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Başlangıçta Amerikan müdahalesi Taliban’ın baskıcı rejiminden kurtulmak maksadı ile 

Afgan halkı tarafından büyük ölçüde desteklenmişti.

Afganistan’da 2014 Beklenirken: 

Taliban Örgütü ve Yeni Bir Siyasal Sürece 

Doğru Yeni Gruplaşmalar 

While Waiting for 2014 in Afghanistan: The Taliban Organization and 
New Groupings Towards a New Political Process

Fazıl Ahmed BURGET

Abstract
The U.S. intervened in Afghanistan with ideal goals such as; to establish security and stability by eliminating 
Al-Qaeda, Taliban and other elements of terrorism, to form a wide-based government with participation 
of all groups in accordance with democratic values, and to provide a modern army and police. However, 
considering the point arrived at, it is seen that there has not been much success except for the formation of 
government full of administrative corruptions. In the Chicago Summit of NATO which took place on May 
2012, it was decided that all foreign forces would withdraw from Afghanistan by 2014. While the aforesaid 
decision of NATO worries certain groups in Afghanistan on the future of this country, another issue which 
raise a question mark in minds is the presidential elections that is planned to be held after the withdrawal 
of foreign forces. The fact that those two important developments took place within the same year led to new 
quest and formation of certain new groupings in the country. While on the one hand the current President 
Hamid Karzai, who cannot legally be a candidate in 2014 elections, wants to maintain his influence by 
having someone in his own group elected; on the other hand, the groups opposed to Karzai want to give the 
Karzai’s game away by forming a political alliance among themselves. Hence, they launched a major rivalry 
in Afghanistan towards 2014. This study sheds light on the aforesaid rivalry and also touches on the possible 
developments in Afghanistan in 2014.

Keywords: Taliban Organization, the U.S. war on terror, National Front of Afghanistan, Afghanistan Na-
tional Coalition (ANC), ISAF



İnceleme

_J       
������!"#�$�%��&�'�$�(���&�'�

Taliban rejiminin yıkılmasından beri 

Afganistan’ın güvenliğini sağlayan NATO’nun 

2014’ün sonuna kadar bu ülkeyi terk etmesi 

beklenmektedir. ABD, El Kaide, Taliban ve di-

ğer terör unsurlarını tamamen ortadan kaldı-

rarak güvenlik, istikrar, demokratik değerlere 

göre geniş tabanlı bir siyasal sistemin kurulması, 

modern bir ordu ve polis teşkilatının sağlanması 

gibi hedeflerle bu ülkeye müdahale etmişti. Fakat 

gelinen noktaya bakılırsa, idari yolsuzluklardan 

ibaret bir hükümetin kurulması dışında pek fazla 

başarılı olduğu söylenemez. 

Bilindiği gibi, 11 Eylül 2001 olaylarının hemen 

ardından ABD Başkanı George W. Bush, yayın-

ladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi (National Se-

curity Strategy) ile El Kaide örgütü başta olmak 

üzere ona yardım ve yataklık eden tüm ülke ve 

grupları düşman ilan etmişti. Ayrıca “terörist” 

