik özel bir rol oynamaktadır. yani 
eskiden beri Peştunlarda olan siyasal hâkimiyet, mücahitlerin zaferinden sonra 
ilk kez açıkça ve resmen diğer kavimlerin eline geçti. Rabbani’nin tacik olması 
Peştun partilerin taliban’a katılmasında önemli bir rol oynadı. Üçüncü grup ko-
münist rejim döneminde iktidarda olan bazı Peştunlardan oluşmaktadır. müca-
hitlerin zaferinden ve kendi aralarında güç savaşına girmesinden sonra komünist 
rejime, halk ve perçem partilerine üye unsurlar çatışmaların etnik bir boyut ka-
zanması üzerine her birisi bir gruba katıldı. Bu durum Şii-sünni, Peştun, tacik, 
Hazara, Özbek tüm gruplar için geçerlidir. Dünün marksistleri, dün kendileri-
ni deviren mücahit gruplar içerisinde, bugün etnik kökenlerine göre yer almaya 
başlamışlardı. Her hâlükârda komünist rejimin bazı unsurları sonraki dönemde 
etnik saiklerle taliban’a eklemlenmişlerdi. elbette bu üç grup içerisinde en güçlü 
ve etkin grubun birinci grup yani talebeler olduğunu da belirtmek gerekmektedir. 
taliban’ın el Kaide’den farklı olarak etnik bir gruba bu kadar kolay yaslanabiliyor 
olmasının nedeninin taliban’ın dini düşüncelerine kaynaklık eden Diyobendili-
ğin kast sisteminin geçerli olduğu Hindistan’da ortaya çıkması olup olmadığı araş-
tırmayı hak edecek bir konudur.

Taliban’ı İktidar yapan Sebepler
taliban’ın bağımsız bir hareket olarak nasıl ve neden ortaya çıktığı ve nasıl bu ka-
dar kısa sürede neredeyse tüm Afganistan’a hâkim olmayı başardığına dair çeşitli 
görüşler ortaya konmaktadır. Bazıları komplocu yaklaşımla taliban’ın dış güç-
lerin ürünü olduğunu ve bu başarısını onlara borçlu olduğunu söylerken, diğer 
bir kısmı Afganistan toplumunun iç şartlarını sebep göstermektedir. Kuşatıcı bir 
tahlil yapıldığında bu unsurlardan ikisi de yok sayılamaz ancak toplumsal yapıya 
bakıldığında taliban’ın ortaya çıkmasında iç şartların çok daha fazla etkili olduğu 
görülmektedir. meselenin iç şartlar boyutu ile ilgili bu hareketin sosyal şartları ve 
siyasi zeminlerine bakılabilir. Afganistan halkı yıllardır süren savaş ve şiddetten 

66. Ahmet Raşid, Hembestegi Dergisi, sayı 6, s. 6.
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yorulmuş bir halde, toplumsal güven ve asayişi sağlayacak bir hareket beklentisin-
deydiler. mevcut grupların çatışmanın ana unsurları olması, onlara yönelik bütün 
ümit ve güveni ortadan kaldırmıştı. yani tarafsız üçüncü bir gruba ihtiyaç vardı. 
taliban bu ihtiyaç, boşluk ve fırsattan faydalanarak ortaya çıktı; kısa bir sürede en 
güçlü grup olmayı başardı.

taliban’ın bu kadar hızlı bir şekilde ilerleyip, ülkenin yüzde 80’inden fazla 
bir alanda hâkim olması, bugün bile ciddi kuşkular barındıran bir durumdur. Bu 
başarının nedeni olarak iki konu gündeme getirilebilir.

Güvenlik: yaklaşık 2 yıl süren mücahitler hükümeti süresince güç savaşları 
toplumu parçalamış, güvenlik yerel komutanların keyfine kalmıştı. Bu da bütün 
Afganistan’ın asayişini altüst etmişti. yasa, adalet ve ceza sisteminin esamesinin 
okunmadığı böylesi bir iklimde hiç kimse güvende değildi. Halk yerel komutan-
ların keyfi zulümlerine de bir son verecek mutlak bir güç ve otoriter bir yönetimi 
özler duruma gelmişken taliban barış ve güvenliği sağlama iddiasıyla ortaya çıktı. 
Afgan halkının özlemlerine hitap eden taliban, bu sayede neredeyse hiçbir di-
renişle karşılaşmadan hızla tüm Afganistan’da ilerleyişini sürdürüyordu. taliban 
başkent Kabil’e dayandığında hâlâ mücahit gruplar arasında iktidar savaşı devam 
ediyordu. Bu esnada Hikmetyar’ın Hizb-i islami’si bir günde taliban’a teslim oldu. 
nispeten güçlü orduya sahip Hikmetyar’ın taliban’a direnmemiş olması bir kez 
daha bizi etnik durumu konuşmaya sevk etmektedir.

Etnik durum: yukarıda da bahsedildiği gibi, Afganistan’da siyasal hâkimiyet, 
eskiden beri Peştunların kontrolündeydi. siyasal gücün Rabbani ile birlikte diğer 
gruplara intikali ya da en azından diğer grupların iktidara ortak olması, Peştunist-
ler tarafından kolay kabul edilecek bir durum değildi. taliban’ın Peştunlara daya-
nıyor olması onun en büyük şansı ve imkânı idi. Öyle ki Peştun mücahit gruplar 
taliban’a karşı herhangi bir direniş sergilemek bir yana, üyelerini taliban’ın hiz-
metine sundular.67 68

cephe-yi milli-yi Afganistan 
(Afganistan milli cephesi)
Birinci dönem (2007-2011): milli Cephe 4 
nisan 2007’de bir grup parlamenter tarafın-
dan kuruldu. Kurucular amaçlarını ülkedeki 

67. Fecr-i Ümid Dergisi, sayı 28, s. 1377.
68. http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleıD=458348
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siyasi krizin ortadan kaldırılması olarak belirtmektedirler. Buna göre hiçbir siyasi 
grup tek başına bu sorunun üstesinden gelecek güce sahip değildir. Cephenin ilk 
lideri eski cumhurbaşkanı Prof. Burhaneddin Rabbani idi.

Öncelikli hedef sistemin başkanlıktan parlamenter sisteme çevrilmesi, ülke-
nin federatif hale getirilmesi ve eyalet valilerinin atanmayla değil, seçimle iş başı-
na gelmesidir. milli cephe 6 mayıs 2007 tarihli bildirisinde temel hedeflerini şöyle 
saymıştır:

1. Devlet kurumlarını oluşturmak.
2. milli güven ve birliğin yeniden ihyası.
3. Ülkenin yasasızlıktan kurtulması amacıyla anayasanın yazılması ve onay-

lanması.
4. savaş dönemi yıkımlarının onarımı.
5. etkin ve işlevsel yönetimin gerçekleşmesi için idari yolsuzlukla mücadele.
6. uyuşturucu mafyasıyla mücadele.
7. genel güvenliğin sağlanması ve sosyal siyasi istikrarın sağlanması.
8. iş olanakları yaratılarak halkın geçim şartlarının iyileştirilmesi.
milli Cephe’nin kurucuları şunlardır:
•	 Burhaneddin Rabbani
•	 Ahmet ziya mesut
•	 mareşal fehim
•	 ismail Han
•	 yunus Kanuni
•	 Raşid Dostum
•	 seyit mansur nadiri
•	 Şehzade mustafa zahir
•	 mustafa Kazımi
•	 muhammed ekberi
•	 seyit muhammed gülabzui
•	 nurulhak ulumi
Partinin tüm eyaletlerde şubesi vardır. Buna ek olarak 21 ekim 2007’de Rus-

ya’da da resmi ofis açmışlardır. Cephe Afganistan’daki tüm seçimlere katıldı. An-
cak bugüne kadar büyük bir galibiyet elde edebilmiş değil. Cephe’nin seçimlere 
katılımındaki zirve nokta 2009 cumhurbaşkanlığı seçimleriydi. Cephe Abdullah 
Abdullah’ı cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti ve milli Değişim ve Ümit Koa-
lisyonu adıyla Abdullah liderliğinde bir koalisyon kurdu. Bu seçimler yeni saflaş-
malara da yol açtı. Cephenin bazı üyeleri Karzai’yi destekledi. Bunlardan mareşal 
fehim Karzai’nin birinci yardımcısı oldu.
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Aslında Cephe farklı zamanlarda üç büyük krizle karşılaştı. ilk kriz milli 
Cephe’yi planlayan mustafa Kazımi’nin öldürülmesi oldu. Çünkü Kazımi etkin 
girişimleri ile kurucular konseyinde yer alan farklı görüşlerden insanları bir araya 
getirmeyi başarmıştı. Onun ölümünden sonra bu birlik sarsıldı. ikinci kriz 2008’de 
mustafa zahir’in pratikte Cephe’den ayrılmasıyla yaşandı. Bu ayrılma meşruti-
yet yanlısı teknokratlar ve etkin siyasetçilerin 2009’da tamamen milli Cephe’den 
ayrılmasıyla sonuçlandı. Üçüncü ve son darbe 2009 cumhurbaşkanlığı seçimleri 
arifesinde Dostum, muhakkık ve fehim’in milli Cephe’den ayrılarak farklı yollara 
gitmesi oldu. Bu durum milli cephenin sonunu getirdi.

İkinci dönem (2011-….): Ahmet ziya mesut, Raşid Dostum ve muhammed 
muhakkık 2011’de milli Cephe’yi tekrar kurdular. Cephenin lideri olarak Ahmet 
Şah mesut’un kardeşi Ahmet ziya mesut tayin edildi. Ancak örneğin Cephe’nin 
eski temsilcisi ve Değişim ve Ümit Koalisyonu lideri Abdullah gibi isimler bu olu-
şuma katılmadılar. 

Şu anda milli Cephe iki büyük sorunla karşı karşıyadır. Birincisi üç kurucu 
üyenin geçen 30 yıl boyunca birbirleriyle olan istikrarsız ilişkileridir. Bunlar bu 
zaman zarfında kâh birbirleriyle savaşmış kâh koalisyon kurmuşlardır. mevcut iş 
birliği bu haliyle güven vermemektedir. ikincisi sorun ise harekette Peştunların 
olmayışıdır.

cünbüş-ü milli-yi İslami-yi Afganistan 
(Afganistan milli İslam Örgütü)
1992 yılında Abdurraşid Dostum tarafından 
kuruldu. Bu askeri siyasi örgüt kısaca Cün-
büş olarak bilinmekte ve daha çok Afganis-
tan’ın kuzeyindeki Özbek ve türkmenlerden 
oluşmaktadır. uzun yıllar boyunca Afganis-
tan’ın kuzeyini mezar-ı Şerif merkezli olarak 
kontrolünde tuttu.

Cünbüş güçleri 1992 Baharında mezar-ı 
Şerif ’e el koydu ve bir müddet sonra diğer mücahit gruplarla birlikte Kabil’e gir-
di. necibullah hükümeti devrildikten sonra Kabil’in değişik yerlerini ele geçirmiş 
olan mücahit gruplar birbirleriyle çatışmaya başladılar. Cünbüş başta Cemiyet-i 
islami ile müttefik idi. Ancak kısa bir süre sonra onlardan ayrılıp Hizb-i islami ile 
ittifak kurdu. lakin bir müddet sonra onlardan da ayrıldı.

1993 yılında Cemiyet-i islami ile girdiği savaşta Kabil’de elinde tuttuğu yerleri 
kaybetti ama mezar-ı Şerif ’i elinde bulundurduğundan Afganistan’ın kuzeyinin 
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büyük bir bölümünü kontrol etti. Bu durum taliban’ın mezar-ı Şerif ’i ele geçirdiği 
1998 yılına kadar devam etti. Cünbüş-ü milli bu yenilgiden sonra taliban’a karşı 
savaşmak için Şah mesut liderliğindeki Kuzey ittifakı’na katıldı ve tekrar Cemi-
yet-i islami ile müttefik oldu. Cünbüş Kuzey ittifakı’nın en güçlü gruplarından 
olup taliban’ın devrilmesinde önemli rol oynadı.69

Hakani grubu
Hakani grubu sovyetler Birliği’ne karşı sürdürülen cihat yıllarında Hizb-i isla-
mi’nin bir parçası idi. sonradan buradan ayrılan Celaleddin Hakani tarafından 
90’lı yıllarda Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde kuruldu. Celaleddin Hakani, 
mücahitler tarafından kurulan ilk hükümette adalet bakanlığı yapmıştı. Ayrıldı. 
taliban hâkim olunca onları destekledi. taliban’ın geri çekilmesinden sonra da 
ABD, nAtO ve Afganistan devletine karşı giriştiği silahlı mücadelede birçok sal-
dırı düzenledi. Kesin karargâhlarının nerede olduğu bilinmemekle birlikte Kuzey 
veziristan’da olduğu düşünülmektedir.

Bağımsız bir örgüt olan Hakani grubunun taliban ile yakın ilişkileri vardır. 
Celaleddin Hakani örgütü oğlu sıraceddin Hakani ile birlikte yönetmektedir. Hat-
ta örgütün şu anda doğrudan sıraceddin Hakani tarafından yönetildiği de söy-
lenebilir. Her ne kadar tamamen taliban’dan ayrı bir örgüt olsa da işgal sonrası 
yakınlıkları ile hedef, taktik ve stratejilerindeki ortaklıktan ötürü taliban ile aynı 
örgütmüş gibi görüldü.

Hakani grubu özellikle usame bin ladin’in öldürülmesinden sonra işgal güç-
lerine karşı saldırılarını yoğunlaştırdı. Bin ladin’in öldürüldüğünün açıklanma-
sından iki hafta sonra ABD’nin Begram karargâhına saldırdılar. ABD Pakistan’ı 
bu gruba destek olmakla suçlamaktadır. iki ülke arasındaki en önemli sorunlar-
dan biri de bu örgüttür. Örgüt CıA tarafından Afganistan’daki en ölümcül isyancı 
grup olarak tanımlanmaktadır. Örgüte yönelik kaçakçılık ve fidyecilik gibi suçla-
malar da bulunmaktadır.

Örgüt ABD ve nAtO’ya yönelik son yılların en büyük eylemlerini gerçek-
leştirmiştir. 2011 Haziranında Kabil ıntercontinental Oteli’ne saldırı, 2011 eylü-
lünde Kabil ABD elçiliğine saldırı ve 2012’de Kabil’de aynı anda birkaç noktaya 
düzenlenen saldırılar Hakani grubu tarafından üstlenilmiştir.

Barack Obama hükümetinin askeri makamları taliban ile diyalog ve onları 
Afganistan’ın legal alanına entegre etme çabalarından ötürü son yıllarda taliban 

69. http://www.junbesh.net/
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tehlikesinden daha az söz etmeye başlayıp onun yerine Hakani grubu üzerine 
yoğunlaşmaya başladılar. Hakani grubu yeni bir örgüt olamamakla birlikte ABD 
taliban yerine bu gruba yoğunlaşmaktadır.

Hizb-i Hareket-i İslami-yi Afganistan 
(Afganistan İslami Hareket Partisi)
Afganistan’daki mücahit partilerdendir. 1978 
ilkbaharında iran’ın Kum kentinde yaşayan 
Asıf muhsini liderliğinde bir grup din adamı 
tarafından kuruldu. Dönemin sovyet yanlı-
sı hükümeti ile mücadele kuruluş amacıdır. 
Hareket-i islami, Hizb-i vahdet-i islami’ye 
bağlanmayan tek önemli Şii mücahit gruptu.

Kuruluşta hareketin lideri Asıf muhsini, 
merkez Konsey Başkanı muhammed Ali Ca-
vid, askeri sorumlu gulam Hüseyin Kaşifi ve askeri komutan Hüseyin enveri idi. 
Hareket Şii olmasına rağmen sonraları iran’ın Afganistan politikalarından rahat-
sızlık duyduğu için Pakistan’a geçti. taliban döneminde Kuzey ittifakı’na katıldı.

