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AFGANİSTAN’IN TALİBAN GERÇEĞİ 

Taliban’ın Kısa Tarihi 

Farsça ’da ve Peştunca ’da sözlük anlamı; “Öğrenciler” olan “Taliban” ismi, ilk olarak 1980’lerde Pakistan’ın 
kuzeyinde Afgan mülteciler için kurulmuş medreselerde görülmüştür. Sovyet birliklerinin 1989’da 
Afganistan’dan çekilmesiyle ve 1991’de SSCB’nin dağılmasıyla bölgede oluşan boşluk Taliban’ın önünü açmış 
ve Taliban, 1994’te Afganistan’ın eski başkenti Kandahar’da kurulmuştur. Taliban; aşırı muhafazakâr, siyasi ve 
dini bir oluşumdur. Kuruluşunun ardından Afganistan’ın güneyindeki savaş lordlarını hızlıca kontrol altına 
alarak bölgedeki nüfuzunu artırmıştır. 

Taliban, 1996’nın sonlarına doğru Afganistan’ın güneyinde bulunan Peştun gruplarının ve yurtdışındaki 
sözde muhafazakâr İslami unsurların da yardımını alarak ülkenin başkenti Kabil üzerindeki siyasi ve 
ekonomik etkisini önemli ölçüde artırmıştır. Ancak ülke genelinde Peştunların etkisinin önemli ölçüde 
artması ülkede bulunan diğer etnik gruplar olan Tacik, Hazara, Özbek ve Türkmenlerin tepkisini çekmiş ve 
ülkenin tamamen Peştun hâkimiyetine gireceği endişesinden ötürü Taliban’a karşı özellikle Afganistan’ın 
kuzey bölgeleri olmak üzere birtakım direnişler gösterilmiştir. 2001’e kadar Taliban Kuzey Afganistan’da 
küçük bir bölüm hariç ülkenin genelini kontrol altında tutmuştur. 



 

 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 Rejiminin Çöküşü 

Taliban’ın sosyal yaşama müdahalesi ve siyasi yönetim şekli hem ülke genelinde hem de uluslararası 
camiada kabul görmemiş yalnızca Suudi Arabistan, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından resmi 
olarak tanınmıştır. Ayrıca Taliban yönetimi başta El Kaide olmak üzere dünya üzerindeki birçok aşırı grubun 
ve terör örgütünün Afganistan’da faaliyet göstermesine ve onlar için sığınılacak bir liman olmasına izin 
vermesi dünya genelinde oldukça büyük tepkilere sebebiyet vermiştir. Son olarak El Kaide’nin 2001 yılındaki 
Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon saldırıları sonrası rejimin El Kaide lideri Usame Bin Ladini ABD’ye teslim 
etmek istememesine müteakip ABD ve NATO müdahalesini ülkeye çekmiştir. Taliban rejimini son vermeye 
yönelik Amerika ve NATO kuvvetleri tarafından önemli mücadeleler verilmiş lakin verilen bu mücadeleler 
sivil terörist ayrımı yapılmayarak binlerce masum insanın hayatına mal olmuş, Kasım 2001’de deTaliban 
rejimine son verilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri ve Taliban Müzakereleri 

ABD ve NATO birlikleriyle olan mücadeleler Taliban’ın önemli ölçüde insani ve ekonomik güç kaybetmesine 
sebep olmuştur. Yaşanan bu saldırılar sonrası yeniden eski gücünü kazanmak adına birçok alana yönelen 
Taliban yönetimi en önemli gelir kaynağını afyon ticaretinden sağlamaktadır. Taliban Lideri Molla Ömer 
2000 yılında uyuşturucu üretiminin dinen haram olduğuna dair fetvası sonrası ülke genelinde afyon ekimi 
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yasaklanmış ve üretim ciddi oranda azalmıştı lakin ilerleyen dönemlerde Taliban liderlerinin değişmesi ve 
örgüt içinde faklı görüşlerin ortaya çıkmaya başlamasından sonra yeniden ülke genelinde afyon üretimi 
artış göstermiştir. Taliban, resmi olarak uyuşturucu ticareti yaptığını reddetse de afyon hasadından yüzde 10 
vergi aldığı ve yıllık uyuşturucu ticaretinden 200 milyon Amerikan dolarının üzerinde kazanç elde ettiği 
bilinmektedir.  

2001 yılından bu yana Afganistan’da askeri varlık gösteren Amerika ülke genelinde yapmış olduğu 
operasyonlar sonrası bölgede 1 trilyon Amerikan dolarından fazla harcama yapmış olup bu giderlerin 
artması sonrası ülke üzerinde strateji değişikliğine gitme kararı almıştır. Alınan bu strateji değişikliği 
sonrası fasılalar halinde ülkeden askerlerini çekmeye başlamış lakin geri çekilme sonrası Afganistan 
üzerindeki hâkimiyetini muhafaza etmek istemektedir. Amerika için Afganistan üzerindeki hakimiyetin 
devam edebilmesi Taliban ile yapılacak anlaşmaya dayanmaktadır. Bu çerçevede Suudi Arabistan, Pakistan 
ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin yardımıyla 2018’de başlayan Taliban ile görüşmeler dönem dönem 
duraklatılsa da iki yıl gibi bir sürede sonuçlandırılmıştır. Amerika, anlaşmanın genel çerçevesinde anlaşma 
sağlanmasını adına ilk olarak Taliban’ı Afganistan Hükümet yetkilileri ile uzlaşmaya itmiş, taraflar arasında 
bir uzlaşma sağlanabilip sağlanamayacağını görmek istemiştir. Müzakerelerin başlamasından bir yıl sonra 
2019 yılında bir ortak mutabakata varılmış, bu mutabakat Taliban nezdinde örgütün ana karar alıcılarının 
yapmış olduğu bir uzlaşma olmasa da taraflar arasında önemli ölçüde buzların kırıldığının göstergesi 
olmuştur. Lakin Taliban ile ilk mutabakata varılmasının ardından başkent Kabil’de ve ülkenin genelinde 
yapılan bombalı eylemler özellikle Eylül 2019’da bir Amerikan istihbarat yetkilisinin Taliban tarafından 
öldürülmesine müteakip anlaşmanın içeriği daraltılmış görüşmelere farklı bir boyut kazandırılarak devam 
ettirilmiştir. Uzun süren görüşmeler neticesinde anlaşmanın son hali taraflar arasında 29 Şubat 2020’de 
imzalanmıştır.  