diye tanımlanan örgütlerin finans kaynakları-

na el konması ve dünyadaki hücrelerinin yok 

edilmesi kararı alınmıştı. Böylece “uluslararası 

terör” kapsamında değerlendirilen örgütler ve 

söz konusu örgütlere yataklık eden ülkelere kar-

şı açıkça savaş ilan etmişti. El Kaide ile birlikte 

onun en büyük müttefiki olan Taliban örgütü ve 

bu örgütlerin merkezi haline gelen Afganistan, 

hiç kuşkusuz bu savaşın ilk hedefiydi. Böylece 

ABD, 11 Eylül 2001 olayları sonrası süreçte ku-

rulan uluslararası koalisyon güçleri ile beraber 

Ekim 2001’de Afganistan’a askeri müdahalede 

bulunmuş ve Taliban rejimi yıkılmıştı. Ağustos 

2003’ten sonra Afganistan’ın güvenliğini üstle-

nen NATO, Mayıs 2012’deki Chicago Zirvesinde 

2014’te bu ülkeyi tamamen terk etme kararı al-

mıştır. NATO’nun bu kararı, Afganistan’da belli 

çevrelerde endişe yaratırken, yabancı güçlerin 

çekilmesi ile birlikte gerçekleşmesi planlanan 

devlet başkanlığı seçimleri de başlıca merak edi-

len konulardan biridir. Bu iki önemli gelişmenin 

aynı yılda gerçekleşmesi, ülkede yeni arayışlara 

ve yeni bir takım gruplaşmalara sebep olmuştur. 

Dolayısı ile 2014 yılı Afganistan’da yeni bir süre-

cin başlaması olarak görülmektedir. Bu süreçte 

Afganistan’daki gelişmelerin seyri bu çalışmanın 

içeriğini oluşturmaktadır. Ancak 2014’e doğru, 

ortaya çıkan bu gruplaşmalar konusuna girme-

den önce, Afganistan’da “terörle mücadelede” 

gelinen nokta ve bu mücadeledeki başarısızlık-

ların temel nedenleri üzerine kısaca durmakta 

fayda vardır.

Çöküşten Yeniden Yükselişe Taliban Örgütü

ABD’nin “terörle mücadele” kapsamında 

Afganistan’a müdahalesinin üzerinden on bir 

buçuk yıl geçmesine rağmen, bu hususta kayda 

değer bir başarının sağlanamadığı görülmek-

tedir. Bu süre zarfında Afganistan’da binlerce 

Amerikalı ve Avrupalının hayatının kaybetmesi-

nin yanı sıra, milyarlarca doların harcandığı da 

bilinmektedir.1

Başlangıçta belirtildiği gibi, ABD, çok iddialı 

amaçlarla Afganistan’a müdahale etmişti. Ancak 

aradan geçen bunca zaman içerisinde amacına 

ulaşma konusunda istenen başarıyı elde edeme-

diği görülmektedir. Öte yandan Ağustos 2003’ten 

beri “terörle mücadele” kapsamında güvenlik ve 

istikrarın sağlanması için Afganistan’da bulunan 

NATO komutasındaki yabancı askerî birliklerin 

2014 sonuna kadar tamamen çekilmesi beklen-

mektedir.2 Afganistan’da güvenlik ve istikrarın 

sağlanması hususunda gereken askerî araçların 
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yanı sıra, yeterli uzman kadronun da yetiştirile-