Hareket başlangıçtan itibaren Afganistan’ın içinde ve dışında yüzlerce askeri 
karargâh kurdu ve sovyetlere karşı önemli zaferler elde etti. 19 eyalete yayılan 
karargâhları ve onbinlerce silahlı gücüyle savaşın önemli unsurlarından biri oldu. 
2005 yılında muhsini liderliği bıraktı. Şu andaki lider Abdulgani Kazımi’dir.70

Hizb-i vahdet-i İslami-yi Afganistan 
(Afganistan İslami vahdet Partisi)
Hazaraların kurduğu siyasi partilerden bi-
ridir. 1989 yılında daha önceleri iran’da 
kurulmuş olan sekiz partinin birleşmesiyle 
ortaya çıktı. Partinin kurucu lideri sonraları 
taliban tarafından öldürülen Abdul Ali me-
zari idi. mezari’nin öldürülmesinden sonra 
parti tekrar ayrışma yaşadı ve bünyesinden 
şu partiler çıktı: Hizb-i vahdet-i islami-yi 
Afganistan (lideri cumhurbaşkanı ikinci yardımcısı Kerim Halili’dir), Hizb-i vah-
det-i islami-yi merdum-u Afganistan (lideri muhammed muhakkık’tır), Hizb-i 

70. http://www.harakatislami.af/
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vahdet-i milli-yi islami-yi Afganistan (lideri muhammed ekberi’dir), Hizb-i vah-
det-i millet-i islami-yi Afganistan (lideri Kurban Ali irfani’dir), Hizb-i iktidar-ı 
milli-yi Afganistan (lideri Dr. Ali Kazımi’dir).71

cemiyet-i İslami-yi Afganistan 
(Afganistan İslam cemiyeti)
1957-58 yılında Kabil Şeriat Üniversitesi’nde 
bir grup hoca (gulam muhammed niyazi, 
muhammed musa tevana, vefiullah semii, 
muhammed fazıl, Abdulaziz furuğ, Ahmet 
tercüman) müslüman gençlik Hareketi’ni 
kurdu. 1976 yılında müslüman gençlik ör-
gütü Rabbani gibi üst düzey elemanlarının 
Pakistan’a kaçmasıyla resmen Cemiyet-i is-
lami Rabbani tarafından kuruldu. Burada 
Peştunistan meselesinden ötürü Afganistan 
ile sorunlar yaşayan zülfikar Ali Butto hükümeti ve islamcı partiler kendilerine 
sıcak yaklaştılar ve zülfikar Ali Butto hükümeti Davut Han’a karşı onları silahlan-
dırmaya girişti. Ancak başta Rabbani olmak üzere bazı liderler silahlı mücadele-
ye karşıydılar. Hareket içerisinde bazı grupların Pakistan devletiyle yakınlaşması 
üzerine kendini baskı altında hisseden ılımlılar Pakistan’ı terk ettiler.

Cemiyet-i islami her ne kadar kurulurken mısır ihvan’ı ve Pakistan Cemaat-i 
islamisine yakın eğilimlerine sahip islamcı bir hareket olarak kendini lanse ettiyse 
de esasen sovyetlere karşı mücadele eden sünni mücahitlerin Peştun olmayanları 
arasında gelişmiştir.

Cemiyet-i islami komünist ihtilalden birkaç ay sonra 1978’de Hikmetyar’ın 
Hizb-i islami’si ile koalisyon kurdu ve islami koalisyon hareketi adıyla yeni bir 
oluşum ortaya çıktı. fakat bu koalisyon kısa sürede dağıldı. Cemiyet-i islami mart 
1979’da komünist rejime karşı gerçekleştirilen ilk ayaklanmalardan olan Herat 
ayaklanmasının organizatörlerindendi.

Cemiyet-i islami özellikle sovyet işgaline karşı savaş yıllarında Rabbani li-
derliğindeki siyasi kanat ve Ahmet Şah mesut liderliğindeki askeri kanat olmak 
üzere iki kanat halinde mücadelesini sürdürdü.

71. www.wahdat.net
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Cihat yıllarında Peşaver’deki diğer gruplarla bazı ittifaklar kuran Cemiyet-i 
islami aynı zamanda geçici mücahit hükümetlerinde de yer aldı. sovyetlerin çe-
kilmesinden sonra Cemiyet-i islami de diğer mücahit gruplar gibi tüm gücüyle 
Kabil’deki komünist rejimi yıkmak için savaştı. Komünist rejimin çökmesinden 
sonra kurulan ikinci geçici hükümette Cemiyet-i islami lideri Rabbani cumhur-
başkanlığı yaptı.

Cemiyet-i islami; iç çatışmalar, taliban iktidarı, 11 eylül sonrası ABD saldırısı 
ve taliban’ın devrilmesi gibi olaylar sırasında Hamit Karzai’nin geçiş hükümetine 
kadar ki zaman zarfında lideri Rabbani üzerinden devletin resmi liderliğini üst-
lendi. Özellikle taliban döneminde Şah mesut komutasındaki Cemiyet-i islami 
ordusu taliban karşıtı direnişin en geniş kesimini oluşturmaktaydı. Bu dönemde 
oldukça popüler olan Cemiyet-i islami Bonn Konferansı’nda birkaç önemli ba-
kanlık elde etti. Rabbani 2002’de hükümeti Karzai’ye devretti.72

Hizb-i İslami-yi Afganistan 
(Afganistan İslam Partisi) 
(gülbeddin Hikmetyar)
1977 yılında gülbeddin Hikmetyar tarafın-
dan kuruldu. iki yıl sonra yunus Halis li-
derliğinde bir grubun ayrılmasıyla parti iki 
ana kola bölündü. Bu tarihten sonra bu par-
tiler liderlerinin adıyla birbirinden ayrıldı. 
Bir parti Hizb-i islami-yi Hikmetyar, diğeri 
Hizb-i islami-yi Halis olarak bilindi.

Hizb-i islami kurulduğu günden beri Afganistan’daki tüm hükümetlerle sa-
vaşmıştır. yani Davut Han, sosyalist hükümet, Rabbani liderliğindeki mücahit 
hükümeti, taliban ve Karzai hükümetleri. elbette tüm hükümetlerle müzakereler 
de yürütmüşlerdir ancak müzakereler savaşın sonlandırılmasını sağlayamamıştır.

Hizb-i islami, sovyetler Birliği ile savaş döneminde en güçlü mücahit örgüt-
lerden biriydi ve Pakistan üzerinden çok büyük dış yardımlar alıyordu. Ana ka-
rargâhları doğudaki Peştun eyaletleriydi ancak kuzeydeki bazı bölgeleri de ele ge-
çirmişti. mücahitlerin zaferi ve komünist rejimin çökmesiyle birlikte bu partinin 
güçleri Kabil’in bazı bölgelerini ele geçirdi. mücahit gruplar bir hükümet kurmak 
için anlaştılar ve Hikmetyar da bu anlaşmaya göre başbakan olacaktı. Ancak Hik-

72. http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=4868



A f g A n i s t A n  s i y A s e t i n i  A n l A m A  K ı l A v u z u

66

metyar bu anlaşmayı kabul etmedi. Hikmetyar’ın güç paylaşımında diğer grup-
larla anlaşamamasından ötürü iç savaş başladı. Hikmetyar, Dostum gibi bazı eski 
devlet unsurlarının yeni hükümette yer almasını muhalefetinin en önemli nedeni 
olarak gösteriyordu. en şiddetli çatışmalar Hikmetyar ve Rabbani arasındaydı. 
fakat Hikmetyar bir ara Dostum’un Cünbüş’ü ve Şii Hazaraların vahdet-i islami’si 
gibi eski düşmanlarıyla da iş birliğine girdi.

taliban’ın ortaya çıkışı Hizb-i islami güçlerine büyük bir darbe vurdu. Artık 
Hikmetyar mevcut rakiplerini yenemeyeceğini anlamıştı. Bu yüzden Pakistan ve 
Arabistan yardımlarını kestiler. Hareketin birçok üyesi de aynı etnik gruptan ol-
dukları için taliban’a katıldı. Bu katılımda inanç benzerliği de etkilidir. Böylece 
Hizb-i islami tüm imkânlarını taliban’a kaptırdı. Hatta Hikmetyar’ın Rabbani ile 
bir kez daha anlaşıp tekrar başbakan olması da işe yaramadı. tersine bu durum 
her iki grubun da zayıflamasına yol açtı. Çünkü iki grup yıllarca kanlı bir savaş 
vermişti ve yeni ittifak iki grubun taraftarlarınca da kabullenilmedi.

taliban’ın Kabil’i ele geçirmesiyle birlikte Hikmetyar Afganistan’dan ayrılıp 
bu kez iran’a gitti. Bu yenilgilerden sonra parti önemini kaybetti. eski dostları 
Pakistan ve Arabistan’ı kaybeden Hikmetyar yeniden savaşmak için iran’ın des-
teğini de alamadı. Hikmetyar’a güvenmeyen iran, ona tahran’da bir villa tahsis 
etti. Şehir dışına çıkmasına hatta Afganlarla görüşmesine bile izin vermedi. Parti 
taliban döneminde çoğu mücahit grubunun tersine Kuzey ittifakı’na dâhil olma-
dı ve koalisyon güçlerinin Afganistan saldırısına da karşı çıktı. taliban’ın geri çe-
kilmesinden sonra Hizb-i islami Karzai hükümetini tanımadı ve hem Afganistan 
ordusuna hem de işgal kuvvetlerine karşı savaştı. Ancak son seçimlerde sürpriz 
bir şekilde seçimlere katılma kararı aldı ve Kutbeddin Hilal’i destekledi.

Hizb-i islami tarihi boyunca birçok bölünme yaşadı. sadece kuruluşundan 
iki yıl sonra yunus Halis liderliğinde bir ayrışma yaşandı. sonraki yıllarda da kop-
malar oldu. ilginç olanı ayrılan hareketlerin çoğu da kendini aynı isimle isimlen-
dirdi ve Hikmetyar’a saygılarını sürdürdü. Bu grupları birbirinden ayırabilmek 
için liderlerinin adı kullanılmakta olup çoğu Karzai hükümetine katılarak önemli 
makamlar elde etti.

Hizb-i İslami-yi Afganistan (Afganistan İslam Partisi) (yunus Halis)
1979’da Hikmetyar liderliğindeki Hizb-i islami’den ayrılan yunus Halis tarafından 
kuruldu. Bu parti 80’li yıllar boyunca sovyetler ve sovyet destekli hükümete karşı 
savaşan mücahit gruplardan biridir. Çoğunlukla Peştunlardan oluşan partinin asıl 
karargâhları Afganistan’daki nengerhar ve Paktiya eyaletleriydi. sovyetlere karşı 
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savaşta en önemli komutanları Celaleddin Hakani, Hazret Ali, emin verdek ve 
Abdulhak idi. Celaleddin Hakani sonraları Hakani grubunu kurdu ve Afganis-
tan’ın koalisyon güçlerince işgalinden sonra dış güçlere karşı savaşa girdi.

yunus Halis’in partisi de sovyetlerin çekilmesinden sonraki iç çatışmalarda 
yer aldı. taliban ortaya çıkınca taliban’a katıldı. taliban’ın geri çekilmesinden 
sonra da ABD’ye karşı cihat ilan edip savaşan Halis’in 2006’da hayatını kaybet-
mesinden sonra taliban komutanlarından olan oğlu enverulhak mücahit ile Kar-
zai dönemi Kabil valisi olan Azizullah Din muhammed arasında rekabet başladı. 
muhammed’in daha çok parti üyesini yanına çektiği bilinmektedir. muhammed 
cumhurbaşkanlığı seçiminde eşref gani Ahmetzai’yi destekledi.

Hizb-i Komünist-i (maoist) Afganistan 
[Afganistan Komünist 
(maoist) Partisi]
Afganistan’ın illegal partilerindendir. Parti 
şu anda kendisini emperyalizm ve iç irticaya 
karşı halkın uzun soluklu savaşı evresinde 
görmektedir. Parti programının 95. sayfasın-
da “halkçı ve devrimci milli direniş” konu-
sunda şunlar anlatılmaktadır: “Halkçı ve devrimci milli direniş çok boyutlu ve 
çok yöntemli olmalıdır. Ülke ABD ve müttefiki diğer emperyalist devletlerin işgali 
altında olduğundan silahlı mücadele esas olup diğer direniş yöntemleri buna ta-
bidir. Bir diğer tabirle silahlı direniş, direnişin temel belirleyeni olup, savaş dışı 
direniş yöntemleri vazgeçilmez olsa da ikincil role sahiptir.” 

Parti kendini marksist, leninist, maoist olarak tanımlayan enternasyonalist 
devrimci hareketin üyesidir. Partinin Afganistan ile birlikte iran’da da taraftarları 
vardır.73

Sazman-ı Rehayi-i Afganistan 
(Afganistan Kurtuluş Örgütü)
marksist, leninist, maoist bir hareket olup 
1973 yılında Dr. feyz Ahmet ve birkaç yol-
daşı tarafından Kabil’de kuruldu ve nihai he-
defi olarak koyduğu sınıfsız sosyalist toplum 
için mücadeleye başladı.

73. www.sholajawid.org
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Hareket başlangıçta ilerici gençlik Hareketi’ndeki ayrışmalar neticesinde or-
taya çıktı ve ilk zamanlar Afganistan Devrimci Halklar grubu olarak adlandırıldı. 
1980 yılında adını Afganistan Kurtuluş Örgütü olarak değiştirdi.

Hareketin lideri tarafından Kurtuluş meselesi başlığıyla kaleme alınan mani-
festoda örgütün yol, yöntem ve hedefleri açıklanmıştır. Bugüne kadar da bu ma-
nifesto çok küçük düzenlemeler haricinde değişmeden örgüt üyelerinin siyasi ve 
ideolojik yaklaşımlarında temel belirleyen olmuştur.

Bu örgüt de sovyet işgaline karşı çıkmıştır, hem sovyetlere hem de Halk ve 
Perçemcilere karşı silahlı mücadele yürütmüştür. Bu örgütün Afganistan Demok-
ratik Halk Partisi ile düşmanlıkları olup söz konusu partiyi revizyonist ve sovyet-
lerin lejyoneri olmakla itham etmiştir. Bu yüzden birçok üyesi ya idam edilmiştir 
ya da hapse atılmıştır. Öte taraftan savaş yıllarında mücahitler de bu örgütle çatış-
mışlardır. yani örgüt iki cephede savaşmış ve birçok üyesini mücahit gruplar ile 
çatışmada kaybetmiştir. Hareketin kurucusu Dr. feyz de 1978’de birkaç yoldaşıyla 
birlikte Pakistan’ın Peşaver eyaletinde Hikmetyar taraftarlarınca öldürülmüştür. 
Örgüt bundan Pakistan istihbarat Örgütünü sorumlu tutmaktadır.

Afganistan Kurtuluş Örgütü ABD’nin 2001 Afganistan işgaline karşı duruş 
sergilemiş ve Karzai hükümetini vatan satan paralı askerler olarak ilan etmiştir. 
Hâlâ Afganistan’da illegal faaliyetlerini sürdürmektedir.74

cemiyet-i İnkılabi-yi 
Zenan-ı Afganistan 
(Afganistan Devrimci 
Kadınlar cemiyeti)
Afganistan’daki en eski kadın örgütlerinden 
birisi olup, hedefini kadın hakları ve sekü-
ler demokrasi yolunda mücadele olarak be-
lirlemiştir. Örgüt 1977 yılında o zamanlar 
aktivist bir öğrenci olan mina Kişverkemal 
tarafından kurulmuştur. mina 1987 yılında 
Pakistan’da suikasta kurban gitti. taraftarla-
rı onun Hikmetyar taraftarları ve KgB’nin ortak eylemiyle öldürüldüğünü iddia 
etmektedirler.

Örgüt, başlangıçta hem komünist rejime hem de mücahitlere muhalif idi. 
sonraları taliban’a da muhalif oldu. Her türlü dini köktenciliğe karşı olduğundan 

74. www.a-l-o.maoism.ru
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Afganistan ve Pakistan’da birçok tartışmanın başlatıcısı olmuştur. Örgütün yayın 
organı Peyam-ı Zen dergisidir.

Örgütün faaliyetleri daha çok 90’lı yıllarda hem işgale hem de köktenciliğe 
karşı gösteriler düzenlemek, konferanslar ve basın organizasyonları gerçekleştir-
mek ve Pakistan’da yardım faaliyetleri yürütmek idi. Bunlara ek olarak Afganis-
tan ve Pakistan’daki mülteci kamplarında kadınlar için gizli okullar açmak, kadın 
ve çocuklara yönelik sağlık faaliyetlerinde bulunmak da etkinlikleri arasındaydı. 
Afganistan’da faaliyetleri yasak olduğundan daha çok gizli çalışmaktalardı. Pakis-
tan’da taliban’a karşı ilk protesto eylemini organize etmeyi başardılar. eyleme ta-
liban iki kez saldırdı ve örgüt üyelerinden yaralananlar oldu. taliban’ın geri çekil-
mesinden sonra örgüt Kuzey ittifakı’nı köktencilik, terörizm ve taliban’ı andıran 
davranışlarda bulunmakla suçladı. Örgüt Hamid Karzai hükümetinin Afganis-
tan’ın önemli bir kesiminde etkisiz olduğunu ve kadın düşmanı köktenci unsurla-
rı hükümete kattığını iddia etmektedir. Başlarda Karzai hükümetini şartlı olarak 
desteklediklerini ancak zaman geçtikçe Karzai’nin ABD görevlisi olduğundan ona 
karşı cephe aldıklarını belirtmektedir. Kısa adı RAvA olan örgüt hedeflerini şöyle 
ilan etmiştir:

1. Kadın haklarının verilmesi, demokrasi ve sekülerizme dayalı toplum için 
mücadele.

2. Her türlü köktenciliğe karşı mücadele.
3. Ülkenin toprak bütünlüğü ve sosyal adaleti savunma.
4. tüm etnik ve mezheplere eşit hukuk.
5. sağlık, eğitim ve yetimhane gibi faaliyetler için mali yardım toplama.
6. Köktencilerle uyumlu aydınların ifşa ve eleştirisi.
7. Üçüncü dünya ülkelerindeki özgürlük hareketlerini desteklemek.