Amerika Birleşik Devletleri ve Taliban Anlaşması Sonrası Muhtemel Gelişmeler 

29 Şubat 2020’de taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre 14 ay içerisinde Amerikan askerleri kademeli 
olarak ülkeden çekilecek ve Afgan Hükümeti hapishanelerde bulunan 5 binin üzerindeki Taliban 
tutuklularını serbest bırakacaktır. Yapılan anlaşma karşılıklı olarak şiddet ve gerilimin sonlandırılmasını 
amaçlamakta lakin birçok çekinceyi de beraberinde getirmektedir. Özellikle serbest bırakılacak Taliban 
mahkûmlarının yeniden cephede var olan hükümete karşı savaşa katılıp katılmayacakları endişesi ülke 
genelinde büyük bir belirsizlik oluşturmaktadır.  

Kırk yılın üzerinde devam eden Afganistan savaşları, bölge halkını bezdirmiş olup özellikle genç neslin 
modern ve yaşanabilir Afganistan’a olan umutlarını günden güne kaybetmesine sebep olmaktadır. Bölge 
halkının ülkelerine dair talepleri ve istekleri hakkından detaylı bilgiye sahip olan Amerika Birleşik Devletleri, 
barışın tesis edilmesi sonrası ülkeyi hızlıca küresel ticarete uyumlu hale getirip Amerikan şirketleri 
vasıtasıyla hem Afganistan’ı hem kendi şirketlerini kalkındırmayı amaçlamaktadır. Böylelikle halkın 
ekonomik ve refah seviyesini artırarak ülkede var olan Amerikan düşmanlığını da kırmak istemektedir. 
Afganistan doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülkedir. Uzun süredir devam eden savaşlardan dolayı 
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doğal kaynakların güvenliği sağlanamayacağı düşüncesi ile doğal kaynaklar çıkarılamamış, barışın tesis 
edilmesine müteakip hızlıca ülke genelinde yerleri tespit edilen madenler üzerinde çalışmalara başlanarak 
doğal zenginliklerden daha fazla yararlanılması planlanmaktadır. Özellikle geleceğin elektrikli araçlarının en 
önemli ham maddelerinden olan Lityum rezervlerinin ülke genelinde 1 trilyon dolardan fazla olduğunu da 
göz önünde bulundurursak Afganistan’ın son 40 yılda yaşamış olduğu zorlukların tesis edilecek bir barış 
sonrası iyi yönetilebilirse çok hızlı bir şekilde Orta Asya’nın parlayan yıldızı haline dönüşebileceği 
görülmektedir. 

 

Ayrıca Afganistan’ın Kandahar şehrinden Pakistan’a kadar yüksek tonajlı araçlar için yapılan otoban 
Afganistan’da üretilen ürünler ve çıkarılan madenlerin Pakistan limanlarından dünyaya pazarlama fikrinin 
alt yapısını oluşturmaktadır. Bölgesel bir barışın tesisi, Pakistan ve Afganistan ticari ilişkilerinin gelişmesine 
katkı sağlayacak ve uzun yıllar devam eden kötü siyasi ilişkilerin ekonomik etkileşimin artmasıyla birlikte 
aşılabileceğinin sinyalleri verilmektedir. Ayrıca Afganistan’ın dağlarla çevrili olması ve herhangi bir 
limanının olmaması ülkede güçlendirilmeye çalışılan bankacılık sisteminin yükselen Orta Asya ülkeleri 
ekonomilerinin bankacılık merkezine dönüştürülerek Orta Asya’nın İsviçre’si haline dönüştürülmesi ilerleyen 
yıllarda gün yüzüne getirilecek konular arasında görülmektedir. 
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Planlanan onca projenin yanında Afganistan’ın en büyük sıkıntılarından biri olan etnik milliyetçilik ülke 
içerisinde Taliban sorunu çözülse bile insanlar arsındaki çatışmayı tetiklemeye devam edecektir. Peştun ve 
diğer milletler arasında olan bu çekişme ülke yönetiminde karar almayı zorlaştırmakla birlikte kurumlar ve 
personelleri arasında uyum içinde çalışmayı zorlaştırmaktadır.  

Sonuç olarak Taliban ve Amerika arasındaki sorunun çözümü, zaman içerisinde tarafların karşılıklı atacakları 
olumlu adımlar ile barış sürecinin uygulanabilirliği daha net olarak görülecek olsa da Afganistan’ın kendi 
içerisindeki etnik ve kronik sorunları çözüme kavuşturmadan ülkenin tam manası ile refah ve huzura 
kavuşması uzun yıllar alacaktır.  

 