mediği bir zamanda NATO’nun bu kararından, 

bazı çevreler ülkenin yeniden iç sorunlar yaşaya-

bileceği yönünde endişe duyarken, kimi analiz-

ciler ise bu kararı “mağlubiyetin kabulü” olarak 

değerlendirmektedir.3

Bu arada şu hususu belirtmek gerekir: Başlangıç-

ta Amerikan müdahalesi Taliban’ın baskıcı reji-

minden kurtulmak maksadı ile Afgan halkı tara-

fından büyük ölçüde desteklenmişti. Bu nedenle 

kısa sürede Taliban rejimi yıkılmış ve ülkenin 

güneydoğusundaki Torabora dağlarının dışında 

nerede ise tüm Afganistan’da güvenlik sağlan-

mıştı. Ülke genelinde güvenli ulaşım imkanı ya-

ratılmıştı. Ancak bir süre sonra ülkenin güven-

liği tedricen sarsılmaya ve Taliban örgütü ülke-

nin farklı bölgelerinde yeniden boy göstermeye 

başlamıştır. Gerilla savaşında oldukça tecrübeli 

olan ve savaş taktikleri ile birlikte araziyi de çok 

iyi bilen Taliban örgütü vur-kaç taktiği ile arazi-

ye yabancı olan “uluslararası terörle mücadele 

timleri” ve çoğunlukla yeni yetişmiş tecrübe-

siz gençlerden oluşan Afgan güvenlik güçlerine 

karşı daha da avantajlı duruma gelmişlerdir. Bu 

yüzden her geçen gün daha da güçlenerek, şehir 

merkezlerinin dışındaki bölgelere, özellikle ge-

celeri hakim olmaya başlamışlardır. Son dönem-

lerde başkent Kabil başta olmak üzere birçok 

şehir merkezinde büyük eylemler yaparak kendi 

güçlerini ispatlamaya çalışmaktadırlar. Şehirler-

de yapılan eylemlerde özellikle ses getirecek kilit 

noktaların seçilmesi son derece dikkat çekmek-

tedir. Örneğin 2011 Eylül ayında ABD’nin Kabil 

Büyükelçiliğine yönelik yapılan saldırıda bir gün 

boyunca Kabil’de büyük dehşet yaratmıştı. Sal-

dırganların sayısının ise altı kişi olması dikkat 

çekmekteydi.4 Oysa başkent Kabil’in güvenliği 

Afgan güvenlik güçlerinin dışında kırk ülkeden 

binlerce asker tarafından sağlanmaktadır. Yine 

aynı şekilde 15 Nisan 2012 sabahı, Kabil başta 

olmak üzere, Logar, Celalabad ve Paktia bölge-

lerinde aynı anda yapılan saldırılarda devlet dai-

releri, yabancı temsilcilikler ve havaalanları gibi 

yerler hedef alınmıştı. Kabil’de Parlamento bina-

sı, İngiltere, Almanya ve Japonya büyükelçilikleri 

ve Celalabad’da ise havaalanı seçilen hedeflerin 

en başında bulunmaktaydı.5 Öte yandan farklı 

dönemlerde savunma ve içişleri bakanlıkları gibi 

ülkenin güvenliğinden sorumlu organların içine 

kadar girerek hem Afganistan devletine hem de 

halka gözdağı vermeye çalışmışlardı. Bu kap-

samda 2012 Şubat ayında Afganistan İçişleri Ba-

kanlığında danışmanlık görevi yapan iki yabancı 

uyruklunun bakanlık binasında öldürülmesi ve 

2012 Aralık ayında yine aynı bakanlığın içinde bir 

Amerikalının öldürülmesi durumun vahametini 

açıkça göstermektedir.6 Ayrıca Nisan 2011 ve Şu-

bat 2013 tarihlerinde Afganistan’ın milli Savun-

ma Bakanlığı binası da saldırılara maruz kalmış 

ve birçok subay hayatını kaybetmiştir. Özellikle 

Nisan 2011 saldırısının bakanlık binasının içinde 

gerçekleşmesi dikkat çekmektedir.7

Öte yandan Taliban örgütü son dönemlerde 

Afganistan’ın farklı bölgelerinde halka gözda-

ğı vermek için kendi yöntemleri ile kurdukları 

mahkemelerde “suçlu” buldukları insanları yar-

gılamaya ve hatta infaz etmeye başlamışlardır. 

Söz konusu bölgelerde devlet mahkemelerine 

gidenler bile Taliban nezdinde “suçlu” sayılmak-

tadır. Bu nedenle halk, her hangi bir hukuki so-

rununu devlet mahkemelerinde değil, Taliban 

mahkemelerinde çözmeye çalışmaktadırlar.8 

Diğer taraftan Afganistan’daki merkezi yönetim 

şimdiye kadar gümrükler dışında halktan vergi 

alamazken, yapılan bir araştırmaya göre Taliban 

örgütünün halktan yılda beş yüz milyon dolar 

“vergi” topladığı bilinmektedir.9 

Taliban örgütü gün geçtikçe daha da güçlen-

meye başlarken, Afganistan meselesine direk 

müdahil olan ABD, bu ülkedeki “başarısızlık” 