Örgüt son zamanlarda Afganistan’da açık faaliyetlerini arttırmış görünmek-
tedir. Örgütün siyasal anlamda maocu olduğu ya da eskiden solcu olup şimdi 
olmadığı veya bazı sol gruplarca sağcı olduğu gibi değişik iddialar mevcuttur. Her 
ne kadar örgüt açıkça bu iddiaların hiçbirisini kabul etmese de Afganistan Kur-
tuluş Örgütü lideri feyz Ahmet ile mina Kişverkemal’in karı koca olması ve bazı 
maocu karakterlerin örgütün dergisinde saygıyla anılması örgütün maocu olduğu 
savlarını güçlendirmiştir.75

75. www.rawa.org
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Nehzet-i feragir-i Demokrasi ve 
Taraki-i Afganistan (Afganistan 
Demokrasi ve Terakki Hareketi)
1991 yılında Afganistan Demokratik Halk 
Partisi kendiliğinden kapandı. Bu partiden 
yirminin üzerinde siyasi hareket çıktı. Bun-
ların en büyüğü Afganistan Demokrasi ve 
terakki Hareketi’dir. Hareket Demokratik 
Halk Partisi’nin son lideri mahmut Beryali tarafından kuruldu. Önceki partinin 
ve Afganistan Demokratik Cumhuriyeti hükümetinin üst düzey kadro ve liderleri 
bu hareketin üyeleridirler. Hareket demokrat sol olarak tanımlanmaktadır.76

76. www.mashal.org
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Dış PoLİTİKA

Jeopolitik konumundan dolayı Afganistan tarih boyunca bölgesel ve uluslararası 
oyuncuların çatışma ve rekabet alanı olagelmiştir. sadece son 30 yıla bakıldığında 
bile bu durum kolaylıkla müşahede edilebilir. Bölgesel ve uluslararası oyuncuların 
Afganistan’da çatışan çıkarları içerideki etnik, aşiretçi, mezhebi unsurlar ve mer-
kezi hükümetin zayıflığıyla birleşerek Afganistan’ın sürekli bölgenin sorunlu ül-
kesi olmasına yol açmıştır. Bugün de Afganistan bölgesel ve uluslararası güçlerin 
rekabet alanı ve muharebe meydanı konumundan kurtulabilmiş değildir.

Rusya Afganistan’da uluslararası güçlerin bulunmasını jeopolitik bir tehdit 
olarak görmektedir. Bu yüzden Afganistan’da bulunan ABD ve nAtO güçlerinin 
buradan çıkmasını istemektedir. fakat öte taraftan zaman içerisinde radikalizmin 
bölgede tayin edici bir güce ulaşması ve uyuşturucu ticaretinin uluslararası bo-
yut kazanması gibi etkenler, Rusya’nın güvenliği için ciddi sorunlar üretebilecek 
potansiyele sahiptir. Bu yüzden Rusya ABD’nin kısa vadeli olarak Afganistan’da 
kalmasına yüksek sesle itiraz etmemiştir. yine Rusya Orta Asya’da islamcılığın 
gelişmesi riskine karşılık kısa vadede ABD ve Batı ile sınırlı iş birliğine girmekte 
sakınca görmemektedir. neticede Rusya ABD’nin Afganistan’daki varlığını bura-
daki güvenliğin sağlanması şartıyla kabul etmiştir.

Çin de tıpkı Rusya gibi uluslararası güçlerin Afganistan’daki varlığını jeopo-
litik tehdit olarak görmektedir. Ancak o da Doğu türkistan bağlantılı islamcılık 
endişesinden ötürü batılı güçlerin Afganistan’da güvenliği sağlama şartıyla var-
lığına razı olmuştur. elbette bu ülke görünürde Batı ve ABD’nin Afganistan’daki 
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varlığına muhalefet etmiyor ancak perde gerisinde Pakistan aracılığıyla nAtO’yu 
zayıflatmak için taliban’a yardımcı olduğuna dair iddialar bulunmaktadır.

suudi Arabistan ise Afganistan’a yönelik çalışmalar yapan selefi ve vahab-
bi grupları himaye etmektedir. Arabistan sovyetler Birliği’ne karşı mücadele yıl-
larında selefi grupları maddi olarak destekleyerek cihat sahnesinde Afganların 
arasında yer aldı. Afganistan’da taliban devletinin kurulması suudi Arabistan’da 
memnuniyetle karşılandı. suudi Arabistan Afganistan’da kendisiyle iş birliğine 
hazır selefi bir devlet kurulmasını hedeflemektedir. taliban bu hedefe ulaşılma-
sında etkili bir imkân olabilir. Arabistan bir yandan da Afganistan’ı bölgede iran 
ile giriştiği mezhep rekabeti açısından önemli bir mevzi olarak görmektedir.

Hindistan, Afganistan’a yönelik hem kuşatma hem de stratejik ortaklık po-
litikası güttüğü için Afganistan dış politikasının zor konularından biri olmuştur. 
Hindistan bir yandan Afganistan ile dostluk ve stratejik ortaklık anlaşmaları yap-
mış olmasından, diğer taraftan geleneksel islami eğilimlere sahip müslümanların 
ülkesi Pakistan ile derin düşmanlığından dolayı Afganistan açısından paradoksal 
ve karmaşık şartlar ortaya çıkartmıştır. Hindistan-Afganistan ilişkisi, düşmanı-
mın düşmanı dostumdur, kaidesine göre kurgulanmış görünüyor. Hindistan Af-
ganistan’ın Pakistan lehine ortadan kalkmasından endişe duymuş olup taliban’ın 
tekrar yönetime geçmesinden çekinmektedir. Bu sebepten yabancı güçlerin Af-
ganistan’daki kısa vadeli varlığını onaylamaktadır. Afganistan ise henüz milli çı-
karlarını teorize etmediği için Pakistan baskısı haricinde Hindistan ile dostluk 
ilişkileri geliştirebilmiş değil. Aslında Afganistan, her iki ülke ile ortak güçlü ticari 
çıkarlar yaratarak bölgesel kalkınma ve güvenliğe katkı sunabilir.

Afganistan ile iran arasındaki ilişkilerde paradoksal biçimde iş birliği im-
kânları aynı zamanda derin sorunların da kaynağıdır. Kültürel, tarihsel ve bazen 
de ideolojik ortak yönlerden dolayı iran ve Afganistan arasındaki ilişkilerin her 
zaman iyi ya da az ihtilaflı olması beklenirken ortak tarih içerisinde ihtilaflar 
yaşanmış, ciddi sorunlar görülmüştür. iran ve Afganistan bölgede güçlü birçok 
ortak yöne sahip yegâne ülkelerdir. tarih, dil, din, soy birliktelikleri iran’ın hiç-
bir komşusuyla olmadığı kadar güçlü ortak yönlere işaret eder. Bu aynı zamanda 
ilişkilerde sorunlu alanların ortaya çıkmasında da önemli bir konudur. Çünkü 
iran Afganistan’a sömürgeciler tarafından kendisinden koparılmış topraklar ola-
rak bakmaktadır. iki ülke birbirinden ayrıldığında Afganistan’ı iran’ın bir parçası 
olarak gördüklerinden Afganistan isimli bir ülkeyi kabul etmek iran için oldukça 
zordu. Kaldı ki Afganistan olmadan bir iran tarihinden bahsetmek bile oldukça 
zorlaşmaktadır. iran tarihine dair birçok önemli olay, bugünkü Afganistan top-
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raklarında meydana gelmiştir. sadece firdevsi’nin Şahname’sine bakıldığında bile 
bu durum açıkça görülmektedir. Dolayısıyla da iran hiçbir zaman iran’a olan il-
gisini kaybetmemiştir. fakat özellikle iran’da islam devrimi, Afganistan’da ise ko-
münist ihtilalinin gerçekleşmesi iran’ın Afganistan’a yönelik kültürel etkisini kat 
be kat arttırdı. Komünist devrimin mahiyetiyle, islam devriminin mahiyeti taban 
tabana zıt idi ve iki yönetim birbirini tehdit ve güvenilmez olarak görüyordu. Bu 
yüzden yeni Afganistan yönetimi, ülkedeki eğitimli Şiilere yönelik geniş çaplı bas-
kı politikasına girişti. Bu olay ve sonrasında sovyetlerin işgali iki ülke ilişkilerini 
sarstı. iran 3 milyonun üzerinde Afgan mülteciyi ağırlamak durumunda kaldı. Bu 
dönemde, iran kendisi de ırak’la savaş halinde olmasına rağmen, Pakistan gibi 
mücahit gruplara ofis açma imkânı tanıdı. 

taliban döneminde de Afganistan iran’ın en önemli gündemlerinden biri 
oldu. taliban ve iran arasındaki mezhebi karşıtlıktan dolayı iki yönetim birbirini 
öncelikli tehdit olarak gördü. Hatta iran’ın Afganistan’daki elçilik çalışanlarının 
taliban tarafından infaz edilmesi gibi bazı olaylarda iki ülke savaşın eşiğine geldi. 
Oldukça gergin seyreden iki ülke ilişkileri taliban’ın devrilmesinden sonra farklı 
bir boyut kazandı. iran, Bonn sonrası oluşan siyasi yapıdan memnun görünmek-
tedir. iran’ın Afganistan’daki taifelere genel bakışı eşit gibi görünse de ayrıntılara 
girildiğinde tacikler ile ilişkilerinin derin ve samimi iken Peştun ve Özbeklerle 
ilişkilerinin siyasi olduğu görülecektir. Şiilerle ilişkileri de çeşitlilik arz etmektedir. 
Hazaraların önemli bir kısmı, lübnan Hizbullah’ı gibi iran’ın yönlendirmeleri-
ne razı olmayıp kendi bağımsız politikalarını oluşturmak istediklerinden, iran’ın 
yardımlarından daha az faydalanabilmektedir. Buna karşın Herat, sadat ve Kızıl-
baş Şiileri iran’dan üst düzey yardımlar almaktadırlar. Bu da iran’ın etnik eksenli 
davrandığı suçlamalarına yol açmaktadır.77 

Öte taraftan her ne kadar iran Bonn sonrası genel durumdan memnun olsa 
da Afganistan’ın küresel güçlerle güvenlik politikası doğrultusunda girdiği iş bir-
liğinden rahatsız olmuştur. Bunun sonucunda mültecilere baskı ve uluslararası 
güçlere muhalif örgütlerle gizli ya da açık iş birliklerine girişmiştir. sınır, mülteci, 
su ve ABD güçlerinin Afganistan’daki varlığı gibi sorunlar, iki ülke arasında sorun 
alanları olarak belirmektedir. Bununla birlikte Afganistan, iran-ABD ilişkilerinde 
taraf olmama politikasıyla sorunları minimuma çekmeyi tercih etmiştir.

Pakistan-Afganistan ilişkileri Afganistan’ın en sorunlu alanlarından biridir. 
Pakistan’ın taliban’ı desteklemesi, Peştunistan meselesi çerçevesinde sınır sorun-

77. http://www.justicef.net/index.php/archive/61-2013-08-03-02-59-34
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ları, siyasi baskılarla ekonomik çıkar elde etme çabası, Afganistan’ın diğer ülkeler-
le dış ilişki uygulamaları, roket saldırıları, Afgan mültecilerin araçsallaştırılması 
gibi konular Afganistan-Pakistan ilişkilerini oldukça olumsuz etkilemekte ve Af-
ganistan hükümetini Pakistan’ın düşmanı Hindistan’a stratejik iş birliği anlaşma-
sı yapacak kadar yakınlaştırmaktadır. ABD ile güvenlik anlaşması ve Pakistan’ın 
ABD dış politikasındaki konumunun sovyetler Birliği’ne karşı cihat yıllarına na-
zaran gerilemiş olması, bu ülkenin bölgedeki mevcut dengeyi bozmak için daha 
güvenilir bir partner aramasına yol açmıştır.78 Pakistan da Afganistan ile Hindis-
tan ilişkilerinin gelişmesinden ve Hindistan’ın bölgede nüfuzunun artmasından 
endişe duymaktadır. ABD ve nAtO askerlerinin Afganistan’dan çıkması Pakistan 
açısından bölgede gücünü arttırması için önemlidir.

Afganistan, Pakistan’ın Afganistan’ı etnik gruplar arasında bölerek taliban’a 
teslim etmek istediğini düşünmektedir. Hakikatte Pakistan’ın genel Afganistan 
siyaseti, istihbarat birimi ısı tarafından belirlenmektedir. Bu birimde sadece as-
kerler değil partiler, iş adamları, din adamları ve aşiret liderleri de yer almakta ve 
karar mekanizmasında etkin olmaktadırlar. Bu kurumun Afganistan’a dair kesin 
bir politikası olup, başbakan veya cumhurbaşkanı değişimi bu politikayı etkileye-
memektedir. Pakistan dış politikasının iki temel meselesi vardır. Biri Keşmir ile 
ilgili olarak Hindistan, diğeri Peştunistan ile ilgili olarak Afganistan sorunudur. 
Bu iki sorun, birbiriyle ilintili göründüğünden, Pakistan için Afganistan’da kendi-
siyle uyumlu bir hükümet hep çok önemli olmuştur.

Peştunistan siyasi haritada olmasa da Afganistan ve Pakistan’ın bir kısmını 
kapsayan, nüfusunun çoğunluğunu Peştunlar’ın oluşturduğu bölgedir. Pakistan 
kısmı kuzeyde Çetral’dan başlayıp güneybatıda sibi’ye kadar uzanan bölgedir. Pa-
kistan’da bu bölge serhat (sınır) bölgesi olarak isimlendirilmekte ve Peştun ismi-
nin kullanılmamasına gayret edilmektedir. Ancak bölge gerçekte Afganiye olarak 
meşhurdur. Peştunistan adı, bölgenin son 150 yılına damgasını vurmuş, kanlı ça-
tışmalara sahne olmuş bir muamma vatandır. Özellikle de Afganistan ve Pakistan 
arasında yarım yüzyılı aşkın siyasi çatışmaların temel nedenidir. Pakistan, kendini 
sömürge döneminde belirlenen Durand hattının varisi olarak görmektedir. Af-
ganistan ise bu hattı tanımamakta ve sınırın öte yanının da kendisine ait oldu-
ğunu iddia etmektedir. Bu aynı zamanda Afganistan’ın Hint Okyanusu’na açılma 
hayaline de karşılık gelmektedir. Her hâlükârda Peştunistan iki ülkenin strateji 
ve dış politikasının ana eksenini oluşturmaktadır. Durand hattı Pakistan kurul-

78. Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Storai Dergisi (nisan-mayıs: 2013), sayı 62, s. 15-17.
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madan önce çizilmiştir. Pakistan’ın Afganistan’a müdahalelerinin temel nedeni de 
Peştunistan meselesi ve bu meseleye bağlı olarak Afganistan’ın Pakistan sınırını 
tanımıyor olmasıdır.79

Öte taraftan ABD’nin Afganistan ve Pakistan’ı ekarte ederek, doğrudan ta-
liban ile görüşme niyeti, iki ülkeyi bu konuda birbirine yaklaştırabilir. Öyle gö-
rünüyor ki ABD, başı daha fazla ağrımadan Afganistan’dan çıkmak ve daha önce 
lübnan’da yaptığı gibi, bir şekilde savaşı Afganlılaştırmak istemektedir. ABD’nin 
stratejisi, Afganistan’da güvenilir bir karargâh sahibi olmak üzerine kurulmuş du-
rumdadır. Bu esnada savaş ve huzursuzluk olacaksa bunun bedelini Afganların 
ödemesi gerekiyor. Bu amaçla da ABD’nin taliban ile ülkenin bir kısmını onlara 
bırakacak bir anlaşma yapma ihtimali, Afganistan yönetimini derinden endişe-
lendirmektedir. Pakistan ise, bugüne dek taliban’ın hamisi olup taliban’ı iktidara 
getirecek her türlü girişime destek vermekteydi.80

türkiye, soğuk savaş döneminde dış politikasını nAtO üyesi olarak Batı 
bloğunun politikaları doğrultusunda belirlemekteydi. fakat 80’li yıllarda, yani 
Özal döneminden itibaren dış politikasında gittikçe yükselen bir değişim dalgası 
başladı. Bu değişimlerin bir bölümü de Afganistan ve Pakistan konusunda idi. 
Örneğin, o yıllardaki politikalar genelde ekonomi eksenli olmasına rağmen Pa-
kistan’la ilişkiler siyasi eksenli gelişti. 90’lı yıllarda sovyet bloğunun dağılmasıyla 
birlikte türkiye dış politikasında yeni ve Batı’dan bağımsız bir alan ortaya çıktı. Bu 
alan Orta Asya’daki türki Cumhuriyetler idi. AK Parti iktidarı ile birlikte de dış 
politikada yeni bir anlayış ve bunun neticesinde de yeni havzalar gündeme geldi.

