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TÜRKİYE’NİN GÖÇMEN SORUNU VE AFGANİSTAN MESELESİ 
 
21.yüzyıl hem Dünya hem de Dünya’da yaşayan tüm canlılar için oldukça zorlu bir zaman dilimi olarak 
seyretmektedir. 21. Yüzyıl insanı küresel çapta savaşlar, büyük orman yangınları, kuraklık, depremler, seller, 
son yılların en önemli gündem konusu olan Koronavirüs küresel salgını ve daha nice felaketle karşı karşıya 
kalmıştır. Tüm bu felaketler maddi ve manevi büyük yıkımlara neden olmuştur. 
 
Günümüz dünyasının en önemli sorunlarından biri olan ve gündemden hiç düşmeyen bir başka önemli konu 
ise Göç’tür. Göç; ‘Ekonomik, siyasi, toplumsal, terör olayları gibi nedenlerle hem ülke sınırları içinde hem de 
uluslararası arenada kalıcı veya geçici olarak farklı şekillerde gerçekleşebilen insan hareketliliğidir.2 İnsanlık 
tarihi boyunca zorunlu göç, yani; doğal afet, savaş, terör, kıtlık, doğa koşulları gibi nedenlerden dolayı 
yapılan göçler yoğunlukta gerçekleşse de yaşam standartlarını artırmak amacıyla yapılan gönüllü göçler ile 
farklı amaç ve şekillerde yapılan göçler de mevcuttur.  
 

 
1 Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 
2 Özkan, Recep, Göç Olgusu ve Toplumsal Yapıya Etkisi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, XLVII, s128-129, Kayseri, 
2019. 
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Göç alan ve göç veren ülkelerin özelliklerine bakıldığı zaman özellikle siyasi ve ekonomik durum, doğal 
koşullar ve yaşam kalitesinin belirleyici olduğu görülmektedir. Ekonomik ve siyasi meseleler, güvenlik 
sorunları, savaş, terör olayları ve doğal koşulların olumsuzluğu zorunlu göç veren ülkelerin başlıca 
özelliklerindendir. Hayat standardının göç veren ülkeye göre daha yüksek olması, ekonomik refah, can ve 
mal güvenliği, iş imkânı ve avantajlı coğrafi koşullar ise göç alan ülkelerin başlıca özellikleri arasındadır. 
Türkiye büyük oranda göç alan ve göç güzergâhı üzere olan ülkeler arasında yer almaktadır. Fakat Türkiye’ye 
yapılan düzensiz göçler, yasa dışı göçler ve göçmen akınları göç kavramının ülkede önemli bir sorun olarak 
vücut bulmasına neden olmaktadır.  
 
Asya kıtası ile Avrupa kıtası arasında adeta köprü görevi gören Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihten 
günümüze dek çeşitli göçlere maruz kalmış ve maruz kalmaya da devam etmektedir. Bundan dolayıdır ki 
göç kavramı Türkiye için daima güncel bir kavramdır. Türkiye’nin yoğun göçlere maruz kalmasının birçok 
nedeni vardır. Örneğin, komşu ülkelerde yaşanan savaşlar, iç çatışmalar, terör olayları ve siyasi belirsizlikler 
mevzubahis ülke halklarını göçe mecbur bırakmakta ve bu göçlerin bahse değer bir kısmı Türkiye’ye 
gerçekleştirilmektedir. Türkiye; Balkan ülkeleri, Kafkas ülkeleri ve Ortadoğu ülkeleri ile sınır komşusudur. 
Türkiye’nin sınır komşusu olduğu bu bölgelerin en temel özelliklerinden biri dünyanın en istikrarsız 
bölgelerinden olmalarıdır. İç sorunları dışında çıkarları çatışan gelişmiş ülkelerin farklı şekillerde saldırısına 
uğrayan bu bölgelerde sürekli çatışma ve savaş ortamı hâkimdir. Genellikle doğal kaynak, petrol ve 
doğalgaz zengini olan bu bölgelerde gelişmiş ülkelerin siyasi emellerine göre adımlar atılmakta ve insan 
hayatı hiçe sayılarak her türlü maddi-manevi savaş ortamı oluşturulmaktadır. Dolayısıyla Türkiye her yönden 
çatışma ve savaş çemberi içerisinde kalmaktadır. 
 