imajından kurtulmak için ne pahasına olursa 

olsun 2014 sonrası Afganistan’da belli bir siya-

sal istikrarın sağlanması için bu örgüte her tür-

lü tavizi vermeye hazır görülmektedir. Nitekim 

11 Eylül 2001’deki olayların ardından gerek BM 

Güvenlik Konseyi ve gerekse ABD’nin “kara lis-

tesine dahil” edilen terör unsurların bir çoğunun 

söz konusu listeden çıkarılması dikkat çekmek-

tedir.10 Ayrıca Eylül 2011’de ABD başta olmak 

üzere Avrupa’nın bazı ülkelerinin isteği ile Tali-

ban örgütünün Katar’da siyasi temsilcilik açarak 

“Afganistan meselesine müdahil olan ülkeler” ile 

barış görüşmelerine başladığı bilinmektedir.11 

Kabil yönetimini muhatap olarak kabul etmeyen 

Taliban örgütü, bu hususta yaptığı bir açıklama 
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da “biz Afganistan’da ancak gerçek muhatapla-

rımız ile müzakere edebiliriz” şeklindeki açıkla-

malarıyla Karzai yönetimini açıkça dışlamışlardı. 

Fakat daha sonraki dönemlerde gerçekleştiri-

len Katar, Suudi Arabistan, Pakistan, Fransa ve 

Afganistan’ın başkenti Kabil’de gerçekleşen gö-

rüşmelere Karzai yönetiminin de dahil edildiği 

bilinmektedir.12 Tüm bu gelişmeler Taliban ör-

gütünün sanıldığından daha da güçlü olduğunu 

göstermekle beraber, uluslararası camiada da 

ciddiye alınmaya başlamasına sebep olmuştur.

ABD Taliban’ın Yeniden Yükselişine 

Sebep Oldu

Daha önce kısmen işaret edildiği gibi, Taliban 

rejiminin yoğun baskısından dolayı Afganistan 

halkı Taliban örgütüne yönelik askeri operasyo-

nu başlangıçta desteklemişti. Bu yüzden Taliban 

rejiminin yıkılması uzun sürmemişti. Taliban 

rejiminin bir kaç ayda tamamen yıkılmasından 

sonra, ABD operasyon timleri ise zafer sarhoşlu-

ğu ile Afganistan halkının hassasiyetlerini ciddi-

ye almamaya başlamıştır. Bu nedenle ABD askeri 

birlikleri üst üste hata yaparak bölgede Ameri-

kan karşıtı fikirlerin körüklenmesine ve bundan 

dolayı Taliban sempatizanlarının artmasına se-

bep olmuşlardır.

Bu çerçevede bölgesel manada Amerikan kar-

şıtlığının artmasının temel nedenlerine kısaca 

bakılacak olursa, Afganistan’daki Amerikan bir-

liklerinin hataları veya aşırı gururlarından kay-

naklanan şu temel sebepler göze çarpmaktadır:

1. Sivil Yerleşim Birimlerine Yönelik Saldırı-

lar: Afganistan’da Taliban örgütüne karşı yapı-

lan operasyonlarda çoğu zaman sivil ve teröris-

tin birbirinden ayırt edilmediği görülmektedir. 

Özellikle ABD savaş uçakları tarafından çoğu 

zaman sivil yerleşim birimleri bombalanarak 

onlarca insanın ölümüne sebep olmaktadır. Her 

bir olayın ardından ABD yetkilileri sadece özür 

dilemekle yetinirken, Birleşmiş Milletler ise bu 

husustan dolayı “üzüntü duyduklarını” ifade 

ederek olayın üstünü örtmeye çalışmaktadır. 