Afganistan’ın türkiye için birkaç açıdan önemi vardır. Birincisi ülkenin jeo-
politik konumudur. Orta Asya’nın komşusu, öte taraftan Ortadoğu sınırı vardır. 
Bu yüzden türkiye’nin burada varlığı önemlidir. Asya güçlerinin etkisi arttıkça 
bunun önemi de artmaktadır. Bu bölgede ortaya çıkacak fırsatlardan yararlana-
bilmesi için türkiye’nin Afganistan’da etkin olması gerekmektedir. Ayrıca türkiye, 
Afganistan ile komşu olmadığı için aralarında bir ihtilaf da söz konusu değildir. 
Bu sebeple dini ve diğer ortak yönlere ek olarak sorun yaratacak ihtilafların olma-
ması ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacaktır.

Öte taraftan türkiye de Afganistan açısından önemli bir ülkedir. Afganistan 
uzun süredir yaşadığı işgaller ve iç çatışmalardan dolayı, dünyanın en çok yardı-
ma muhtaç ülkelerinden biri haline gelmiştir. Bu yüzden ülkenin dış politikasının 

79. http://www.pashtunistan.8m.net/
80. http://goo.gl/ttHJ4C
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düzenlenmesinde bu ihtiyaçlar ve muhtemel yardımlar esas teşkil etmiştir. türki-
ye siyasi, ekonomik ve teknolojik imkânlarıyla Afganistan için iyi bir dost olabilir. 
ilişkilerde hiçbir sınır ve toprak tartışması da söz konusu değildir. türkiye’nin 
Avrupa’da bulunması, nAtO’daki etkinliği, ABD ile iyi ilişkileri ve tüm bunlarla 
birlikte ortak değerlerin varlığı Afganistan siyasetçileri açısından türkiye’yi ayrı-
calıklı bir konuma yerleştirmektedir. türkiye’nin hem Afganistan hem Pakistan 
ile iyi ilişkileri iki ülke arasındaki sorunlarda arabuluculuk fırsatı da vermektedir. 
Bu yüzden Afganistan açısından türkiye, kendisine yardım edecek şartlara sahip 
olup, sorun yaşamayacağı bir ülkedir.81

son tahlilde taliban sonrası dönemde Afganistan’ın en önemli endişelerin-
den birini güvenlik oluşturmuştur. Bu endişeler Afgan siyasetçilerinin bir şe-
kilde nAtO, ABD ve büyük Avrupalı güçlerle, özellikle güvenlik alanında an-
laşmalar yapma düşüncesine sevk etmiştir. Afganistan bölgede dengeli bir güce 
erişene kadar ABD ile güvenlik anlaşmalarının yapılmasını gerekli görmektedir. 
Aynı zamanda ABD ve Hindistan’la mevcut iş birliği, Çin ile ortaklık ve Avrupa 
ülkeleriyle stratejik iş birliği anlaşmaları, Afganistan dış politikasının geleceğine 
dair fikirler de vermektedir. Bazı Afgan stratejist ve analistler, Afganistan-Hindis-
tan-ABD arasında bir hilalin, stratejik bir cephe olarak oluşturulmasını mevcut 
durumdan kurtulmanın en önemli yolu olarak görmektedir. Onlara göre, böyle 
üçlü bir iş birliği Afganistan’ın bölgesel konumunu güçlendirecek, Bm güvenlik 
Konseyi’ndeki konumunu sağlamlaştıracak ve küresel konumunu yükseltecektir.82

81. http://goo.gl/u9gXQt
82. Abbas Hüseyni ve Akile nergis Rahmani ve Pes ez inziva, Berresi Siyaset-i Harici-i Afganistan Pesa Taliban 
(merkez-i Pejuheşgede-i mütalaat-ı Revabıt-ı Beynülmileli, Kabil: 1391).
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Afganistan’da ilk gazetenin yayınlanma tarihi ülkedeki yenilik tarihiyle aynıdır. 
Afganistan’da yenilikçiliğin başlangıcı emir Şir Ali Han’ın yönetimde olduğu 
1863-79 yıllarına uzanır. Onun döneminde Afganistan’da ilk resmi yayın gerçek-
leşti ve ülkede gazeteciliğin başlangıç noktası olarak tarihçiler tarafından kabul 
edildi. Bu ilk gazete 1875 yılında yayınlanan Şemsünnehar ceridesidir. yenilikçi 
şah emir Şir Ali Han Şemsünnehar gazetesini de himaye ediyordu. Ancak ölü-
münden sonra yerine geçen oğlu muhammed yakup yenilik taraftarı değildi ve 
gazeteden de desteğini çekti. Böyle olunca gazete kapandı. fakat ondan sonra 
1901 yılında yönetime geçen emir Habibullah Han da dedesi gibi yenilik taraf-
tarıydı ve Sıraculahbar isimli bir gazete çıkarttı. tarihçiler Habibullah Han dö-
nemini Afganistan’da matbuatın teşekkül devri olarak tanımlarlar. Sıraculahbar, 
yenilikçilik konusunda önemli bir rol üstlendi. ilk kez yenilikçi düşünceler burada 
yayınlandı. ilk kez roman gibi yeni edebi tarzlar ülkeye bu yolla girdi.

Sıraculahbar gazetesi fikir olarak Panislamist düşüncelere dayalı bir yol iz-
liyordu. Bu haliyle ingiliz karşıtı bir karaktere sahipti. Bu düşünceler, sorumlu 
müdür mahmut tarzi’nin istanbul’da Cemaleddin Afgani ile geçirdiği zamanın 
semeresi idi.

Bu ingiliz karşıtlığı, ingiltere’nin Habibullah Han’a baskı uygulamasına yol 
açtı. nihayetinde Habibullah Han baskıya dayanamayarak gazeteyi kapattırdı. 
gazete kapatılmış olmasına rağmen Afganistan’da meşrutiyet yanlılarının kü-
melendiği merkezlerden biri haline gelmiş ve hem meşrutiyetin şekillenmesinde 
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hem de Afganistan’ın bağımsızlığının ingilizlerden geri alınmasında önemli roller 
üstlenmişti.

emir Habibullah, 1919’da öldürülünce yerine oğlu emanullah Han geçti. 
emanullah Han, tarzi gibi meşrutiyet yanlılarından etkilenmiş ve meşrutiyetçi 
olmuştu. Afganistan modernleşmesinde dönüm noktası olan emanullah Han ile 
birlikte basın da yeniden güçlendi ve çeşitlendi. Bu dönemden 1978’deki komünist 
ihtilale kadar basın bir sorunla karşılaşmadı. Bu ihtilalle birlikte basın da darbe 
aldı ve sadece Afganistan Demokratik Halk Partisi’nin fikirlerini yayan gazetelere 
izin verildi. Ancak ironik şekilde bu dönem Afganistan basın tarihinin en değerli 
ve önemli zaman dilimlerinden birine tekabül etmektedir. Çünkü bu yıllarda reji-
me karşı savaşan mücahit gruplar birçok gazete çıkardılar ve gazetecilik konusun-
da geleceğe aktarılacak birçok tecrübe biriktirdiler. mücahitler zafere ulaştıktan 
sonra önceki yoğun gazetecilik faaliyetlerini terk ettilerse de bazı gazeteler çık-
maya devam etti. mücahitler arasındaki iç savaş ise birçok gazetecinin ülkeyi terk 
etmesi gibi sonuçlara yol açtığından Afganistan medyasına büyük darbe vurdu.

taliban’ın yönetime geçmesiyle birlikte Afganistan medyası büyük bir sıkın-
tıya düştü. televizyon zaten kullanılmadı. sadece bir radyo vardı. O da taliban’ın 
propagandasını yapan Şeriatın sesi radyosuydu. taliban’ın resmi yayın organı ise 
haftalık Şeriat gazetesiydi. 

Bazı eski gazeteler yayınlarına devam etti, ancak tıpkı komünist dönemde 
olduğu gibi, sadece Afganistan islam emirliği’nin propagandasını yapabildi. tali-
ban’ın çökmesinden sonra ise, Afgan medyasında âdeta bir patlama yaşandı. Ülke-
de hâlihazırda değişik fikir ve eğilimlere sahip birçok yayın yapılmaktadır. Devlet 
tarafından desteklenen televizyon kanallarından başka, ülkede 15 civarında özel 
televizyon kanalı yayın yapmaktadır. Bunun dışında onlarca gazete ve dergi de 
yayın hayatına atılmış durumdadır. Bununla birlikte hâlâ gazete tirajları oldukça 
düşük olan ülkede tüm gazetelerin toplam günlük tirajı yüz bini geçmemektedir.

Şu anda Enis, Hivad, Islah, Kabil Times ve İttifak-ı İslam gibi devlet bütçesiyle 
yayınlanan gazetelerin yanında Heşt-i Sobh, Arman-ı Milli, Visa, Rahınecat, İrade, 
Çerağ gibi özel teşebbüse ait gazeteler de yayın yapmaktadır. Bunun yanında İnsaf, 
Peyam-ı Mücahit, Müşareket-i Milli ve Kabil gibi özel haftalık yayınlar, devlete ait 
Bahter Haber Ajansı ve yine seda-i Afgan ve Pejvak gibi internet haber siteleri 
yayınlarını sürdürmektedir.83

83. http://www.afghanpaper.com/info/etelaat%20omomi/roznamenegari.htm
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gAZETELER

Heşt-i Sobh
Hâlihazırda Afganistan’ın en büyük özel gazetelerinden olup ülkenin en yaygın 
dağıtım ağılarından birine sahip olan Heşt-i Sobh gazetesi, 2007 yılının mayıs 
ayında bir grup tanınmış gazeteci ve insan hakları aktivisti tarafından siyasal ka-
tılım ve demokratikleşmenin ilerlemesine katkıda bulunmak hedefiyle kuruldu. 
gazete etkin haber ve yorumları, ayrıca sosyal-siyasal alanda halkla girdiği başa-
rılı diyalog sayesinde sağlam bir yer edindi. Bu gazetenin hedefi haberin halka uy-
gun, dengeli ve tarafsız şekilde iletilmesi olarak gösterilmektedir. Aynı zamanda 
demokrasi ve insan haklarından yana bir tavra sahiptir. Kendine has bir dili var-
dır. Arapça kelime kullanmamaya özen göstermektedir. Dış politika meselelerini 
derinlemesine analiz eden ilk Afgan gazetesidir. Özellikle iran karşıtı eleştirileri 
dikkate değerdir. Deri farsçası ve Peştuca yayın yapmaktadır.84 

visa
Kabil merkezli gazete, 2006 yılında zübeyr Şefiki tarafından kuruldu. 6 eyalette 
dağıtılan gazete daha çok kültür erbabının yardımlarıyla çıkmaktadır. Deri fars-
çası ve Peştuca yayın yapmaktadır.85

Sernivişt
Kabil merkezli olup 2010 yılında Hamid nasiri tarafından kuruldu. sadece Ka-
bil’de dağıtılan gazete, reklam gelirleriyle geçinmektedir. Deri farsçası dilinde ya-
yın yapmaktadır.

mihver
Kabil merkezli olup Abbasin Beryal tarafından 2011’de kuruldu. Kabil, nengerhar 
ve Hust’ta dağıtılmaktadır. Reklam gelirleriyle geçinmektedir.

baver
Kabil merkezli olup sahaf safi tarafından 2011’de kuruldu. Kabil’de dağıtılmakta-
dır. Reklam gelirleriyle geçinmektedir.

84. www.8am.af
85. www.dailyweesa.com
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Arman-ı milli
Kabil merkezlidir. mir Haydar mutahar tarafından 2003’de kuruldu. Kabil’de da-
ğıtılmaktadır. Reklam gelirleriyle geçinmektedir. Deri farsçası dilinde yayın yap-
maktadır.86

Çerağ
Kabil merkezli gazete 2003 yılında ilerici Köylü encümeni tarafından kuruldu. 8 
eyalette dağıtılmaktadır. Reklam ve hisse sahiplerinin katkılarıyla geçinmektedir. 
Deri farsçası, ingilizce ve Peştuca yayın yapmaktadır.87

Sohen-i cedid
Kabil merkezlidir. Dr. Abdulhadi muhsini tarafından 2007’de kurulan gazete 2011 
yılına kadar haftalık olarak yayınlanıyordu. satış gelirleri ve kültür erbabının kat-
kılarıyla basılmaktadır. Kabil’de dağıtılmaktadır. Deri farsçası dilinde yayın yap-
maktadır.88

Suruş-u millet
Kabil merkezlidir. Dr. Cafer mehdi tarafından 2007’de kuruldu. Afganistan millet 
Parti’sinin yayın organıdır. sahibinin desteği, yıllık katılım payı ve reklamlarla ge-
çinmektedir. Kabil’de dağıtılmaktadır. Deri farsçası ve Peştuca yayın yapmaktadır.89

mandegar
Kabil merkezli gazete, Ahmet veli mesut tarafından 2007 yılında kuruldu. Kabil, 
mezar-ı Şerif, Pervan, Kapise ve Pençşir’de dağıtılmaktadır. ticari ilan yayın Ku-
rumu tarafından basılmaktadır. Deri farsçası dilinde yayın yapmaktadır.90

İttilaat-ı Ruz
2012’de zeki Deryabi tarafından kuruldu. genel yayın yönetmeni Hümeyra Re-
sa’dır. eleştirel yaklaşıma sahiptir. Kabil’de yayınlanan gazete bağımsız ve çoğulcu, 
farklı fikirlere açık yapısıyla ülkenin önde gelen gazetelerindendir.

86. www.armanemili.com
87. www.cheraghdaily.com
88. http://www.sokhanjadidnews.tk/
89. www.mellatparty.org
90. www.mandegardaily.com
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Hedef olarak öğrenci ve gençliğin isteklerinin gerçekleşmesini belirtmiştir. in-
san hakları, demokrasi, siyasi özgürlükler, medeni haklar, kadın hakları, çoğulcu-
luk gibi evrensel değerleri savunur. Kendini etnik ve dinler üstü bir yerde konum-
landırmaktadır. etnik, siyasi liderler veya yabancılardan mali destek almadan faa-
liyetlerini yürüttüğünü belirtmektedir. Deri farsçası dilinde yayın yapmaktadır.91

camia-yı baz
Kabil merkezli gazete, 2013’de muhammed eslem Cevadi tarafından kuruldu. 
Kabil’de dağıtılmaktadır. Çoğulcu, demokratik, anayasal devlet ilkelerini prensip 
edinmiştir. Deri farsçası dilinde yayın yapmaktadır.92

Afganistan
Afganistan gazeteler grubu tarafından yayınlanmaktadır. 2006’da kuruldu. 
Hiçbir gruba bağlı olmadığı iddiasındadır. Ülke çapında dağıtılmaktadır. Hedef 
olarak şeffaf ve tarafsız haber ve bilgilerin ülkedeki milli egemenlik, demokratik 
değerler, çağdaş kültür, anayasal sistem, demokratik egemenlik ilkelerinin kabu-
lünü göstermektedir. Afganistan’ın en çok okunan gazetelerindendir. sahibi Dr. 
Hüseyin yasa, genel yayın yönetmeni Hafizullah zeki’dir. Deri farsçası ve Peştuca 
yayın yapmaktadır.93

outlook Afganistan
Afganistan gazeteler grubu’nun ingilizce yayın organıdır. Kabil merkezli olup, 
2005’te kurulmuştur.94

Afganistan Times
Kabil merkezli olup 2006’da kurulmuştur. yayın dili ingilizcedir. Kabil, mezar, 
Kandehar ve Celalabad’da dağıtılmaktadır. gelirini satışlar ve sahibinin desteğin-
den sağlamaktadır.95

91. www.etilaatroz.com
92. www.dailyopensociety.com
93. www.dailyafghanistan.com
94. www.outlookafghanistan.net
95. www.afghanistantimes.af
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Afganistan Express
2013’te Kabil’de Ahmet yima esrar tarafından kuruldu. ingilizce yayın yapmakta-
dır, Kabil’de dağıtılmaktadır. satış gelirleri ve sahibinin yatırımıyla basılmaktadır.96

Kabil Times
Kabil merkezlidir. 1962 yılında iletişim ve Kültür Bakanlığı tarafından kuruldu. Ka-
bil’de dağıtılan gazete hâlâ aynı bakanlıkça basılmaktadır. yayın dili ingilizcedir.97

milli Hivad
Kabil merkezlidir. 1949 yılında devlet tarafından kuruldu. tüm ülkede ve bazı dış 
ülkelerde de dağıtılmaktadır. Devlet gazetesidir. Peştuca yayınlanmaktadır.

ıslah
Kabil merkezlidir. 1921 yılında muhammed nadir Şah tarafından kuruldu. Ülke 
genelinde dağıtılmaktadır. Devlet tarafından basılmaktadır. Deri farsçası ve Peş-
tuca yayın yapmaktadır.