Türkiye Kuzey Afrika, Ortadoğu ve yakın Asya ülkelerinden göç edenlerin kalıcı veya geçici olarak yerleştiği 
bir ülke olmakla beraber Avrupa Birliği ülkelerine kaçak olarak göç etmek isteyenler için de vazgeçilmez bir 
duraktır. Örneğin, 2011 yılında Türkiye'nin sınır komşusu olan Suriye'de başlayan savaş nedeniyle halkın 
yaşam kalitesi ciddi oranda düşüş göstermiş, ekonomik sorunlar ve siyasi belirsizlikler Suriye halkını göçe 
mecbur bırakmıştır. Suriye'den göç etmeye karar veren vatandaşların göç edebilecekleri en avantajlı 
ülkelerden biri olan Türkiye, Suriye savaşını müteakip adeta göçmen akınına maruz kalmıştır. Türkiye kara 
sınırının %31,8'ini3 oluşturan Suriye sınırından Türkiye'ye göçmen girişleri başlamış ve Suriye savaşı henüz 
devam ettiğinden göçler de buna paralel olarak devam etmektedir. Türkiye'yi Avrupa'ya geçiş durağı olarak 
gören göçmenler Türkiye'den Avrupa'ya geçiş için yollar aramakta ve genellikle yasa dışı göç yollarına 
başvurmaktadırlar. '2000- 2010 yılları arasında Türkiye’de yakalanan toplam 700.000 düzensiz göçmenin 
473.000’i potansiyel transit göçmen olarak değerlendirilmiştir. Türkiye'yi Avrupa'ya geçiş yolu olarak 
kullanan düzensiz göçmenlerin sayısı 2015’te 146.485; 2016’da 174.466; 2017’de 175.752 olmuştur.4 Yasa dışı 
yolları kullanarak Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan transit göçmenler maalesef hayal ettikleri 
ülkelere ulaşamadan Akdeniz sularında can vermektedirler. 2014 yılından 2021 yılı haziran ayına kadar 

 
3 Ahmet Atasoy, Siyasi Coğrafya Açısından Türkiye (Hatay) – Suriye Sınırı, 2021. 
4 Selda Geyik Yıldırım, Göç ve Afganlar: “İstikrarlı Mülteciler”, 2018 
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20.000 göçmen Akdeniz'de boğularak can vermiştir.5 2015 yılında ailesiyle beraber Yunanistan'a gitme 
hayaliyle Muğla'dan şişme botla yola çıkan ve botun batmasıyla onlarca göçmenin boğularak can verdiği 
olayda cansız bedeninin bodrum kıyılarına vurduğu üç yaşındaki Alan Kurdi göçmenlerin sembolü haline 
gelmiştir. Üç yaşındaki Alan bebeğin kıyıya vuran cansız bedeni dünyayı hüzne boğsa da bu etki kısa sürmüş, 
göçmen sorunun çözülmesine yetmemiştir. Hatta Alan bebek birçok hafızadan silinip gitmiş ve 
duyarsızlaşan dünya artık göçmen ölümlerini görmezden gelmeye başlamıştır. Hüsranla sonuçlanan onlarca 
göç yolculuğu örneği olmasına rağmen hala binlerce göçmen aynı yollardan Avrupa'ya ulaşma ümidiyle 
zorlu yollara çıkmaktadır. 
 
Türkiye’yi Avrupa’ya geçiş yolu olarak değil de kalıcı yurt olarak gören göçmen sayısı da bir hayli fazladır. 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu’nun (UNCHR) 2020 yılı Küresel Eğilimler Raporu son 
yedi yılın en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğunu ortaya koymaktadır. Yine bu 
raporda yer alan son verilere göre, Türkiye’de yaklaşık %92’si Suriyeli olmak üzere toplamda 3,7 milyon 
mültecinin yaşadığı bildirilmektedir. Birleşmiş Milletler 2021 verilerine göre ise Türkiye’de 6 milyona yakın 
göçmen barınmaktadır. Göçmen sayısının her geçen gün artması Türkiye aleyhine sonuçlar doğurmakta; iç 
sorunlara, alt yapı yetersizliklerine, yerel halk ile göçmenler arasında çatışmalara, işsizliğe ve ekonomik 
sorunlara yol açmaktadır.  
 