Temmuz 2008’de ABD savaş uçakları tarafından 

bir düğünün bombalanması sonucunda çocuklar 

dâhil toplam kırk kişinin ölmesi ve yetmiş kişinin 

de yaralanması uluslararası insan hakları kuru-

luşlarının da tepkisini çekmişti. Yine aynı şekil-

de Kasım 2009’da Kandahar’da yapılan bir hava 

saldırısı sonucunda 13 sivil hayatını kaybeder-

ken 18 kişi de yaralanmıştı.13 Aynı şekilde Kasım 

2011’de ABD savaş uçaklarının Pakistan toprak-

larına attığı bombalar neticesinde 24 Pakistan 

askeri hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine Pa-

kistan devleti ilk tepki olarak kendi toprakların-

dan transit geçiş yapan NATO araçlarının ikmal 

yollarını kapatmıştı.14 Fakat daha sonra yapılan 

diplomatik temaslar neticesinde söz konusu yol 

açıldıysa da Pakistan halkının ABD ve NATO’ya 

karşı olan fikirleri değişmemiş ve her fırsatta 

ABD’ye olan karşı tutumlarını sergilemeye ça-

lışmışlardır. Nitekim 3 Eylül 2012’de Pakistan’ın 

Belucistan bölgesinde NATO tankerleri silahlı 

kişilerin saldırısına uğramış ve bütün tankerler 

yakılmıştı.15 Özellikle sivillere yönelik her gün 

onlarca saldırının yaşandığı bilinmektedir. Fakat 

hem bölgede hem de uluslararası camiada tepki 

çekmemesi için çoğu zaman basına yansımadığı 

bilinmektedir. Bu arada gerek Afganistan’da ge-

rekse Pakistan’da sivillere yönelik saldırılar sade-

ce hava bombardımanı ile sınırlı kalmayıp zaman 

zaman ABD askerlerinin de sivillere ateş açarak 

birçok insanın ölümüne sebep oldukları bilin-

mektedir. Nitekim Mayıs 2012‘de bir Amerikan 

askerinin Kandahar’da çoğunluğunu çocuklar ve 

kadınların oluşturduğu 16 kişiyi kurşuna dizdi-

ği bilinmektedir. Bir süre önce Amerikan askeri 

mahkemesinde yargılanan bu askerin akıbeti ha-

len bilinmemektedir.16 

2. Köy ve Kasabalara Yapılan Ani Baskınlar: 

Özellikle Amerikan askerleri bölgedeki muhalif 

örgütlere yönelik operasyonlar kapsamında za-

man zaman köylere ve kasabalara ani baskınlar 

düzenleyerek, camileri ve şüpheli gördükleri bir 

takım insanların evlerini aramakta ve ruhanî li-

derleri gözaltına almaktadırlar. Genelde Müs-

lüman topluluklar; özellikle de Afganistan gibi 

geleneksel İslam anlayışının hâkim olduğu top-

lumlarda Gayrimüslimlerin kutsal mekânlarına 

girmeleri hoş karşılanmamaktadır. Özellikle de 

halk arasında saygınlığı olan ruhanî kimselerin 

evinde yapılan aramalar ve bu kişilerin gözaltına 

alınması tüm topluma yapılan en büyük saygısız-

lık olarak görülmekte ve hatta bu eylemin ken-



İnceleme

__  
������!"#�$�%��&�'�$�(���&�'�

disi bir düşmanlık sebebi olarak görülmektedir. 

Ayrıca bir kadının yabancı bir erkekle yüz yüze 

gelmesi bile günah sayılan bu toplumda, yapılan 

ani baskınlarda, çoğu zaman insanlar uykuda ya-

kalanmakta, yabancı askerler halkın yatak odala-

rına kadar girmektedir. Dolayısı ile evdeki kadın-

lar yabancı ve hatta Müslüman olmayan asker-

lerle yüz yüze gelmek zorunda bırakılmaktadır. 

Bu da ani baskın yapan askerlere karşı düşmanlık 

sebebi olarak görülmektedir. 