Enis
Afganistan’ın en eski gazetelerinden biridir. ilk olarak 1927 yılında Kabil’de mu-
hittin enis tarafından basıldı. Şu anda iletişim ve Kültür Bakanlığı tarafından ya-
yınlanmaktadır. yüzde 80’i Deri farsçası yüzde 20’si Peştucadır. Kabil merkezli 
olup tüm ülkede dağıtılmaktadır. 

Ava-yı Nu
Afganistan’ın ilk elektronik gazetesidir. Aynı zamanda basılı olarak da yayınlan-
maktadır. 2002-2003 yılında Herat şehrinde sefer saidi yönetiminde yayına başla-
dı. yayının internet sitesi 2002’de negin Asya adıyla haber ve yorumlarla başladı. 
Önce iran’ın meşhed şehrinden yayın yaptı. Basılı olarak ise Herat’ta yayınlanma-
ya başladı. misyon olarak şunları belirtmektedir: “Ava-yı nu eski Afganistan top-
raklarının medeni topluma doğru ilerleyişinin sesidir. sosyal adalet, demokrasi 
ve siyasi çoğulculuk, dini bilgi ile birlikte toplumu tekâmül yolunda ilerleten üç 
esas noktadır.” sahibi mir veys sadık, genel yayın yönetmeni star saidi’dir. Deri 
farsçası dilinde yayın yapmaktadır.98

96. www.theafghanistanexpress.com
97. http://thekabultimes.wordpress.com/
98. www.neginasia.com
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İrade
Kabil merkezlidir. taliban’ın devrilmesinden sonra yayınlanan ilk özel gazetedir. 
sahibi Hacı seyit Davut, genel yayın yönetmeni Hadım Ahmet Hakiki’dir. Deri 
farsçası dilinde yayın yapmaktadır.

İttifak-ı İslam
Herat merkezli olan tek devlet gazetesidir. 1920 Şehriverinden bugüne hiç ara ver-
meden yayınlanmıştır. Deri farsçası dilinde yayın yapmaktadır.

Kilit grup
necibe eyyubi yönetiminde çalışan medya grubudur. Haftalık Kilit ve Mürsel der-
gileri ve de Kilit radyo bu gruba aittir. grup insan hakları, demokrasi ve medeni 
toplum konularında çalışmalar yapmaktadır. uluslararası ifade özgürlüğü ve ile-
tişim gereçlerinde medeni toplumun rolü konferansı bu çalışmalardan biridir ve 
Kabil’de düzenlenmiştir.99

mürsel
Haftalık kadın dergisidir. Hedefini şu şekilde belirtmektedir: “Halkın bilgiye ulaş-
ması ve taleplerini duyurması en temel haktır. Bu, iyi yönetim, hesap verebilirlik ve 
şeffaflığın olmazsa olmazıdır. mürsel’in görevi, bilgi ve bilimin büyük kısmının er-
keklerin kontrolünde olduğu bir ülkede kadınları bilinçlendirecek ve eğitecek ba-
ğımsız bir gereç ortaya koymaktır.” Deri farsçası ve Peştuca yayın yapmaktadır.100

Peyam-ı Zen
Afganistan Devrimci Kadınlar Cemiyeti’nin (RAvA) yayın organı olup bu ör-
gütün düşüncelerini yayan aylık dergidir. Ülkedeki insan hakları ihlallerine özel 
önem göstermektedir. Örgütün kurucusu mina Kişverkemal 1981 yılında dergiyi 
yayınlamaya başladı. O günden beri sert siyasi tavırla yayınlar yaptı. Hiçbir dip-
lomasi kuralına dikkat etmeden, her zaman için köktenci grupları Afgan halkının 
düşmanı olarak görmüştür. Dergi Afganistan ve Pakistan’da yayın yapmaktadır.101

99. http://www.tkg.af/
100. www.mursalmag.blogspot.com
101. www.pz.rawa.org
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TELEvİZyoN KANALLARı

Afganistan milli Tv
tüm ülkede yayın yapan tek devlet kanalıdır. Dönemin cumhurbaşkanı Davut 
Han tarafından 1977’de kuruldu. Resmi olan kanal daha çok haber programı ya-
parken program aralarında milli ve dini marşlar yayınlamaktadır. Kendi haber 
programlarının yanında Almanya’nın sesi ve Amerika’nın sesi kanallarının prog-
ramlarından da faydalanmaktadır. Deri farsçası ve Peştuca yayın yapmaktadır. 
sahibi iletişim ve Kültür Bakanlığıdır.102

Arzu Tv
2007 yılında halkın bilgilendirilmesi, demokrasi, ifade özgürlüğü ve millet inşa-
sının gelişimine katkıda bulunmak hedefiyle kuruldu. Deri farsçası, Peştuca, Öz-
bekçe ve ingilizce yayın yapan kanalda siyaset, kültür, eğitim ve eğlence program-
ları yapılmaktadır. Kanalın sahibi iş adamı Kemalettin nebizade’dir.103

Afganistan Eğitim Öğretim Kanalı
milli eğitim Bakanlığına bağlıdır. 2008’de açıldı. Derice ve Peştuca yayın  
yapmaktadır.104 

Kevser Tv
Kabil’den yayın yapmaktadır. Dini yayınlar yapan kanal, Şii din adamlarının çaba-
larıyla 2009’da kuruldu. Deri farsçası ile yayın yapmaktadır. 

İmruz Tv
2008 yılında kurulan kanalın yayını 2010 Haziran’ında Cumhurbaşkanı Hamid 
Karzai’nin doğrudan emri ile durduruldu. Kanal ancak 4 ay sonra ekim 2010’da 
tekrar yayına başlayabildi. Kanalın programları müzik, yabancı film ve Hint klip-
lerinden müteşekkildir. Kanal, yayın yaparken dini ve geleneksel sınırları dikkate 
almamaktadır. video klipleri sansürsüz yayınlayan tek televizyon kanalıdır.

Kanalın ABD’ye bağlı olduğu ve Kabil’deki ABD elçiliği tarafından finanse 
edildiği iddia edilmektedir. Bazı programlarda imam Humeyni hakkında sarf edi-
len sözler özellikle Şii ulemanın sert tepkisine yol açtı. Kanalın Karzai tarafından 

102. www.rta.org.af
103. www.arzu.tv
104. www.ertv.edu.af
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kapatılmasının nedeni de bu tepkilerdir. Hatta Şii din adamı muhsin Huccet bu 
kanalın israil’in sözcüsü olduğunu iddia edip sahibi necibullah Kabili’nin tutuk-
lanmasını istemiştir. Kanal Deri farsçası ve Peştuca yayın yapmaktadır.

Tolu’ Tv
Bu özel televizyon kanalı Afganistan’da en çok izleyici kitlesi olan kanallardan 
biridir. 2003 yılında kurulan kanalın özellikle müzik yayınları dolayısıyla dini 
kesimlerden tepkiler aldığını hatırlatmak gerekmektedir. Afgan tv’nin, Afga-
nistan yüksek mahkemesi tarafından islam’a aykırı yayınlar nedeniyle para ce-
zasına çarptırılmasından sonra diğer birçok kanal gibi tolu’ tv’de otosansüre 
başladı. son olarak kanal eleştirilerden kurtulmak için bazı dini programlar da 
yayınlamaya başladı. Deri farsçası ve Peştuca yayın yapmaktadır. Kanalın sahibi 
sad muhsini’dir. 105

Nur Tv
Hizb-i Cemiyet-i islami’nin lideri Burhaneddin Rabbani tarafından kurulmuştur. 
Programlar ağırlıklı olarak haber, siyaset ve dini içeriklidir. Programların çoğu 
Derice olup ayrıca Peştuca ve Özbekçe haber yayınlamaktadır.106

Ayna
Özbek general Raşid Dostum taraftarı olan bu kanal iş adamı Hekim sadad ta-
rafından kurulmuş özel bir tv kanalıdır. Çalışanlarının tamamına yakını türki-
ye’de eğitim almıştır. Daha çok Özbekçe yayın yapan kanalın programları eğlence 
ve müzik ağırlıklıdır.

Rah-ı ferda Tv
Özel tv kanalı olup Şiilerin sahipliğindedir. Kanalın sahibi Kabil milletvekili, 
aynı zamanda son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Abdullah’ın birin-
ci yardımcı adayı olan muhammet muhakkık’tır. Deri farsçası dilinde yayın  
yapmaktadır.107

105. www.tolo.tv
106. www.nooraf.tv
107. www.farda.af
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Temeddün Tv
Afganistan Şiilerinin önde gelen din adamlarından Ayetullah muhammet Asıf 
muhsini tarafından 2007’de kuruldu. Kanal, diğer kanalların aksine hiçbir şekilde 
müzik yayını yapmamaktadır. sosyal, siyasi tüm programlar dini çerçevede yapıl-
maktadır.108

Aryana Tv
Afganistan mobil iletişim şirketi Bisim tarafından 2005 yılında kuruldu.109

108. www.tamaddon.tv
109. www.ariyana.net
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şAHıSLAR

EşREf gANİ AHmEDZAİ
Ahmedzai Peştun asıllı olup 60 yaşındadır. Bey-
rut Amerikan Üniversitesi’nde ve Colombia Üni-
versitesi’nde Antropoloji okudu. Karzai hüküme-
tinde güvenliğin Afganlılaştırılması projesinin 
asli teorisyenlerinden sayılıyor. uzun bir müddet 
Dünya Bankası’nda çalıştı. ekim 2001’de Bm Af-
ganistan özel temsilcisi Ahzar ibrahimi’nin da-
nışmanı oldu. Ancak birkaç ay sonra Karzai’nin 
başdanışmanı oldu. Aynı zamanda Afganistan’da 
uluslararası yardım organizasyonunun başkanlığını da yürüttü. Haziran 2002’de 
Karzai başkanlığındaki geçiş hükümetinde maliye bakanı oldu ve Aralık 2004’e 
kadar bu görevini sürdürdü. 2004 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra kabine-
ye girmedi ve Kabil Üniversitesi rektörü oldu. 2 yıl sonra görevi bıraktı ve Karzai 
hükümetinin muhalifleri arasına katıldı. 2006 yılında Afganistan tarafından Bm 
genel sekreterliğine aday gösterildi ancak kazanamadı. 2009 cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde aday oldu ancak pek oy alamadı. sonrasında Karzai tarafından gü-
venlik sorumluluğunun dış güçlerden iç güçlere intikali programının sorumlulu-
ğuna atandı. Amerikan yanlısı olarak bilinmektedir.110

110. http://file.setav.org/files/Pdf/20140404214645_hile-ve-tehdit-cenderesinde-afganistan-secimleri-pdf.pdf
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2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan Ahmedzai seçimin birinci tu-
runda diğer adaylardan Abdullah’ın hemen gerisinde ikinci oldu. ikinci turda ise 
eşref gani Ahmedzai birinci oldu. uzun süren hile tartışmalarından sonra Ab-
dullah ile güç paylaşımı konusunda anlaşarak cumhurbaşkanı oldu.

AbDuLLAH AbDuLLAH
Abdullah Abdullah 1959 yılında Kabil’de doğdu. 
Babası Peştun, annesi tacik asıllıdır. Kabil Üni-
versitesi tıp fakültesi’nden mezun oldu. Kabil 
göz Hastanesi’nde iki yıl çalıştıktan sonra 1984 
yılında Pakistan’a gitti ve bir yıl sonra kuzey sa-
vaş cephesine gelip burada sağlık işleriyle ilgilen-
meye başladı. Çok kısa bir sürede meşhur müca-
hit komutanı Ahmet Şah mesut’un en yakınları 
arasına girmeyi başardı.

mücahitlerin zaferi ve geçici hükümetin kurulmasından sonra mesud savun-
ma bakanı olunca Abdullah da bakanlığın sözcüsü oldu. Ülkenin kuzeyinde Bur-
haneddin Rabbani liderliğinde kurulan hükümette dışişleri bakan yardımcılığı 
görevini üstlendi. mesud’un öldürülmesinden sonra ittifak Cephesinin sözcüsü 
oldu ve uluslararası medyada cephe temsilcisi olarak görünür oldu.111

Karzai tarafından kurulan geçici hükümette dışişleri bakanı oldu. geçiş hü-
kümetinde de bu görevini sürdürdü. Ancak 2004’ten sonra kabinede yer almadı 
ve resmi görevlerden uzaklaştı. Karzai’nin ikinci dönem cumhurbaşkanlığında 
muhalefete başlayarak “değişim ve ümit” isimli bir koalisyon oluşturdu. ikinci 
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Karzai’nin en büyük rakibi idi. Bu seçimlerde 
adaylardan hiçbiri yeterli oyu alamadı ve seçim komisyonu Karzai ve Abdullah’ı 
ikinci tur seçimlerin rakipleri olarak ilan etti. fakat Abdullah seçimlerin şeffaf 
olmayacağı gerekçesiyle ikinci tur seçimlerden çekildi. neticede seçim komisyonu 
Karzai’yi seçimlerin galibi olarak ilan etti.

2009 seçimlerinden sonra Değişim ve Ümit Koalisyonu’nun adını milli Deği-
şim Koalisyonu olarak değiştirdi ve başka bazı siyasi grup ve şahsiyetleri de bün-
yesine kattı.112 Başkanlık sistemini otoriterliğin ve yolsuzlukların kaynağı olarak 
gören Abdullah parlamenter sisteme geçişi savunmaktadır. Hükümet muhalifi en 
büyük gruplardan biri, bu gruptur.

111. http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/11/131021_ram_afg_candidates_list.shtml
112. http://file.setav.org/files/Pdf/20140404214645_hile-ve-tehdit-cenderesinde-afganistan-secimleri-pdf.pdf
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Abdullah 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday oldu. Birinci turda seçi-
mi birincilikle bitirdi. ikinci turda rakibi eşref gani Ahmedzai’nin birinci olması 
üzerine seçimlere hile katıldığı iddiasıyla sonuçlara itiraz etti. uluslararası güçle-
rin de devreye girmesiyle oylar yeniden sayılmaya başlandı. Bu süreçte oy sayım 
sonuçları açıklanmadan Ahmetzai ile gerçekleştirdiği görüşme ve pazarlıklar ne-
ticesinde yürütme Organı Başkanı olmayı kabul etti.

moLLA muHAmmED ÖmER
1959 yılında Kandehar’a bağlı sengsar köyünde 
doğdu. sovyetlerin Afganistan’ı işgali dönemin-
de sovyet karşıtı direnişe katıldı ve söylenildi-
ğine göre 3 kez yaralandı. sonrasında Pakistan’a 
geçip medresede dini eğitim aldı.

molla Ömer mücahit hükümetinin iç çatış-
malara boğulduğu dönemde eski dostlarını top-
ladı ve “şer ve fesat” yönetimi olarak tanımladığı 
mevcut hükümete karşı ayaklandı. 1996 yılında 
islam emirliği’ni kurup, emire’l-müminin lakabını aldı.

molla Ömer taliban’ın başa geçtiği 1994 yılına kadar bilinen bir isim değildi. 
Dönemin karmaşasını ve halkın güvenlik özlemini doğru okuyup ayaklanmasını 
başarıya ulaştırdı. elbette taliban’ın bölgesel asayişi hâkim kılma ihtimali bazı dış 
devletlerce de Afganistan’ın coğrafi konumu nedeniyle desteklendi. fakat taliban’ın 
el-Kaide ile yakınlaşması ve 11 eylül olaylarından sonra usame bin ladin’i ABD’ye 
teslim etmeyi reddetmesinden sonra ABD öncülüğünde koalisyon güçleri, taliban’ı 
devirmek üzere Afganistan’a saldırdı. taliban, şehir merkezlerinden çekilip müca-
dele kararı aldıktan sonra molla Ömer de bir şekilde kendisini unutturdu.113

molla Ömer, etrafında gizemli bir halkanın oluştuğu şahsiyettir. tam olarak 
ilişkilerinin kimlerle ve ne düzeyde olduğu asla bilinememiştir. Bunun da öte-
sinde molla Ömer’in kişiliği bile gizemini korumaktadır. Bizzat Afganistanlıların 
çoğu için bile molla Ömer sadece bir isimdir. Onu görenlerin tanımıyla; nispeten 
genç görünümlü, uzun boylu, sakallı ve siyah sarıklıdır. Ayrıca sovyetlerle sava-
şırken sağ gözünden yaralandığı bilinmektedir.114

113. http://www.afqani.sub.ir/
114. http://www.daikondi.com/shakhseiathaaf.htm
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HAmİD KARZAİ
24 Aralık 1957’de Kandehar’da önemli bir ailede 
doğdu. Dedesi Hayr muhammed Han Afganis-
tan istiklal savaşı’nda yer almıştır, sonrasında 
Ayan meclisi Başkan yardımcılığı görevini sür-
dürmüştür. Babası Abdulahad Karzai de Peştun 
kabilesinin Popelzai kolunun liderlerinden ve 
ülkenin siyasi önderlerinden biri olup 1960’lı 
yıllarda meclis Başkan yardımcılığı yapmıştır.115

Baba Karzai parlamentoya girince ailesini de 
Kandehar’dan Kabil’e taşıdı. ilk ve orta öğrenimini Kabil’de tamamlayan Hamid 
Karzai, 1976 yılında eğitimini sürdürmek üzere Hindistan’a gitti. Burada sihim-
la’daki Himaçhel Prodesh Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler ve siyaset Bilimi 
okudu. Aynı alanda master da yaptıktan sonra 1983 yılında Pakistan’a geçip sov-
yetlere karşı savaşa, mücahitlere katıldı. 1985 yılında gazetecilik eğitimi için fran-
sa’ya gitti. 3 aylık kursu tamamladıktan sonra Peşaver’e geri döndü. sıbgatullah 
müceddidi’nin liderliğini yaptığı Cephe-i milli-yi necat-ı Afganistan’da önce ileti-
şim işleri sorumlusu, ardından siyasi ofis başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi. 
Karzai 1989 yılında geçici mücahit hükümetinin kurulmasıyla birlikte hükümet 
başkanının dış ilişkilerden sorumlu yardımcısı oldu. 1992’de mücahit hükümeti 
kurulunca da dışişleri bakan yardımcısı oldu. Bundan 2 yıl sonra mücahit gruplar 
arasındaki iç çatışmadan dolayı görevi bıraktı.

