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AFGANİSTAN’DA SON DURUM 

Son günlerde gündemi meşgul etmekte olan COVID-19, diğer gündem maddelerini neredeyse tamamen 
unutturdu. Unutulan uluslararası gündem maddelerinin başlıcalarından olan, artık içinden çıkılmaz bir hal 
alan Afganistan sorununda; yakın zamanda gerçekleşen ABD-Taliban anlaşması, Cumhurbaşkanlığı seçimi 
gibi önemli olaylar incelenmesi ve gündeme taşınması gereken başlıca olaylar olarak öne çıkıyor.  

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 

20 Nisan 2019’da gerçekleştirilmesi planlanan seçimler başta güvenlik olmak üzere çeşitli nedenlerle ilk 
önce 20 Temmuz’a, ardından da 28 Eylül’e ertelendi. Tekrar ertelenmesi beklenen seçimler için ABD’nin 
Taliban’la barış görüşmelerini askıya almasıyla uygun zemin hazırlanmış oldu ve seçim hazırlıkları canlandı. 
Seçim hazırlıkları 2014 yılındaki seçimlere nazaran daha sakin geçti. Sadece belli başlı kentlerde seçim 
propagandası gerçekleştirilebildi. 

Taliban’ın yönetimden el çektirildiği 2001’den beri dördüncü kez yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine 
aralarında Cumhurbaşkanı Eşref Gani, İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ve eski başbakanlardan 
Gülbeddin Hikmetyar’ın da bulunduğu 14 aday katıldı. Seçimde 72 bin güvenlik görevlisi görev yaptı.  
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7383 ayrı merkezde seçim yapılırken bu merkezlerde 5388 sandığın güvenliğinin sağlanabileceği açıklandı. 
Taliban tehdidi nedeniyle yaklaşık 2000 yerleşim yerinde oy kullanma işlemi gerçekleştirilemedi. Kaynaklar 
özellikle güvenlik kaygısı nedeniyle 8.834.708 seçmenin birçoğunun sandığa gitmediğini ortaya koydu. 
Oyların 1.823.948 tanesi geçerli kabul edilirken geçersiz sayılan oylar hakkında net bir bilgi yansıtılmadı. 

Seçimden sonra ilginç olan şey, daha resmi olmayan sonuçlar açıklanmadan en çok oy aldığı belli olan iki 
adayın, Gani’nin ve Abdullah’ın, seçimi kazandıklarını duyurmalarıydı. Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, 
yapılan itirazlar nedeniyle 19 Ekim 2019’da açıklamayı planladığı kesin olmayan seçim sonuçlarını 22 Aralık 
2019’da açıkladı.  

18 Şubat 2020’de açıklanan nihai sonuçlara göre hâlihazırdaki Cumhurbaşkanı Eşref Gani, seçimi %50,64’lük 
bir oranla (923.592 oy) birinci tamamlarken İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah %39,52’lik bir payla 
(720.841 oy) ikinci oldu. Eski başbakan Gülbeddin Hikmetyar ise oyların %3,85’ini alarak seçimi üçüncü olarak 
tamamladı. Cumhurbaşkanı Eşref Gani daha çok Peştunların yaşadığı güney ve doğudan, Abdullah Abdullah 
ise diğer etnik grupların bulunduğu kuzeyden ve merkezi dağlık kesimlerden oy aldı. Bu durum ülkede siyasi 
bir bölünmeye kapı aralamış oldu. 

Afganistan’da bir adayın seçimi kazanabilmesi için oyların %50+1’ini almış olması gerekiyor. Eğer bu oyu 
alan bir aday bulunmazsa en çok oy olan iki aday arasında seçimin ikinci turu gerçekleştiriliyor 
Cumhurbaşkanı Gani’nin sadece 12 bin oyla bu barajı aşmış olması, itirazlara neden oldu. Cumhurbaşkanlığı 
seçimine katılan adayların birçoğu katılımın beklenenden az olması nedeniyle adayların bekledikleri oy 
oranlarına sahip olamadıklarını ve seçime hile karıştırıldığını öne sürerek seçimi kabul etmediklerini 
açıkladılar. Nitekim birinci olduğu açıklanan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ikinci olan aday Abdullah Abdullah 
aynı günde farklı yerlerde yemin töreni düzenlediler. Böylece zaten siyasi bakımdan parçalanmış ülkede 
mevcut vaziyeti değiştirme kapasitesi olmayan idare işi de çıkmaza girmiş oldu. Geçtiğimiz günlerde 
imzalanan ABD-Taliban barış mutabakatının uygulanması, daha ülkenin başının dahi belli olmaması 
nedeniyle gecikebilir. Ayrıca Taliban ve kurulacak zayıf hükûmet arasında da müzakereler daha ileri bir 
tarihe kalabilir. Çünkü Taliban hâlihazırda Afganistan’daki gücünü korumakta ve Taliban’ın gücü elinde 
bulunduran taraf olarak zayıf bir hükûmetle masaya oturması makul görünmemektedir. 