Koronavirüs küresel salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sorunlar yerel halk ile beraber göçmenleri de 
olumsuz etkilemiş ve devletin normal koşullarda da göçmenlere verdiği destek salgın döneminde daha çok 
tartışılmıştır. Yerel halk ile göçmenler arasındaki ayrım artmış ve yerel halk geçim sıkıntısından dolayı 
göçmenler meselesi üzerinden hükumete eleştirilerde bulunmuş ve öncelik sırasının yerel halk üzere 
olması gerektiğini ifade etmiştir. Göçmenlerin istihdama dâhil edilmesinin yerel halkın işsizlik oranlarını 
artırdığı ve ekonomik olarak halkı olumsuz etkilediği ısrarla iddia edilse de yapılan araştırmalar 
göçmenlerin ekonomiyi canlandırdıklarını ve üretimin artmasını sağladıklarını göstermektedir.6 Bundan 
dolayı göçmenler yalnızca menfi olarak değil objektif olarak değerlendirilmelidir. Kurulduğu tarihten bu 
yana farklı yoğunluklarda göçlere maruz kalan Türkiye, kalıcı çözümler üreterek göçlerin hem yerel halkın 
hem de göçmenlerin lehine sonuçlanmasını sağlamalıdır. 
 
 
 
 
 
 

 
5 Son Yıllarda Akdeniz’de Ölen Göçmen Sayısı, Mülteciler Derneği, 8 Haziran 2021. 
6 Kemal Eker, Türkiye’de Yasa Dışı Göç Sorunu, 2008. 
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AFGANİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE GÖÇ 
Türkiye’nin göç sorununa Suriye’den sonra bir yenisi olarak eklenen Afgan göçü ise son günlerde ülke 
gündeminin en önemli konularından biri haline gelmiş ve üzerine en çok konuşulan tartışılan konular 
arasına girmiştir. Afganistan, dünya ticaret yollarının ve enerji nakil yollarının kesiştiği, zengin doğal 
kaynaklara sahip stratejik önemi olan bir ülkedir. Bundan dolayı tarih boyunca birçok milletin istilasına 
uğramış ve bir türlü istikrarı yakalayamamıştır. Sürekli dış tehdit, sömürü ve saldırı altında olan 
Afganistan’da, dış sorunlarla beraber ülkede iç çatışmalara neden olan farklı amaç ve şekillerde bir araya 
gelmiş Taliban ve el-kaide gibi oluşumlar da varlık göstermektedir. Bu oluşumlar, işgalci ülkeler ve Afgan 
hükümeti arasında çatışmalar yaşanmakta bundan dolayı ülkede iç sorunlar boy göstermektedir. Mamafih 
bu iç sorunların beraberinde getirdiği ve siyasi emellerinden dolayı Afganistan’a her türlü müdahalede 
bulunan devletler ile olumsuz münasebetler dış sorunlara da neden olmaktadır. Afganistan’da varlık 
gösteren en önemli oluşumlardan olan Taliban son dönemlerde dünya gündeminin en çok konuşulan 
konuları arasına girmiştir. Taliban 1994 yılında bir grup medrese öğrencisinin Sovyet işgaline karşı kurduğu 
siyasi, askeri ve aşırı dini bir oluşumdur. Katı kurallarıyla, sosyal hayata müdahalesiyle ve aşırı dini 
tutumlarıyla bilinen Taliban, 2001 yılına kadar Afganistan’ın büyük bir kısmını hâkimiyeti altında tutmuştur. 
Fakat Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı 2001 yılında düzenlenen 11 Eylül saldırıları ve bu saldırılardan 
sorumlu olan Usame Bin Ladin’in ABD’ye verilmemesi NATO ve ABD’nin Afganistan’a girmesine ve sivil 
terörist ayrımı yapılmaksızın binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. NATO ve ABD 
saldırıları Taliban rejimini büyük oranda zayıflatmış ve Taliban 2001 yılının Ekim ayında devrilmiştir.7 

 
7 11 Eylül Saldırıları, https://tr.euronews.com/2021/09/11/11-eylul-sald-r-lar-nas-l-oldu-sald-r-sonras-neler-yasand, Erişim Tarihi 13 
Eylül 2021 



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

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

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

Taliban’ın Afganistan’dan çekilmesi Kandahar şehrinin teslimi ve Taliban lideri Molla Ömer’in Kandahar’ı terk 
etmesiyle 9 Aralık 2001 günü gerçekleşmiştir. Taliban her ne kadar yenilmiş olsa da kendini yenileyerek her 
geçen gün daha çok güçlenmiş ve 20 yıl sonra tekrar Afganistan’ı kontrol altına alabilecek güce ulaşmıştır. 
 