2000 yılının Ağustos ayında Pakistan’da ikamet eden babası taliban tara-
fından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 5 Aralık 2001 yılında Almanya 
Bonn’da gerçekleşen anlaşma neticesinde geçici hükümet başkanı olarak seçilip 22 
Aralık’ta yemin etti. 13 Haziran 2002’de geçici meclis tarafından geçiş hükümeti 
başkanlığına seçildi. 2004’te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazan-
dı. 2009’daki seçimlerde tekrar cumhurbaşkanı seçildi.116

115. http://www.afqani.sub.ir/
116. http://www.daikondi.com/shakhseiathaaf.htm
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SıbgATuLLAH mücEDDİDİ
1926 yılında Kabil’de doğdu. eğitimini mısır’da 
el-ezher Üniversitesi’nde tamamlayıp ülkeye 
döndükten sonra hocalığa başladı. Hükümete 
muhalefetinden ötürü 3 yıl hapse mahkûm edildi. 
27 nisan darbesinden sonra aile üyelerinden çoğu 
öldürüldü. Kendisi o esnada tesadüfen yurtdışın-
da olduğundan kurtuldu. 1979’da necat-ı milli 
Cephesi’ni kurdu. 1989’da mücahitlerin geçiş hü-
kümeti başkanı oldu. 1992’de necibullah rejimi 
çökünce de nisan-Haziran ayları arasında devlet başkanlığı görevini üstlendi.

2003 yılında Kurucu meclis üyesi oldu. 2005’ten itibaren senato başkanlığı-
nı yürütmektedir. Afganistan’ın en etkili din adamı ve aynı zamanda nakşibendi 
şeyhi olarak kabul edilmektedir. ılımlı kişiliğiyle tanınan müceddidi taliban’ın 
hâkimiyetiyle tekrar Pakistan’a geçti. Bu dönemde Kuzey ittifakı ile resmen birleş-
mediyse de taliban karşıtı mücadele verdi.

AyETuLLAH muHAmmED 
ASıf muHSİNİ
1935’te Kandehar’da doğdu. Afganistan Şiile-
rinin en önemli din adamı olup aynı zamanda 
mücahit liderlerindendir. Şiiliğin en üst mevkisi 
olan taklid merciliği mertebesine ulaşmıştır. il-
köğrenimine Kandehar’da başladı. sonra 1949’da 
babasıyla birlikte Pakistan’a gitti ve eğitimini 
burada sürdürdü. Bir müddet Kandehar ticaret 
Odası’nda memur oldu ancak dini eğitim için işi-
ni bırakarak Cağuri’ye gitti. Burada bir yıl man-
tık ve edebiyat okudu. 1951 yılında gittiği necef ’te 12 yıl eğitim aldıktan sonra 
Kandehar’a döndü ve bir medresede ders vermeye başladı. sonrasında kendisi bir 
medrese açtı.

Komünist darbeden sonra suriye’ye geçti. Burada birkaç ay kaldıktan son-
ra iran’a geçti. 1979 ilkbaharında Kum kentindeki bir grup Afgan din adamı ile 
Hareket-i islami partisini kurdu. Şii olmakla birlikte Afganistan’da savaşan sünni 
gruplarla iyi ilişkiler kurma gayretinde oldu.

ilk mücahit devletinde hükümet sözcüsü ve sekreteriydi. iç savaşlar ve ta-
liban’ın hâkimiyeti üzerine Kabil’den ayrılıp birkaç yıl Pakistan’ın islamabad 
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şehrinde yaşadı. 1997’de Pakistan’dan iran’ın Kum şehrine geçti ve burada dini 
medresede dersler verdi. taliban’ın devrilmesinden sonra Kabil’e döndü. Halen 
burada yaşamaktadır. Kabil’deki en önemli girişimi Hatemunnebiyyin ilim ve 
Kültür merkezi’ni kurmuş olmasıdır. Aynı şekilde temeddün tv kanalının da 
kurucusudur. medresesinde hem Şii hem sünni fıkhına göre eğitim verilmektedir. 
mezhepler arası yakınlaşma taraftarıdır. iç savaşa karşıydı ve tarafları barıştırmak 
için birçok sonuçsuz girişimde bulundu. Hâlihazırda resmi bir görevi yoktur.

AbDuRRAşİD DoSTum
1954 yılında Cuzcan’da doğdu. Afganistan’ın ya-
kın dönem tarihinin en önemli siyasi aktörlerin-
den birisi olup Afganistan’daki birçok siyasi olay 
ve değişimde etkin rol almıştır. siyasi ve askeri 
faaliyetlerinin başlangıcından bugüne birçok kez 
konum ve taraf değiştirmiştir. Afganistan Öz-
beklerinin önemli ve etkili liderlerindendir.117

1985 yılında 50 bin kişilik bir ordunun ko-
mutanı idi. Bu ordu necibullah hükümetinde 
mücahitlere karşı savaşıyordu ve Dostum da iktidar partisi üyesiydi. 1992 yılında 
devleti bırakıp mücahitleri ve geçici hükümeti destekledi. iç savaşta Hikmetyar’a 
karşı Rabbani’nin yanında yer aldı. 1994’te saf değiştirip Hikmetyar’ın tarafına 
geçti. 1998’de taliban tarafından yenilgiye uğratılınca türkiye’ye geçti. 2001’de 
tekrar Afganistan’a dönen Dostum taliban’ın geri çekilmesiyle kuzeyde gücünü 
tekrar sağlamlaştırdı. Aynı yıl Aralık ayında Karzai tarafından savunma bakan 
yardımcılığına getirildi. 2002’de kuzey bölgesinde geçici yönetimin özel temsilcisi 
oldu. Hâlâ Afganistan’ın en önemli siyasi aktörlerinden biridir.

Hizb-i Cünbüş-ü milli-yi islami-i Afganistan’ın kurucusu ve lideridir. sov-
yet işgali yıllarında sovyetler Birliği himayesinde Afganistan’ın kuzeyinde bir 
işçi sendikası liderliğinden Özbeklerden oluşan milis güçleri komutanlığına ka-
dar yükseldi. mücahit hükümetinden ayrıldıktan sonra kuzeye gitti ve nüfusu 5 
milyonu bulan 6 eyaleti kontrol altına aldı. Bu dönemde kısmen ayrı bir devlet 
kurmuş gibiydi. 2004 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı oldu ama kazanamadı. 
2013 ekiminde yayınladığı bir bildiri ile iç savaşta zarar görenlerden özür diledi 
ve bu savaşın diğer önemli aktörlerini de Afganistan siyasi tarihinde yeni bir sayfa 
açmak için özür dilemeye davet etti.118 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ah-

117. http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/02/140128_k04_afg_candidates_deputies_election.shtml
118. http://www.daikondi.com/shakhseiathaaf.htm
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metzai’nin birinci yardımcı adayı olarak yarışa girdi. Ahmetzai’nin cumhurbaş-
kanlığına gelmesi ile birlikte o da cumhurbaşkanı birinci yardımcısı oldu.

SuRuR DANİş
1961 yılında Daykend’de doğdu. lisansını ve 
yüksek lisansını islami hukuku ve bilimi alanında 
yaptı. Aynı zamanda ırak, suriye ve iran’da med-
rese eğitimi aldı. sovyetler Birliği’ne karşı savaş 
yıllarında Afganistan nasr Örgütü ve vahdet-i 
islami partisinde faaliyetlerde bulundu. 2005’ten 
beri diğer görevlerinin yanında değişik üniver-
sitelerde hukuk ve dini ilimler dersleri vermek-
tedir. Aynı zamanda yazar olan Daniş’in birçok 
telif ve tercüme kitabı yayınlanmıştır. taliban’ın 
devrilmesinden bugüne Daykend valiliği, adalet bakanlığı, cumhurbaşkanlığı hu-
kuk danışma kurulu başkanlığı gibi görevler üstlendi. Aynı şekilde Anayasa taslak 
yazım komisyonu üyeliği de yaptı. 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ahmet-
zai’nin ikinci yardımcısı olarak yarışa katıldı. Ahmetzai’nin cumhurbaşkanı olma-
sıyla birlikte suruş da ikinci yardımcı olarak göreve başladı.119

SEyİT HüSEyİN ALİmİ bELHİ
1956’da Belh’te doğdu. iran’da fıkıh ve islami 
ilimler alanında doktora yaptı. 1980 yılında Af-
ganistan’da fedaiyan-ı islam örgütünü kurdu. 2 
yıl sonra diğer 4 siyasi teşkilatla birlikte Cephe-i 
müttehid-i inkılab-ı islami-i Afganistan’ı kurdu. 
1987 yılında ise bazı diğer siyasi örgütlerle birlik-
te Şura-yı inkılab-ı islami-i Afganistan’ı kurdu ve 
başkanı seçildi.

Hizb-i vahdet-i islami kurulunca onun mer-
kez Konsey üyesi oldu. 1995’ten taliban hükümetinin başlangıcına kadar ticaret 
bakanlığı yaptı. Aynı zamanda Afganistan Şii ulema Konseyi üyesidir. 2005’te Ka-
bil milletvekili oldu. son olarak bu görevi yapmaktaydı.120

119.  http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/02/140128_k04_afg_candidates_deputies_election.shtml
120. http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/02/140128_k04_afg_candidates_deputies_election.shtml
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güLbEDDİN HİKmETyAR
1947 yılında Afganistan’ın kuzeyinde Kunduz 
eyaletinde doğdu. Askeri liseye girdi ancak daha 
sonra bıraktı. 1970’te müslüman gençlik hare-
ketine katıldı. 1972-73 yıllarında hapis yattı. Bir 
müddet Kabil Üniversitesi’nde mühendislik oku-
duysa da hükümet karşıtlığından dolayı okulu 
bırakıp Pakistan’a geçti ve burada komünist re-
jime karşı mücadeleye başladı. Burada Hizb-i is-
lami’yi kurdu. Partisi Afgan cihadına dünyadan 
yapılan yardımların yüzde 70’ini almaktaydı.

Hikmetyar, sovyetlerin çekilmesinden sonra savunma Bakanı teni ile bir-
likte necibullah’a karşı darbe girişiminde bulundu ancak başarılı olamadı. 1989 
yılında Celalabad’da necibullah rejimine karşı ciddi bir saldırı –neredeyse inti-
har saldırısı– başlattı ancak yine başarılı olamadı. mücahitlerin zaferi ve hükümet 
kurulmasının neticesinde hükümetle anlaşmazlığa düştü ve iç savaş başladı. iç 
savaşın en önemli aktörlerinden biri Hikmetyar idi.121

yıllar süren çatışmalardan sonra 1996’da taraflar anlaşmaya vardı ve Hikmet-
yar Başbakan olarak Kabil’e girdi. Ancak çok geçmeden taliban Kabil’i ele geçirdi 
ve Hikmetyar Kabil’den ayrılıp iran’a gitmek zorunda kaldı. taliban’ın geri çekil-
mesinden sonra kurulan devlete ve ABD koalisyonuna savaş açtı. iran’dan ayrılıp 
bilinmeyen bir yere geçti. O günden sonra kendisiyle ilgili bir bilgi yoktur. yaşayıp 
yaşamadığına dair bile kesin bilgi mevcut değildir.122

ZALmAy RASuL
Hamid Karzai’nin eski güvenlik danışmanı olup 
2010 yılında dışişleri bakanı oldu. Karzai’nin 
başa geçmesinden sonra 2002 yılında havacılık 
bakanı oldu. Kısa bir süre bu görevi sürdürdük-
ten sonra cumhurbaşkanı güvenlik danışmanı 
oldu ve 2010 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 
2010 yılında dışişleri bakanı ve Karzai’nin en 
yakınlarından birisi oldu. Ocak 2010’dan ekim 

121. http://www.afqani.sub.ir/
122. http://www.daikondi.com/shakhseiathaaf.htm
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2013’e kadar Afganistan dışişleri bakanlığı görevini sürdürdü. geçici hükümetin 
kurulmasıyla sonuçlanan 2001 yılındaki ilk Bonn Konferansı’nın katılımcıların-
dandır. taliban’ın yenilgisinden sonra Karzai ile birlikte Kabil’e gelenlerden birisi-
dir. Önceki seçimlerde Karzai’yi desteklemiş ve tüm ısrarlara rağmen Karzai hü-
kümetinin en büyük muhalifi olan milli Cephe’ye katılmayı reddetmiştir.123 2014 
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu.

AHmET ZİyA mESuT
1956 yılında gazni’de doğdu. efsanevi komutan 
Ahmet Şah mesut’un kardeşidir. 1978’den son-
ra abisinin komutasındaki mücahitlere katıldı. 
1981-1992 arasında Şah mesut’un ve Cemiyet-i 
islami’nin Pakistan temsilciliğini yürüttü. müca-
hit devletinde Rabbani’nin müşaviri oldu. taliban 
sonrasında Afganistan’ın Rusya elçiliği görevini 
üstlendi. Aynı şekilde 2004 yılında ermenistan, 
gürcistan ve Belarus elçiliklerini de aynı anda 
üstlendi. ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Karzai’nin birinci yardımcısı olarak 
seçimlere katıldı. Karzai kazanınca 5 yıllığına birinci yardımcı oldu. Ancak 2009 
seçimlerinde Karzai onun yerine mareşal fehim’i birinci yardımcı olarak seçti. 
mesut son zamanlarda hükümet muhalifi koalisyonlardan milli Cephe’nin lider-
liğini üstlendi ancak cephe seçim arifesinde farklı saflaşmalardan ötürü dağıldı.124 

muHAmmED muHAKKıK
1955 yılında Afganistan’ın kuzeyinde Belh şeh-
rinde dünyaya geldi. temel eğitimini Afganis-
tan’da tamamladıktan sonra iran’ın Kum şehrin-
de dini ilimler alanında eğitim gördü.