2014 seçimlerinde olduğu gibi bu seçimlerde de ABD, bu siyasi krize müdahale etmeye karar verdi. Yapılan 
açıklamada ABD’nin paralel yönetim değil “birleşik” bir Afganistan istediğinin altı çizildi. ABD Afganistan Özel 
Temsilcisi Zalmay Halilzad, iki Cumhurbaşkanı adayı arasında uzlaştırma görüşmeleri başlattı ve bu 
görüşmeleri sürdürdü. Ancak henüz iki aday arasında bir uzlaşma sağlanamadı. Eski Cumhurbaşkanı Hamid 
Karzai, bu uzlaşmanın “bilinçli” olarak sağlanmadığını, bunun ABD’nin çıkarlarına ters düşeceğini ve ülkedeki 
bu mevcut durumun ABD’nin Afganistan’a uyguladığı aşağılayıcı politikanın bir sonucu olduğunu ifade etti. 
Bununla beraber Halilzad’ın ve diğer ABD yetkililerinin Gani’nin yemin törenine katılmış olması, büyük 
ihtimalle bu süreçten Gani’nin baskın çıkacağını ve diplomatik sahada daha çok onun muhatap alınacağını 
gösteriyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı görevine Gani’nin getirilmesine, ABD’nin Afganistan politikası ve 
Taliban’la yapılan anlaşmanın uygulanması açısından sıcak bakılıyor. 
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Ancak meselenin şöyle bir tarafı vardır ki o da bu seçimlerden galip çıkan herhangi bir adayın oluşturacağı 
yönetimin öncekine nispetle daha zayıf kalacağıdır. Çünkü -yukarıda geçtiği üzere- en öndeki iki aday 
ülkenin farklı bölgelerinden oy aldılar ve yapılan seçimin de çok şaibeli olduğu açıktır. Bu durumda ülkede 
siyasi kutuplaşma giderek belirginleşmeye başlayacaktır. Her iki adayın da ülke içinde silahlı destekçilerinin 
bulunması, oluşacak durumun tehlikesini açık bir şekilde göstermektedir. Bu yüzden ABD-Taliban anlaşması 
sonrasında ülke içine yoğunlaşacağı öngörülen diplomatik trafikle birlikte bu Cumhurbaşkanlığı seçimine 
de bir çözüm bulunması bekleniyor. Belki de en iyi çözüm, ülkedeki etnik grupların tamamının ya da 
çoğunun destekleyeceği bir kişinin başa geçirilmesidir. 

ÜLKEDE SİYASİ ÇATIŞMALAR 

Birkaç yüzyıldır bünyesinde çatışmaların eksik olmadığı ve halen birçok ülkenin çıkarlarının kesiştiği 
Afganistan’da hâlihazırda temel çatışma Afgan Hükûmeti ile Taliban arasında. Yaklaşık 20 yıldır burada 
bulunan ABD askerleri ve diğer ülkelere ait birlikler, hükûmeti destekliyor. Bunların dışında ülkede az 
miktarda ancak son zamanlarda güç kazanmaya başlayan IŞİD varlığı ve ABD ordusunun çekilmesiyle 
beraber dikkat çekmeye başlayacağı öngörülen bazı Afgan gruplar da mevcut. 26 yıldır sürmekte olan 
hükûmet ile Taliban arasındaki çatışma henüz bir tarafın üstünlüğüyle sonuçlanmış değil. Son zamanlarda 
çatışmaların sakinleştiği yorumu yapılabilirse de ülkede çoğu ABD ordusuna mensup olan yabancı askerler 
bulunmaya devam ettikçe bu çatışmaların nihayete ermesi mümkün görünmüyor. 