3. Kutsal Değerlere Yapılan Saygısızlık: 

Afganistan’da görev yapan Amerikan askerleri 

genellikle bu ülkedeki hassasiyetleri bilmemek-

tedir. Hiç kuşkusuz kutsal değerler bu ülkenin en 

hassas oldukları noktalardan biridir. Bu doğrul-

tuda 21 Şubat 2012’de başkent Kabil’in kuzeyin-

deki Bagram Hava Üssünde, Kuran yapraklarının 

yakılması üzerinde başlayıp 35 kişinin ölümüyle 

sonuçlanan Amerikan karşıtı gösteriler bunun 

en bariz örneğidir. Olaydan sonra ABD Başka-

nı Obama başta olmak üzere NATO’ya bağlı 

ISAF (International Security Assistance Force 

–Uluslararası Güvenlik Yardım Gücü) Komuta-

nı General John Allen’e kadar birçok Amerikan 

yetkilisi Afganistan halkından özür dilemesine 

rağmen, olaydan ötürü haftalarca ülke genelinde 

büyük bir kargaşa yaşanmıştı.17 Yine 2009 yılında 

ülkenin güneyindeki Helmand ilinde Amerikan 

askerleri tarafından Kuran’a yapılan saygısızlık 

nedeni ile ülke genelinde geniş çaplı gösteriler 

gerçekleşmiş ve birçok kişi hayatını olaylar sıra-

sında kaybetmişti. Aynı şekilde 2011 yılında bir 

Amerikalı din adamının Florida eyaletinde “11 

Eylül olaylarına tepki” olarak Kuran’ı yakmak is-

temesi üzerine bir grup silahlı kişi Afganistan’ın 

kuzeyinde yer alan Mezar-i Şerif ’teki Birleşmiş 

Milletler Binasına girerek 10 kişiyi kurşuna diz-

mişti. Eylemi yapanlar ise Florida’daki din ada-

mına karşı bir tepki olarak bu eylemi gerçekleş-

tirdiklerini dile getirmişlerdi.

4. Toplumsal Değerlerin Çiğnenmesi: Diğer 

bir husus da Afganistan halkının hassasiyetle-

ri dikkate alınmaksızın erkek askerler tarafın-

dan Afgan kadınlarının üzerinin aranmasıdır. 

Bilindiği gibi Müslüman toplumda yabancı bir 

erkeğin kadınlara el sürmesi ciddi günahlardan 

sayılmaktadır. Özellikle Afganistan toplumu gibi 

radikal düşüncelerin hâkim olduğu topluluklar-

da yabancı bir erkeğin kadınlara el sürmesi onu 

lekelemesi anlamını taşımaktadır. ABD askerleri 

Afganistan’da bu gibi hassasiyetleri göz ardı ede-

rek bazı bölgelerde kadınların üzerini arayarak 

ciddi tepkiler almaktadır. 

Buna benzer tüm olaylar bölgede Amerikan düş-

manlığının artmasının yanında yabancılara karşı 

bir zihniyetin oluşmasına sebep olmaktadır. Bu 

da hiç kuşkusuz bölgedeki yabancı askeri birlik-

lerin faaliyetlerine olumsuz etki yapmakla, bu 

güçlere karşı savaşan gruplar için vazgeçilmez 

bir propaganda aracı olarak kullanılmakta ve 

dolayısıyla bu grupların daha fazla taraftar topla-

masına zemin hazırlamaktadır. Böylece “terörle 

mücadele” adı altında hareket eden ABD asker-

lerinin bölgesel dinamiklere ve bölge halkının 

hassasiyetlerine karşı umursamaz tavırları, özel-

likle ABD’ye ve genel olarak batılılara daha fazla 

düşman kazandırmıştır.