Afganistan cihadının tanınmış çehrelerin-
den birisidir. sovyetlere karşı savaşta önemli 
roller üstlendi. sovyet karşıtı silahlı mücadelesi-
ni memleketi Belh’te yürüttü. sovyetlerin çekil-
mesinden sonra da mezari liderliğindeki Hizb-i 

123. http://file.setav.org/files/Pdf/20140404214645_hile-ve-tehdit-cenderesinde-afganistan-secimleri-pdf.pdf
124. http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/02/140128_k04_afg_candidates_deputies_election.shtml
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vahdet’in Kuzey Afganistan sorumlusu oldu. Aynı yıllarda Kuzey Afganistan As-
keri Konseyi’nin lideri Dostum’un yardımcılığını da yürüttü. muhakkık iç savaşta 
da etkindi.

taliban’ın güçlenmesiyle birlikte onlara karşı da silahlı mücadele yürüttü. ta-
liban’ın yönetimi süresince hiçbir şekilde Afganistan’dan ayrılmayan nadir komu-
tanlardan birisidir. taliban ülkenin yüzde 95’ini ele geçirdiğinde muhakkık geri 
kalan topraklarda direnenlerden birisiydi. savaş sonrası yeni dönemde taraftarları 
üzerindeki etkisini sürdürmeyi başardı.

taliban’ın devrilmesinden sonra gerçekleşen Bonn Konferansı’nda muhak-
kık geçici hükümette devlet başkan yardımcısı olarak görev aldı. geçiş hüküme-
tinde de Planlama Bakanı oldu. 2004 yılında görevi bırakıp cumhurbaşkanı adayı 
oldu ve seçimi üçüncü sırada bitirdi. 2005 milletvekili seçimlerinde meclise girdi. 
mecliste din ve kültür işleri komisyonu başkanı oldu.125

AbDuRRAb RESuL SAyyAf
eski önemli mücahit komutanlardan olan sayyaf, 
1943 yılında Kabil’de doğdu. Peştun asıllıdır. Dini 
eğitimini çeşitli islam ülkelerinde tamamladığın-
dan cihat yıllarında bu ülkelerin özellikle de Ara-
bistan’ın himayesine mazhar oldu. mısır’daki eği-
timi esnasında mısır ihvanının önemli isimleriyle 
irtibat kurdu. 1971 yılında Rabbani’nin yardımcısı 
oldu. 1974-78 arası hapis yattı. Hafizullah emin’e 
yakınlığından dolayı darbeden sonra 1979’da hapisten çıktı ve Pakistan a geçti. Bu-
rada ittihad-ı islami’yi kurup başına geçti.126

necibullah rejiminin yıkılmasından sonra diğer mücahit örgütleriyle birlik-
te Afganistan’a girdi ve Rabbani hükümetinin en önemli destekçilerinden birisi 
oldu. sonrasında Kabil’de yaşanan iç çatışmalarda onun partisiyle Ali mezari’nin 
Hizb-i vahdet-i islami arasında çok şiddetli çatışmalar oldu. iç savaşlardaki ro-
lünden dolayı uluslararası insan hakları gözlemcileri tarafından savaş suçu işle-
mekle suçlandı. taliban’ın Kabil’e girmesi üzerine Ahmet Şah mesut ile birlikte 
Kabil’i terk etti ve mesud’un hâkimiyetindeki kuzeye çekildi. taliban’ın çekilme-
sinden sonra tekrar Kabil’e geri geldi ve yeni güç oluşumunda çeşitli roller üst-

125. http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/02/140128_k04_afg_candidates_deputies_election.shtml
126. http://file.setav.org/files/Pdf/20140404214645_hile-ve-tehdit-cenderesinde-afganistan-secimleri-pdf.pdf
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lendi. Kabil milletvekilliği yaptı. 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu 
ancak kazanamadı.127

muHAmmED DAvuT  
SuLTANZuy
1953 yılında gazni’de doğdu. Peştun asıllı olan 
sultanzuy önceki dönem milletvekilliği ve eko-
nomi komisyonu başkanlığı yaptı. Ancak sonra-
ki dönemde meclise giremeyince televizyonculu-
ğa başladı. 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
cumhurbaşkanı adayı oldu ancak kazanamadı.

muHAmmED NADİR NuAym
Afganistan’ın eski şahı muhammed zahir Şah’ın 
torunu ve eski cumhurbaşkanı Davut Han’ın ye-
ğeni olan nuaym hayatının çoğunu yurtdışında 
geçirdi. 1977’de londra’ya gitti ve eğitimini orada 
sürdürdü.

taliban’ın devrilmesinden sonra 2003 yılın-
da Afganistan’a geri döndü ve muhtelif resmi gö-
revlerde bulundu. Bununla birlikte geçen 10 yılın 
çoğu zamanında siyasi yaşamın uzağında ticari faaliyetler yürüttü. Ancak 2013 yı-
lında siyasal arenada görünür oldu. Halkın sesi hareketinin başına geçti ve 2014 
cumhurbaşkanı seçimlerinde aday oldu ancak bir müddet sonra yarıştan çekildi.128

cELALETTİN HAKANİ
sovyetler Birliği’ne karşı cihat döneminde yu-
nus Halis’in en önemli komutanlarından biriydi. 
1989 yılında geçiş hükümeti projesinin sorumlu-
su oldu. 1994 yılında Kabil’deki mücahit gruplar 
arasında ateşkes önerisinde bulunan komisyo-
nun başkanlığını yaptı. 1990 yılında Şah me-

127. http://www.daikondi.com/shakhseiathaaf.htm
128. http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/11/131021_ram_afg_candidates_list.shtml
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sut’un çevresindeki etkin komutanlar arasında yer aldı. mücahitlerin zaferinden 
sonra adalet bakanı oldu. taliban’ın ortaya çıkmasıyla birlikte taliban’ı destekledi. 
taliban Kabil’i ele geçirince taliban hükümetinde kabileler bakanı oldu. Ancak 
bir müddet sonra taliban’la arası bozulunca zamanının çoğunu Pakistan ve Kör-
fez ülkelerinde geçirmeye başladı. ABD’nin Afganistan saldırısı esnasında taliban 
tarafından komutan olarak tayin edildi. 2001 yılında bir bombardımanda yara-
landı. yine 2009’da öldürüldüğü iddia edildiyse de bu ispatlanamadı. Kendi adını 
taşıyan bir örgütü vardır.

AbDuLKERİm HALİLİ
1950 yılında verdek’te doğdu. ilköğrenimini bu-
rada, yükseköğrenimini Kabil’de islami ilimler 
alanında yaptı. 1978 darbesinden sonra siyasi 
mücadeleye başladı. 80’li yıllarda katıldığı bir-
çok uluslararası sempozyum ile cihat için önemli 
bir rol üstlenmiş oldu. Afganistan islam Dev-
rim Konseyi sözcüsü olarak birçok kez Pakistan, 
iran, Bm ziyaretlerinde bulundu. ilk mücahit 
hükümetinde maliye bakanı oldu.

merkezi Bamiyan’da bulunan Hizb-i vahdet-i islami’nin lideridir. taliban’a 
karşı savaşan Kuzey ittifakı’nın üyelerinden birisiydi. Hizb-i vahdet-i islami’nin 
lideri mezari’nin taliban tarafından öldürülmesinden sonra onun yerine geçti ve 
Kuzey ittifakı ile anlaştı. 1998’de taliban’a yenildi ve iran’a gitti. taliban’ın devril-
mesinden sonra geri geldiği Bamiyan’da büyük bir karargâh kurmuştur. taliban’ın 
devrilmesinden sonra üstlendiği Karzai’nin ikinci yardımcılığı görevini Karzai’nin 
cumhurbaşkanlığı süresince sürdürdü.

vEKİL AHmET müTEvEKKİL
Kandehar’ın etkili dini ailelerinden birisinden 
olup taliban’ın yöneticileri arasındaydı. molla 
Ömer’in idari organizatörü, siyasi danışmanı ve 
sözcüsü olarak görülüyordu. taliban’ın sözcü-
lüğünü yaptığı dönemde henüz 31 yaşındaydı. 
1997’de ve 1999’da taliban’ın muhaliflerle müza-
kerelerinde taliban heyetinin başındaydı. 1999’da 
taliban’ın dışişleri bakanı oldu. taliban çökünce 
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diğer liderler gibi firari oldu ancak 2002’nin başlarında Kandehar’da Afganistan 
devletine teslim oldu ve devlet tarafından ABD’ye teslim edildi. 2003 yılının ekim 
ayında ABD tarafından serbest bırakıldı. sonrasında Afganistan ve taliban arasında 
arabuluculuk görevi üstlendi. taliban’ın ılımlı isimleri arasında sayılmaktadır.

muHAmmED HAN
1951 yılında Afganistan’ın güneyinde yer alan 
gazni’de doğdu. 1971’de Kabil Üniversitesi mü-
hendislik fakültesi’ne girdi. 1976’da elektrik mü-
hendisliği bölümünü bitirip Kabil elektrik ida-
resinde çalışmaya başladı. 1979’da mücahitlere 
katıldı. Hikmetyar’ın Hizb-i islami’si tarafından 
Kabil cihat sorumlusu olarak görevlendirildi. Bir 
müddet sonra Pakistan’a geçti. Pakistan’da Hizb-i 
islami’nin göçmen sorumlusu ve mali ve iletişim 
bölümünde yardımcı olarak çalıştı. mücahitlerin 1992 zaferi ile birlikte ekonomi 
bakanlığı komisyon üyesi oldu. taliban’ın hâkimiyeti ile birlikte siyasi faaliyetleri-
ni terk eden muhammed Han, taliban’ın devrilmesinden sonra gazni milletvekili 
oldu. Ailesi geçmiş yıllarda taliban’ın sert düşmanlarından olup, bir kardeşi tali-
ban tarafından öldürülmüştür.129

İSmAİL HAN
Cihat döneminin en güçlü çehrelerinden birisi 
olarak tanınan ismail Han, özellikle memleketi 
Herat’ta büyük etkinliğe sahiptir. taraftarları ona 
emir diye hitap ediyor ve ülkeyle ilgili verdiği 
tüm kararları harfiyen uyguluyorlar.

1946’da Afganistan’ın batısında yer alan He-
rat’ta doğdu. ilköğrenimini burada tamamladık-
tan sonra, askeri lise ve Kabil Askeri Akademi-
si’ne girerek topçuluk bölümünde okudu. Oku-
lunu bitirdikten sonra Herat’ta göreve başladı ancak birkaç ay sonra sovyetler He-
rat’a girince silahlı muhalefete başladı. Pakistan’a geçip Cemiyet-i islami’ye katıldı. 

129. http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/02/140128_k04_afg_candidates_deputies_election.shtml
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sovyetler geri çekilince Herat’ın kontrolünü ele geçirdi. Herat valisi ve tüm 
Batı eyaletleri komutanı oldu. Ancak taliban’ın saldırısıyla şehir düşünce ismail 
Han 1995’te iran’a geçti. yaklaşık 4 ay sonra iran’dan Afganistan’a geri döndü ve 
ülkenin batısındaki Badgis’te taliban karşıtı mücadeleyi örgütledi. Bu esnada yani 
1997 yılında taliban tarafından esir alındı ve esareti birkaç yıl sürdü. Bu zaman 
zarfında taliban karşıtı cephenin komutanı Ahmet Şah mesut ismail Han’ı kur-
tarmak için çok uğraştı ancak taliban onunla ilgili pazarlığa hiçbir zaman yanaş-
madı. Bununla birlikte ismail Han taliban’ın devrilmesinden bir yıl önce bazı ta-
liban üyelerinin yardımıyla Kandehar hapishanesinden firar edip iran’a kaçmayı 
başardı. tekrar Afganistan’a gelip ittifak cephesine katılan ismail Han, taliban’ın 
devrilmesine kadar savaşmayı sürdürdü.

taliban’ın devrilmesi ve Karzai hükümetinin kurulmasıyla Herat valisi oldu 
ve Herat’ın yeniden imarı için büyük bir seferberlik başlattı. Herat valiliği süre-
since sürdürdüğü bu imar faaliyetleri oldukça dikkat çekicidir. Öyle ki Herat va-
liliğinden alınıp Kabil’e getirilmesi Herat’ta birçok kişinin ölümüyle sonuçlanan 
protesto gösterilerine yol açtı. Karzai Herat valiliği yerine ona enerji ve su Bakan-
lığı’nı önerdi. son olarak bu görevi yapıyordu.130

bİSmİLLAH muHAmmEDİ
1961 yılında Pençşir’de doğdu. Kabil Harp Aka-
demisi mezunudur. Ahmet Şah mesut’un cihat 
dönemi arkadaşlarındandır. taliban sonrasında 
2002’den itibaren Afganistan savunma Bakanlı-
ğı’nda dokuz yıl boyunca çeşitli görevlerde bu-
lundu. 2010’un sonlarında içişleri bakanı oldu 
ancak 4 Ağustos 2012’de gensoruyla bakanlığı 
düşürüldü. Bundan üç hafta sonra Hamid Karzai 
tarafından ismi bu kez savunma bakanı olarak 
meclise sunuldu ve 15 eylül 2012’de güvenoyu 
alarak milli savunma bakanı oldu.

130. http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/02/140128_k04_afg_candidates_deputies_election.shtml
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yuNuS KANuNİ
1957’de Pençşir’de doğdu. Kabil Üniversitesi Şe-
riat fakültesi’ne girdi. siyasi, kültürel ve cihat 
faaliyetlerine okulu bitirdikten sonra 1980’de 
Pençşir cephesine katılarak başladı. Burada 
Şah mesut kanadında devlet ve cihat komite-
si genel sekreteri oldu. Davet eğitim merkezini 
kurdu. 1981’de Şah mesut tarafından Pakistan’a 
gönderildi. Burada kaldığı 6 yıl zarfında kültür 
ve medya işleriyle ilgilendi. mücahitlerin za-
ferinden sonra Kabil’e geldi ve ordunun siyasi işler sorumlusu oldu. Ahmet Şah 
mesut’un yakın çalışma arkadaşlarından birisi olarak bilinmektedir. 80’li yıllarda 
Cemiyet-i islami ile Pakistan istihbarat Örgütü (ısı) arasındaki ilişkiden sorumlu 
idi. mesut’un Komutanlar Konseyi’ni oluşturma kararından sonra bu konseyin si-
yasi sözcüsü olarak görevlendirildi. mücahitler Kabil’i ele geçirdiğinde sözcülüğü 
devam etti. 1993’te Hikmetyar’ın ısrarıyla mesut savunma bakanlığından kenara 
çekilince, Rabbani tarafından onun yerine atandı. taliban’ın hâkimiyetinden son-
ra barış müzakerelerinde yer aldı. taliban’ın devrilmesinden sonraki uluslarara-
sı konferanslarda da etkin rol üstlendi. sonrasında Kabil’de güvenlik komisyonu 
başkanı oldu. geçici hükümette içişleri bakanı, geçiş hükümetinde ise eğitim ba-
kanı oldu. 2004 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu. Abdullah Abdullah ve 
mareşal fehim’in de destekleriyle Karzai’nin ardından ikinci oldu. 2005 seçimle-
rinde milletvekili oldu, ardından meclis başkanı oldu. 2014 seçimlerinde Abdul-
lah’ı destekleyeceğini açıkladı. 2014’ün mart ayında 2014 Şubat’ında hayatını kay-
beden cumhurbaşkanı birinci yardımcısı mareşal fehim’in yerine cumhurbaşkanı 
birinci yardımcısı oldu.

ATA muHAmmED NuR
1964 yılında mezar-ı Şerif ’te doğdu. sovyetlere kar-
şı savaşın en önemli komutanlarından biridir. Aynı 
şekilde mücahitler arası iç savaşın da önde gelen 
aktörlerindendir. Şu anda Belh eyaleti valisidir.

Üstad lakabıyla tanınmakta olup tacik asıllıdır. 
Kuzey Afganistan’da Rabbani’nin Cemiyet-i islami 
partisinin komutanlarından idi. Raşid Dostum ta-
rafından 1992’de Cünbüş-ü milli kurulduğunda 
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Cünbüş’ün kurucu üyelerindendi ve partinin ilk başkan vekili oldu. Ancak bir yıl 
sonra Cünbüş’ten ayrıldı ve 1995 yılında mezar-ı Şerif ’in kontrolü için Dostum 
kuvvetleriyle kanlı bir savaşa girdi. Bu savaşı Dostum kazandı.

Ata, taliban’ın hâkimiyetinden sonra Şah mesut komutasındaki kıuzey ittifa-
kının en önemli komutanları arasında yer aldı. taliban’ın mezar-ı Şerif ’ten çıka-
rılması Ata ve Dostum kuvvetlerinin birleşmesiyle gerçekleştirilebildi.

taliban’ın devrilmesi ve Karzai liderliğinde yeni devletin kurulmasıyla Ata 
ve Dostum kuvvetleri arasında bir kez daha çatışma başladı. 2004’te merkezi yö-
netim ve uluslararası güçlerin baskılarıyla iki taraf Kuzey Afganistan’da güç pay-
laşımını kabul etti. Buna göre mezar-ı Şerif ve Belh eyaletinin önemli bir kısmı 
Ata’ya, geri kalan bölge Dostum’a kaldı. Ata, sonrasında Belh eyaletinde kontrolü 
tamamen sağlamayı ve taciklere ek olarak Özbek, türkmen, Arap ve Hazaraların 
desteğini de almayı başardı. uygulamalarıyla Belh’in güvenlik ve kalkınmasında 
başarılı bir profil ortaya koydu.