 

ABD ve koalisyon güçleri Afganistan’a, özellikle Rusya ve Çin’in bölgedeki nüfuz oluşturma ve geliştirme 
çabalarından doğan rekabetle girmişti. Ancak tıpkı Vietnam ve Irak’ta olduğu gibi Afganistan’da da 
beklediğini elde edemeyen ve yapılan işgalin kendileri için pahalıya patladığı ABD ile müttefikleri, çekilmek 
için Taliban’la Eylül 2018’de görüşmelere başladılar. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, bir yıl süren 
görüşmelerde tam da taraflar arasında bir taslak anlaşma belirlendiği sırada 5 Eylül 2019’da ABD askerlerine 
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gerçekleştirilen, Taliban’ın üstlenmiş olduğu saldırıyı gerekçe göstererek görüşmeleri askıya aldı. Bu sırada 
Taliban, sorunun çözümünde sözü geçen ve tanınan bir taraf olma durumunu devam ettirmek için Çin, İran 
ve Rusya yetkilileri ile iletişimi kesmedi. Haftalar sonra iki taraf arasında mahkûm takası 
gerçekleştirilmesiyle görüşmeler Aralık ayında yeniden başladı. 

Yaklaşık 18 ay boyunca Katar’ın başkenti Doha’da devam eden ve on bir tur müzakerenin gerçekleştirildiği 
çözüm görüşmeleri nihâyet 29 Şubat 2020’de tamamlandı ve taraflar bir mutabakata vardılar. İçeriğinde 
tartışmalı maddeler barındıran ve Taliban’ın Afganistan’ı yabancı unsurlardan arındırma hedefini 
gerçekleştirme fırsatı bulduğu Afganistan’a Barış Getirme Anlaşması uyarınca özetle; 

• ABD, müttefikleri ve Koalisyon güçleri; Afganistan’da bulundurdukları asker sayısını 135 gün 
içerisinde 8.600’e düşürecek ve beş askeri üssü kuvvetlerden tamamen arındıracaklardır. 

• Taliban’ın anlaşma kurallarına uymayı devam ettirmesi hâlinde ABD ordusu, müttefikleri ve 
Koalisyon güçleri; kalan 9,5 ay içerisinde Afganistan topraklarından tamamen çekilecektir. 

• Taliban, asıl adıyla Afganistan İslâm Emirliği, ülke içindeki taraflar arasında müzakerelerin 
başlatılacağı 10 Mart’a kadar (Afganistan yetkililerinden) bin savaş mahkûmunu; Afgan hükûmeti 
ise (Taliban mensuplarından) bin savaş mahkûmunu serbest bırakacaklardır. Geriye kalan 
mahkûmlar da taraflar tarafından üç ay içerisinde serbest bırakılacaktır. Taliban, serbest bırakılan 
mahkûmların ABD ve müttefik kuvvetlere karşı bir tehdit niteliği taşımayacağını taahhüt 
etmektedir. 

• ABD ve müttefikleri, Afganistan’ın toprak bütünlüğüne ya da siyasi bağımsızlığına karşı güç 
kullanmaktan veya güç kullanmakla tehdit etmekten veyahut ülkenin içişlerine müdahale 
etmekten kaçınacaktır. 

• Taliban, Afganistan topraklarında ABD ve müttefiklerinin güvenliğinin tehdit edilmesine müsaade 
etmeyecek, böyle bir durumda da tehdit eden unsurlara karşı siyasi, ekonomik ve askeri yollardan 
mücadele edecektir. 

• 10 Mart 2020 itibariyle başta Afganistan yönetimi ile Taliban arasında olmak üzere ülke içindeki 
unsurlar arasında müzakereler başlatılacaktır. 