2001 yılından günümüze kadar Afganistan’a milyarlarca harcama yapmış olan ABD strateji değişikliğine 
giderek kademeli olarak Afganistan’dan çekilme kararı almıştır. Fakat ABD büyük harcamalar yaptığı ve 
binlerce askerini kaybettiği Afganistan topraklarındaki hâkimiyetini de aynı zamanda muhafaza etmeyi 
arzulamaktadır. ABD bu hedefine ulaşmak için 2018 yılından itibaren Taliban ile görüşmeler gerçekleştirmiş 
ve yaklaşık iki yıl süren müzakerelerin sonunda 29 Şubat 2020’de mutabakata varılmıştır. ABD-Taliban 
Anlaşması maddeleri gereğince Amerika Birleşik Devletleri 14 ay içinde Afganistan’dan tamamen çekilecek ve 
Afgan hükümetine bağlı hapishanelerde bulunan Taliban mensupları serbest bırakılacaktır. Bu anlaşmayla 20 
yıldır Afganistan topraklarını işgal etmekte olan ABD geri çekilmiş ve ABD tarihinin en uzun süren savaşı olan 
Afganistan savaşı 30 Ağustos 2021 tarihinde son bulmuştur.8 Fakat sıcak savaşın son bulması ABD’nin elini 
Afganistan’ın yakasından çekeceği anlamına gelmemektedir. Afganistan topraklarından elde edeceği çıkarlar 
için her yolu mubah gören ve binlerce sivilin ölümüne neden olan ABD Taliban eliyle çıkarlarını korumaya 
devam edecektir. 
 
ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle tamamen yönetimi devralan Taliban rejimi aşırı dini tutumları ve katı 
kurallarıyla ülkede yeni bir göç dalgasına neden olmuştur. Taliban rejiminin yönetimi altında olmak 
istemeyen binlerce Afgan ülkesini terk ederek dünyanın çeşitli ülkelerine göç etmeye başlamıştır. Taliban 
rejiminin neden olduğu bu göç dalgasından en çok etkilenen ülkelerden biri de Türkiye olmuştur. 
 
Aslında Türkiye Afgan göçüyle resmi olarak ilk defa 1982 yılında tanışmıştır. Afganistan’ın Sovyetler Birliği 
tarafından işgal edilmesi nedeniyle Pakistan’a sığınan 4.163 kişi 1982 yılında ülkemize yasal yollarla göç etmiş 
ve hala Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşamını sürdürmektedir.9 UNHCR’nin 2017 yılındaki Küresel 
Eğilimler raporuna göre göçe mecbur bırakılan yaklaşık 4,8 milyon Afganistanlının 1,8 milyonunu ülke içi 
yerinden edilmiş kişiler, 3 milyonunu ise mülteciler/sığınmacılar oluşturmaktadır. 2017’deki en büyük ikinci 
mülteci nüfusuna sahip olan Afganların büyük çoğunluğuna Pakistan ve İran ev sahipliği yapmaktadır. 
 
Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesinden sonra binlerce Afgan göç etmeye başlamış ve dünyayı Afgan göçü 
telaşesi sarmıştır. Göçmenlere kapılarını kapatan birçok AB ülkesi Afganlar için de aynı politikayı izlemiş ve 
Afgan göçmen kabul etmeyeceğini açıklamıştır. Avusturya, İsviçre, Uganda gibi birçok ülke Afgan göçmenleri 
kabul etmeyeceğini açıklarken İngiltere, Kanada ve ABD 10 bin ila 20 bin arası Afgan göçmeni kabul 
edeceklerini duyurmuştur.10 Taliban rejiminin Afganistan hâkimiyetini ele almasıyla ortaya çıkan büyük göç 
dalgası, Türkiye’yi de etkilemiş ve Türkiye sınır kapılarından binlerce Afgan göçmen ülkeye giriş yapmıştır.  