KuTbETTİN HİLAL
1952 yılında doğan Hilal, inşaat mühendisi-
dir. Hikmetyar liderliğindeki Hizb-i islami’nin 
önemli aktörlerinden birisi olmuştur. 1993 yı-
lında Hikmetyar başbakan olduğunda onun 
yardımcısı oldu. 2003 yılında Hikmetyar ile iliş-
kisinden dolayı Pakistan’da tutuklandı. Kabil’e 
döndükten sonra Hizb-i islami ile bir ilişkisinin 
olmadığını ilan etti. Bununla birlikte Afganistan 
devletinin Hizb-i islami ile görüşme çabalarında 
yer aldığına dair bilgiler mevcuttur. Parti içerisinde bir grup hükümete eklendi 
ancak Hilal, taliban’la birlikte yönetime karşı savaşan diğer tarafta kaldı ve Hik-
metyar’ı destekledi. 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu ancak pek bir 
varlık gösteremedi.131

131. http://file.setav.org/files/Pdf/20140404214645_hile-ve-tehdit-cenderesinde-afganistan-secimleri-pdf.pdf
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AbDuRRAHİm vERDEK
eski savunma Bakanı general verdek 68 yaşın-
dadır. Afganistan askeri akademisinde okumuş, 
sonradan aynı alanda eğitim amacıyla ABD’ye 
ve mısır’a gitmiştir. sovyetlere karşı savaşta yer 
aldı ve bir dizi başarılı operasyon yönetti. Rab-
bani hükümetinde genelkurmay başkanı oldu. 
2004 seçimlerinden sonra Karzai tarafından sa-
vunma Bakanlığı’na getirildi. Bu görevi 2012’ye 
kadar sürdürdü. Bu tarihte güvenoyu alamayın-
ca görevi bırakmak durumunda kaldı. sonrasında bir yıl boyunca Karzai’nin sa-
vunma ve askeri reform başdanışmanlığını yaptı. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçim-
lerinde aday olmak için bu görevinden istifa etti. Aday olduktan bir süre sonra 
yarıştan çekildi.132

muHAmmED şEfİK 
güLAğA şİRZAİ
1954 doğumludur. necibullah karşıtı mücahit 
grupları arasında yer aldı. milli Cephe Partisi 
üyesidir. Resmi ve siyasi görevlerinin yanında 
ticaretle de uğraşmaktadır. 2004 yılında nenger-
har valisi oldu. Bu görevindeki çalışmalarından 
ötürü buldozer lakabıyla anılmaktadır.133

HİDAyET EmİN ARSALE
68 yaşında olan Arsale, Peştun asıllı olup Kabil 
doğumludur. Amerika’da güney illinois Üni-
versitesi’nde iktisat okudu. Aynı alanda george 
Washington Üniversitesi’nde doktora yaptı.

1969 yılında Dünya Bankasında çalışan ilk 
Afgan oldu ve 18 yıl bu bankada çalıştı. 1987 yılın-
da bu görevi bıraktı ve mücahitlere katıldı. 1989-
92 arasında mücahitlerin Pakistan’da kurdukları 
hükümetin maliye bakanı oldu. 1993’te kısa bir 
müddet dışişleri bakanı oldu.

132. http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/11/131021_ram_afg_candidates_list.shtml
133. http://file.setav.org/files/Pdf/20140404214645_hile-ve-tehdit-cenderesinde-afganistan-secimleri-pdf.pdf



A f g A n i s t A n  s i y A s e t i n i  A n l A m A  K ı l A v u z u

104

taliban’ın yenilmesinden sonra Bonn Konferansı’nda ticaret bakanı ve baş-
kan yardımcısı oldu. seçilmiş Karzai hükümetinde yar alamadı. Her ne kadar 
Karzai tarafından başbakan olarak önerildiyse de meclis, böyle bir makamın Ana-
yasada öngörülmediği gerekçesiyle bunu reddetti. Bununla birlikte kendisi mecli-
sin muhalefetine rağmen işine başbakan unvanıyla devam etti. Her ne kadar icra 
yönü olmasa da haftalık kabine toplantılarına katılıyordu. 2014 cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde aday oldu ancak kazanamadı.134

İNAyETuLLAH İNAyET
1946 yılında faryab eyaletine bağlı meymene şehrinde doğdu. Kabil Üniversi-
tesi’nde hukuk ve siyasal bilimler okudu. 1968’de muhammed zahir Şah döne-
minde hâkim olarak göreve başladı. 1985 yılına kadar çeşitli mahkemelerde görev 
aldı. Bunun son dört yılı Afganistan yüksek mahkemesi Ceza Divanı üyeliği idi.

taliban’ın devrilmesinden sonra faryab ve Badgis valilikleri görevlerini yü-
rüttü. sonrasında cumhurbaşkanlığı danışma kurulu üyeliği yaptı. yaklaşık üç yıl 
da semengan valiliği yaptı. son yıllarda Avustralya’da ingilizce eğitimi ve ardın-
dan ABD’de hukuk eğitimi aldı.135

SAD muHSİNİ
1966’da ingiltere/londra’da doğdu. Babası yasin 
muhsini diplomat olarak ingiltere’de bulunuyor-
du. Üç yaşındayken ailesiyle birlikte Afganistan’a 
geri döndü. sovyetler Birliği’nin işgali üzerine 
ailesiyle Avustralya’ya göç etti. taliban’ın devril-
mesinden sonra 2002 yılında Afganistan’a geri 
döndü.

Kabil’e ailesiyle birlikte döndükten sonra, 
ailece medya işine girdiler ve kısa bir sürede kur-
muş oldukları mabi grup sayesinde Afganistan’da tanınmaya başladılar. ilk olarak 
2002 yılında Arman Radyo ile iş hayatına atılan muhsini, 2004 yılında ABD’nin 
uluslararası yardımlarından faydalanarak aldığı para ile tolu’ televizyonunu kur-
du. Bu yüzden pek çok kişi muhsini’nin televizyonlarındaki programların ABD 
çıkarları doğrultusunda hazırlandığını düşünmektedir. Daha sonra başka tv ka-

134. http://file.setav.org/files/Pdf/20140404214645_hile-ve-tehdit-cenderesinde-afganistan-secimleri-pdf.pdf
135. http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/02/140128_k04_afg_candidates_deputies_election.shtml
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nalları da açtı. tolu’ tv kurulduğunda bünyesinde başta ABD vatandaşları olmak 
üzere 18 yabancı danışman vardı. ABD’den 2,2 milyon dolar para almıştı. Bu para 
usAıD tarafından ödendi.

muhsini; mareşal fehim ve Abdullah Abdullah gibi isimlerle de yakın diya-
log içinde oldu. 2009 yılında dünya medya imparatoru olarak ün yapan Rupert 
murdoch ile ortaklaşa farsi 1 isimli televizyon kanalını kurdu. teklif murdoch’tan 
gelmişti. murdoch muhsini’ye iran’a yönelik yayın yapacak farsça bir kanal kur-
mayı önerdi. muhsini de kabul etti. Batı kültürünü yansıtan eğlence programla-
rı yayınlayan kanal iran resmi makamlarınca sert tepkilerle karşılaştı. muhsini 
ve murdoch arasındaki ilişkinin gittikçe ilerlemesi iran tarafından muhsini’nin 
siyonistlikle suçlanmasına yol açtı. Çünkü murdoch koyu bir israil taraftarıdır. 
murdoch son olarak 2012 yılında mabi grup’un yüzde 33 ortağı oldu. muhsini 
ABD ile olduğu kadar Afgan devlet adamlarıyla da yakın ilişki içersindedir. Bu 
haliyle etkin bir iş adamıdır.

İHSANuLLAH bEyAT
1963’te Kabil’de doğdu. türkmen’dir. 1979 yılın-
da ABD’ye gitti ve burada mühendislik okudu. 
Ailesi Afganistan’ın en etkili tüccar ailelerinden-
di. taliban’ın devrilmesinden sonra Afganistan’a 
döndü. Burada telekomünikasyon şirketi Afgan 
Bisim’i ve Beyat vakfı’nı kurdu. Beyat vakfı üze-
rinden de Aryana televizyon kanalını kurdu. 

2003’te kurulan Beyat vakfı spordan kültüre, 
ihtiyaç sahiplerine yardımdan eğitim ve sağlığa; 
birçok alanda ve Afganistan’ın birçok bölgesinde sosyal sorumluluk faaliyetleri-
ni yürütmektedir. ihsanullah Beyat hâlihazırda Afganistan’ın en etkili işadamları 
arasında sayılmaktadır.
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SEyİT HüSEyİN ENvERİ
Hizb-i Hareket-i islami-i Afganistan’ın merkez 
konsey başkanıdır. 1956’da Pervan’da doğdu. si-
yaset bilimi mezunudur. sovyetlere karşı savaşta 
partisinin en önde gelen isimlerinden birisiydi ve 
askeri komutanın başındaydı. Rabbani’nin mü-
cahit hükümetinde Askeri savunma ve güvenlik 
Konseyi ile Çalışma ve sosyal işler Bakanlığında 
görev aldı. taliban’ın devrilmesinden sonra ta-
rım bakanı oldu. son olarak Kabil milletvekili idi.136

SİmA SEmER
1957 yılında gazni’de doğdu. 1982 yılında Ka-
bil Üniversitesi tıp fakültesi’nden mezun oldu. 
Bir müddet Kabil Devlet Hastanesi’nde doktor-
luk yaptı. 1984 yılında kocasının tutuklanması 
üzerine sima semer ailesiyle birlikte Pakistan’ın 
Belucistan eyaletine gitti. Burada Afgan mülte-
ci kadın ve çocuklara yönelik bir hastane kurma 
girişiminde bulundu. Bu amaçla 1989 yılında Şü-
heda Örgütü ve Şehit sağlık merkezi’ni kurmayı başardı. Bu örgüt Afganistan’ın 
en eski sivil yardım kuruluşlarından biri olup kadınlara yönelik sağlık faaliyetleri 
için kısa bir sürede Afganistan’ın 4 eyaletinde şubeler açtı. semer aynı zamanda 
kadınlara yönelik eğitim faaliyetlerine de girişti. Hâlihazırda 55’i Afganistan’da, 
3’ü Pakistan’da olmak üzere 58 kız okulu açmıştır. semer, taliban döneminde de 
Kabil’de gizli kız okulu açmıştı.

taliban’ın devrilmesinden sonra 2002’de Afganistan’a geri döndü. geçiş hü-
kümetinde Bm’nin önerisiyle cumhurbaşkanı yardımcısı ve kadın bakanı oldu. 
Afganistan’da ilk kez kadın bakanlığı kurulmuş olduğundan Afganistan’ın ilk 
kadın bakanı unvanını aldı. Ancak baskılar sonucu istifa etmek zorunda kaldı. 
Bakanlığı Aralık 2001 ile Haziran 2002 arasında sürdü. Hâlihazırda Afganistan 
Bağımsız insan Hakları Komisyonu başkanı ve dünyanın sayılı kadın hakları sa-
vunucularındandır. 2009’da nobel Barış Ödülüne aday gösterilmiştir.

136. http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/02/140128_k04_afg_candidates_deputies_election.shtml
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HAbİbE SERAbİ
1958 yılında mezar-ı Şerif ’te doğdu. sovyetlere 
karşı direniş döneminde işgal karşıtı eylemler 
organize eden Öğrenci Birliği’nin aktivistlerin-
dendi. eczacılık okumuştur. 1987-96 arasında 
Kabil’de tıp enstitüsü’nde hocalık yaptı. tali-
ban’ın başa geçmesiyle Pakistan’a gitti ve eğitim 
faaliyetlerine burada devam etti.

2003 yılında kadın işleri bakanı oldu. 2005’te 
Bamiyan valisi oldu. Böylece Afganistan tarihinin ilk kadın valisi unvanını aldı. 
filipinler’de verilen ve Asya’nın barış nobeli olarak meşhur olan Ramon magsay-
say ödülü sahibidir.137

KAZımE muHAKKıK
1973 yılında verdek’te doğdu. Akademisyendir. 
1980’de göç ettiği iran’da siyaset bilimi lisans ve 
master eğitimi gördü. 1990-94 arasında iran’daki 
Afgan göçmen kadınlara yönelik faaliyet göste-
ren Kevser encümeni’ni kurdu. master eğiti-
minden sonra döndüğü Afganistan’da özellikle 
kadın hakları savunusu alanında çalıştı. 2008’den 
itibaren üniversitede dersler verdi. Şu anda Afga-
nistan Kadın Araştırmaları ve eğitimi Kurumu 
başkanıdır.138

137. http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/02/140128_k04_afg_candidates_deputies_election.shtml
138. http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/02/140128_k04_afg_candidates_deputies_election.shtml
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SoNuÇ

elinizdeki bu çalışma Afganistan ile ilgili temel bilgileri okuyucuya aktarmak 
gayesiyle hazırlanmıştır. Bu amaçla Afganistan tarihi, bugünkü rayiç sosyal doku, 
uyuşturucu, göç gibi temel problem alanları, siyasi sistem, medya ve etkili şahıslar 
ile ilgili genel veriler aktarılmıştır.

Afganistan’ın 11 eylül sonrası durumu söz konusu olduğunda olumlu ve 
olumsuz durumların tamamen iç içe geçtiği ortadadır. Örneğin Afganistan halkı 
ve devletinin bu zaman zarfında belki de en büyük kazanımının basın ve medya 
özgürlüğü, ardından eğitimin gittikçe artıyor olması gösterilebilir. fakat bunlar-
dan birincisinin nedeni merkezi yönetimin zayıflığı, diğerinin nedeni eğitimsizli-
ğin çok yaygın olması ise bu gelişmelerin olumlu veya olumsuz yönleri sorgulan-
maya açıktır. Öte taraftan devlet kurumlarının gittikçe oluşuyor olmasına rağmen 
seçimlerdeki hile iddiaları meşruiyet sorununu ortaya çıkarmaktadır. siyaset, yar-
gı gibi kurumların davranışı hem halkın ümidini hem meşruiyeti zayıflatmakta-
dır ve bu haliyle Afganistan bir devlet görünümü bile verememektedir.

Afganistan’da güvenlik de çok vahim bir noktadadır. taliban hâlâ ülkenin 
önemli bir kısmında çok etkin durumda olup nerdeyse her gün bir yerde ölüm-
lerle sonuçlanan saldırılar düzenlemektedir. Öte taraftan devlet yetkilileri, aşiret 
liderleri ve valilerin bile kendi silahlı güçlerinin bulunması durumu içinden çı-
kılmaz bir hale sokmaktadır. Bu haliyle güvenliğin sağlanması sorumluluğunun 
Afganistanlılara bırakılması projesi açıkçası Batı’nın Afganistan yenilgisi sonrası 
buradan firar etme çabasından başka bir şey değildir. Ancak bu firar çabasının 



Batı’yı –müsebbiplerinden olduğu– bu bataklıktan kurtaracağı beklentisi ham ha-
yalden başka bir anlam ifade etmemektedir. Çünkü Asya’nın sükûnete kavuşma-
dığı bir durumda Batı’nın huzur bulacağını beklemenin, ütopyanın da ötesinde 
bir fantastik yaklaşımdan başka bir şey olmadığı bilinmelidir. Asya’nın sükûneti 
için de ikbal’in tanımıyla; Asya’nın kalbinin durulması olmazsa olmaz şarttır. Bu 
gerçekliği en iyi şekilde, yine raporun başlangıcında yer verdiğimiz muhammed 
ikbal’in mısralarının devamında görmek mümkündür:

“O bozulursa bozulur Asya 
O düzelirse düzelir Asya”
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AfgAnistAn siyAsetini 
AnlAmA KılAvuzu

Afganistan ister Pakistan, iran, türkmenistan, Özbekistan, tacikistan ve 
Çin tarafından çevrelenmiş bugünkü sınırları açısından, ister Büyük Ar-
yana ve Büyük Horasan’ın önemli bir kısmını kapsayan tarihsel coğrafyası 
açısından düşünülsün coğrafi ve jeopolitik konumundan ötürü dünyanın 
en önemli kesişme noktalarından biridir. Bu konumu neticesinde tarih 
boyunca medeniyetlerin karşılaşma, sultanların çatışma alanı olması bu 
toprakların kaderi olagelmiştir. stratejik önemini bugün de korumasından 
dolayı büyük güçlerin vekâlet savaşlarının yürütüldüğü topraklar olmak-
tan hâlâ kurtulamamış ve görünen o ki bu makûs talih, uzunca bir süre 
daha bu ülke toprakları ve insanlarının yakasını bırakmayacaktır. son bü-
yük felaketini 11 eylül 2001 sonrası yaşamaya başlayan Afganistan için, 
başta yabancı güçlerin çekilme kararı olmak üzere bazı nedenlerden do-
layı 2014 yılı sonrasının yeni ve kritik bir dönemece tekabül ediyor olması 
bizi bu çalışmayı hazırlamaya sevk etti.

elinizdeki rapor, anlamak için tanımak gerektiği gerçeğinden yola çıkıla-
rak meseleye dair bir “giriş kitabı” olması hedefiyle ve Afganistan’ın genel 
fotoğrafını çekme gayretiyle hazırlanmıştır. Bu amaçla ilk bölümde Afga-
nistan tarihi, bugünün arka planı olarak ana hatlarıyla ele alınmıştır. ikinci 
bölümde başta etnik gruplar ve sosyal yapı olmak üzere Afganistan’ın 
sosyal dokusu irdelenmiştir. Üçüncü bölümde, Afganistan toplumunun 
temel problem alanlarına yer verilmiştir. Devlet ve siyasetin ele alındığı 
dördüncü bölümde önce devletin yapısına bakılmış ardından legal ve 
illegal siyasi parti, örgüt ve hareketler tanıtılmıştır. Afganistan’ın dış iliş-
kileri beşinci bölümde anlatılmıştır. Afgan medyasına odaklanan altıncı 
bölümde Afganistan’daki belli başlı gazete, dergi ve televizyon kanalları 
ile ilgili genel bilgiler sunulmuştur. yedinci ve son bölüm olan “şahıslar” 
kısmında ise siyasi, dini ve sosyal hayatta etkili olan şahısların biyografi-
lerine yer verilmiştir.
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