Bunlardan başka Taliban üyelerinin yaptırım listesinden çıkarılması konusuyla ilgili maddeler de bulunuyor.1 
Anlaşmadan sonraki 24 saat içerisinde Taliban’ın hükûmet güçlerine 43 saldırı gerçekleştirdiği ve ABD 
kuvvetlerinin hükûmet güçlerini desteklemek amacıyla buna karşılık verdiği iddiası, anlaşmanın işlevi ve 
yürütülebilirliği ile ilgili kaygılara ve sorulara yol açtı. Aslında zaten bu tür kaygılar mevcuttu. Afganistan’a 
barış getirilmesinin amaçlandığı bir anlaşma olarak nitelenen bu anlaşmanın ülke açısından çok ümit verici 
bir anlaşma olmadığı; yalnızca Trump’ın başkanlık seçimine giden süreçte, hedefine ulaşamamış işgal 
nedeniyle bir an önce bu ülkenin topraklarından çekilerek kendisi açısından diplomatik bir başarıya imza at- 

             

1 Independent Türkçe 
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maya uzanan bir yol olduğu dile getiriliyor. Bazı siyasi gruplar, anlaşmanın hedefinin “Afganistan’a barışı 
getirmek” olduğunu hatırlatarak anlaşma sağlanırken önemli taraflardan birisi olan Afganistan devlet 
temsilcilerinin bulunmaması nedeniyle bu anlaşmanın yararsız olacağını belirttiler. Bununla beraber 
Cumhurbaşkanı Eşref Gani, anlaşmanın imzalanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. 

Yine ABD’nin anlaşma maddelerinde Afganistan’ın toprak bütünlüğünü ihlal etmeyeceğini ve ülkenin 
içişlerine müdahale etmeyeceğini taahhüt etmiş olması, Afgan hükûmetini daha da zayıf bıraktı. Yanında 
koalisyon güçleri bulunduğu halde Taliban’ın ilerleyişini durduramadığı görülen hükûmet güçleri, yalnız 
kalarak daha savunmasız bir vaziyete büründü. Böylece güçlü olan tarafın Taliban olması, anlaşmanın 
uygulanabilirliğini güçleştiriyor. Eğer anlaşmanın uygulanabildiği varsayılırsa her ne kadar Taliban 
müzakerelere mecbur bırakılmış gibi görünse de güçlü olan taraf olduğu için Taliban’ın yapılacak 
müzakerelerde her zaman kozunun bulunduğu ve varılacak olası bir mutabakatta üstünlüğünü koyacağı 
yorumu yapılabilir. Bununla beraber Rusların Afganistan topraklarından kovulmasından sonra yönetim 
konusunda çıkan anlaşmazlıkla beraber ülkede bir iç savaşın çıkmış olması gibi Afganistan konusunda SSCB 
ile aynı yöntemleri kullandığı ve benzer tavırlar içerisine girdiği ifade edilen ABD ve koalisyon güçlerinin 
çekilmesinden sonra ülke içi müzakerelerin başarısız olmasının ve durumun daha kötüye gitmesinin küçük 
denilmeyecek bir ihtimal olduğu dile getiriliyor. Nitekim bazı kaynaklar, ülkedeki çeşitli grupların daha 
şimdiden egemenlik mücadelesi için hazırlanmaya başladığını kaydediyor. 

Pentagon 9 Mart’ta yaptığı açıklamada ABD güçlerinin çekilmeye başladığını belirtti. Bazı kaynaklar da 
koronavirüs dolayısıyla bu çekilmenin ağır ve dikkatli bir şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi. Afganistan 
topraklarından birçok yıkımın ardından çekilmenin ABD ve müttefikleri için belli bir bedele mal olması aklın 
ve mantığın gereğidir. Yapılan anlaşmada bu konuyla ilgili bir maddeye rastlanmadı. Ancak Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’ne yapılmakta olan başvuruların belli bir karşılığı bulunabilir. Bununla beraber anlaşmada galip 
gelmiş bir görüntü sergileyemeyen ABD’nin diplomatik yöntemlerle olası bir savaş tazminatını hafifletmesi 
veya kaldırmasının mümkün olduğu söylenebilir. 

Afgan hükûmeti ile Taliban arasındaki müzakereler bazı nedenlerden dolayı ertelendi. 22 Mart’ta ilk 
görüşmeler koronavirüs nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştirildi. ABD ve Katar temsilcilerinin de 
hazır bulunduğu görüşmede taraflar arasında şiddetin azaltılması, yüz yüze müzakerelerin başlaması ve esir 
takası konuları ele alındı. Görüşmelerin devam etmesi bekleniyor. Sonuç olarak Afgan halkı her ne kadar bu 
barış sürecine umutla baksa da anlaşmanın uygulanabilirliği, tarafların takınacakları tutum gibi konular 
belirsizliğini koruyor. 23 Mart’ta da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüs tehlikesine rağmen 
Afganistan’a ziyarette bulundu. Bu ziyaretle birlikte ABD’nin Afganistan’a yaptığı 1 milyar dolarlık yardımı 
keseceği, COVID-19’la mücadele etmek üzere de 15 milyon dolarlık yardımda bulunacağı duyuruldu. Pompeo, 
Gani ile görüşme gerçekleştirdikten sonra da Katar’da Taliban temsilcileriyle buluştu. 