 
8 Afganistan Savaşı, https://tr.wikipedia.org/wiki/Afganistan_Sava%C5%9F%C4%B1_(2001-2021), Erişim Tarihi 14 Eylül 2021. 
9 Tarihten Günümüze Afgan Göçleri, Ali Rıza Şimşek, Ağustos 2021. https://www.ankasam.org/tarihten-gunumuze-afganistan-gocleri- 
ve-turk-asilli-gocmenler/#_edn2, Erişim Tarihi 13.09.2021. 
10 Afgan Göçmenler, https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/hangi-ulke-kac-afgan-multeci-alacak-6603428/, Erişim Tarihi 14.09.2021. 
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Türkiye’ye giriş yapan Afgan göçmenlerin sayısı hakkında farklı iddialar ortaya atılsa da bu sayının 300 bin 
civarı olduğu açıklanmıştır. 300 bin Afgan göçmeni kabul eden ve hala göçmen akınına uğrayan Türkiye 
gerekli önlemleri almalı ve Afgan göçmenlerin ülkede oluşturacağı menfi etkileri en aza indirmeye 
çalışmalıdır. Sadece 10 Afgan göçmen kabul edebileceğini açıklayan Slovakya ve benzer sayıda açıklama 
yapan birçok ülke olmasına rağmen Türkiye Afgan göçmenler konusunda bir sayı sınırlaması getirmemiştir. 
Taliban’ın neden olduğu Afgan göçünün büyük oranda genç erkek nüfusundan oluşması, kadın ve çocuk 
göçmenlerin yok denecek kadar az sayıda olması akıllarda soru işaretleri oluşturmuş ve Afgan göçünün 
Türkiye gündeminin en önemli konuları arasına girmesini sağlamıştır.  
 
SONUÇ 
Afganistan’daki siyasi ve sosyo-politik meselelerden dolayı göç eden Afganların coğrafi yakınlıktan pek 
bahsedilemese de en çok tercih ettikleri ülkelerden biri Türkiye’dir. İki ülke arasında bulunan tarihi, siyasi ve 
kültürel yakınlık bu göçleri daha da tetiklemektedir. Aynı zamanda Afganistan’ın TBMM’yi tanıyan ilk 
Müslüman devlet olması iki ülke arasında ayrı bir samimiyet ve yakınlık oluşturmaktadır. Bunlar ve daha 
birçok nedenle Afganistan’dan Türkiye’ye yapılan göçlerin hem olumlu hem de olumsuz etkileri 
bulunmaktadır. Göçmenlerin üretimi artırmaları, farklı çalışma alanları yaratmaları gibi müspet etkileri olsa 
da düzensiz göçmen akınlarında bu etkiler pasif kalmakta daha çok menfi etkiler öne çıkmaktadır. İşsizliğin 
zaten büyük bir sorun olduğu Türkiye’ye çalışmak amacıyla gelen binlerce Afgan elbette işsizlik oranlarında 
artış gerçekleşmesine neden olacaktır. Milyonlarca göçmene ev sahipliği yapan Türkiye, kontrolsüz göçmen 
akını ve daha birçok sebepten ötürü işsizliğin her geçen gün arttığı bir ülke haline gelmektedir. Afgan göçü 
sadece ekonomik değil sosyal ve kültürel anlamda da ülkede sorunlara yol açmaktadır. Son yılarda 
Türkiye’nin kabul ettiği göçmen sayısı Batı Avrupa devletlerinin kabul ettiği göçmen sayısından çok daha 
fazladır. Bu sayının gelecekte artması durumunda, ekonomik olarak Türkiye’nin bu tür göçmen dalgasıyla baş 
etmesi oldukça zor görünmektedir. Yaşanan bu göçlerle birlikte, yerel halk ve göçmenler arasında 
gerginlikler yaşanması da olası bir durumdur. Türkiye göçmenlerden dolayı oluşabilecek her türlü 
olumsuzluğu ivedilikle çözmeli ve müspet yönde değerlendirebilmelidir.  
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