ÜLKEDE İNSANİ DURUM 

Yıllardır ülkede devam eden savaşlar ve çatışmalar, Afganistan’a bir ülke vasfı taşıma fırsatı bile 
vermemiştir. Her insanın bir ülkenin vatandaşlığına ve korumasına ihtiyaç duyduğu bu dönemlerde, kendi 
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ülkesinin korumasından faydalanamamak Afganistan halkı açısından oldukça zor bir durumdur. Çünkü ülke 
topraklarında meydana gelen çatışmalardan, çatışan taraflardan çok sivil halk etkilenmektedir. Sivil halkın 
durumunu etkileyen temel etkenlerin başında siyasi istikrarsızlık, güvenlik problemi ve çatışmalar, 
ekonomik sıkıntılar ve yolsuzluk gösterilmektedir.2 

Afganistan BM Yardım Misyonu Şubat 2020’de yayımladığı raporda, son on yılda Afganistan sınırları 
içerisinde 100.000’den fazla sivilin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı belirtildi. Öte yandan 2019 yılında en 
az 3403 sivilin hayatını kaybettiği, 6989 sivilin de yaralandığı kaydedildi. Bu oranlar özellikle 2016 yılında 
zirveye ulaşırken 2020’ye doğru yavaş bir düşüş gösterdi. Yine grafiklerdeki verilere göre sivil zayiatın 
%84’üne el yapımı patlayıcıların neden olduğu ortaya çıktı. Ayrıca sivil zayiat ülkedeki silahlı gruplara 
paylaştırıldığında Taliban’ın ve karşısındaki kuvvetlerin (ABD, hükûmet güçleri ile müttefiklerinin) 
birbirlerine yakın paylara sahip olduğu görüldü. 

Ülkede yaklaşık 9,4 milyon kişi insani yardıma, bunların 7.1 milyonu sürekli yardıma ihtiyaç duyuyor. 3 milyon 
kişi göçmen durumunda. Göçmenler Bakanlığının açıklamasına göre ülkede son 5 yılda tam 4 milyon kişi 
mülteci konumuna düştü. Birçok mülteci yaşam şartlarının çok kötü olduğu, temel ihtiyaçların 
karşılanamadığı kamplarda yaşıyor. Ülke de ciddi anlamda güvenlik sıkıntısı mevcut. 

Görüldüğü kadarıyla kısıtlı insani yardımların yapılabildiği Afganistan halkı, her şeyden çok barışa ihtiyaç 
duyuyor. Kurulduğu günden bu yana savaşsız bir gün geçirmemiş olan ülkede, taraflar arasında 
arabuluculuğa ihtiyaç duyuluyor. Ancak bu “arabuluculuk” işi başka devletlerin değil İslâm ümmetinin 
sorumluluğudur. En iyi arabuluculuk da hoşgörünün ve birlikte hareket etmenin kıymetini ümmet olarak 
kavramaktır. Bu şekilde hem Afganistan’da hem de diğer Müslüman ülkelerde herhangi bir iç savaşın vuku 
bulmasına ve bunu kullanarak başka devletlerin “barışı sağlamak” bahanesiyle kirli emellerini 
gerçekleştirmelerine engel olunabilir. Yine de insani yardım da dâhil yapılması gereken her şeyi yapmaları, 
başta Türkiye olmak üzere bütün İslâm ülkelerine düşen bir görevdir. Afganistan’ın koronavirüs verileri ise 
20 Nisan 2020 itibariyle şu şekilde gösterilebilir: 

Vaka Sayısı  : 1026 
Can Kaybı  : 33 
İyileşen Hasta Sayısı : 131 
 
KAYNAKLAR 
1) http://www.electionguide.org/ 
2)https://www.gasam.org.tr/ 
3)https://www.aa.com.tr/ 
4)https://www.stratejikortak.com/ 
5)http://www.iec.org.af/results/en/home 
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