Yeni Bir Siyasal Sürece Doğru 

Yeni Gruplaşmalar

Afganistan’da görev yapan yabancı güçlerin 

2014’te çekilme kararının hemen ardından “ya-

bancısız” bir Afganistan’ın siyasal yapılanması 

için farklı etnik ve siyasal grupların yeni bir ta-

kım arayışlar içine girdiği görülmektedir. Afga-

nistan’daki yabancı güçlerin çekilmesi ile birlikte 

üçüncü devlet başkanlığı seçimlerinin de yapıl-

ması planlanmaktadır. Dolayısı ile bu dönem 

devlet başkanlığı seçimlerinde ülkedeki siyasal 

gruplar kendi güçlerini ortaya koymak için şim-

diden yeni bir rekabete girişmişlerdir. Bir tarafta 

devlet başkanı Hamid Karzai, kendi ekibinden 

birilerini devlet başkanlığına getirmek sureti ile 

kendi hakimiyetini sağlamaya çalışırken, diğer 

taraftan Kazai’ye rakip olan güçler ise bir takım 

siyasal ittifaklar ile Karzai ve ekibinin kurduğu 

oyunları bozmaya çalışmaktadır. Bu anlamda Af-

ganistan’daki siyasal rekabette önemli rol oyna-

yabilecek grupları şu şekilde sıralamak mümkün:

1- Karzai Ekibi:

On bir yıldan beri elinde tuttuğu siyasal iktida-

rın gücünden ve sahip olduğu uluslararası des-
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tekten yararlanarak kendisine güçlü bir ekip ku-

ran Karzai, Afganistan’ın bundan sonraki siyasal 

hayatına da iddialı görülmektedir. Her ne kadar 

kendisi yasal olarak aday olamıyorsa da kendi 

ekibinden birini iktidara getirmek sureti ile ken-

di hâkimiyetini sürdürmek isteyen Karzai, aynı 

zamanda Taliban ve Hikmetyar ile sürdürülen 

müzakereleri destekleyerek, bu ülkede güvenlik 

ve istikrarın sağlanması halinde “Afganistan’da 

barış kahramanı” olma hayalini kurmaktadır.

Afganistan parlamentosunda da güçlü bir taba-

nı bulunan Karzai ekibi, bu ülkedeki bir takım 

siyasal oluşumların kendi içindeki siyasi reka-

betleri körükleyerek küçük parçalara bölmeye 

ve bu küçük parçaları bir takım vaatlerle kendi 

yanına çekmeye çalışmaktadır. Farklı bir ifade 

ile söylemek gerekirse, Karzai ekibi zaman za-

man stratejik ataklarla diğer etnik ve siyasal olu-

şumlar arasında birtakım çatlaklar oluşturarak 

kendi konumlarını daha da güçlendirmektedir-

ler. Örneğin, şu anki meclis başkanı Abdurrauf 

İbrahimi, etnik olarak Özbek, siyasi fikir olarak 

Hikmetyar liderliğindeki Hizb-i İslamî’ye yakın 

ve mensup olduğu coğrafya ise bölgesel bazda 

siyasal rekabetlerde silik olan bir bölgedir. Kar-

zai ekibi İbrahimi’yi meclis başkanlığı için des-

tekleyerek bir taraftan Hizb-i İslamî’yi memnun 

ederken, diğer taraftan özellikle siyasal alanda 

mahrum olan Katagan Özbeklerini kendi yanına 

çekmek istemiştir. Böylece Özbekler arasında bir 

çatlak oluşturarak bazı Özbekleri kendi tarafına 

çekmiştir. Artık İbrahimi için Karzai’nin ekibine 

mensup olmak tüm diğer kimliklerinin üzerine 

yer almaktadır. Karzai ekibinin özellikle Özbek-

ler arasındaki parçalama taktikleri sadece mec-

lis başkanı ile sınırlı kalmamış, genç ve dinamik 

olan birtakım aydınları da kendi yanına çekmek 

Karzai ekibi zaman zaman stratejik ataklarla diğer etnik ve siyasal oluşumlar arasında birtakım çatlaklar oluşturarak 

kendi konumlarını daha da güçlendirmektedirler.
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sureti ile kendi ekibinin tabanını güçlendirmeye 

çalışmıştır. Ayrıca Karzai ekibi, Özbeklere yöne-

lik uyguladığı parçalama taktiklerinin aynısını 

diğer etnik gruplara da uygulamıştır. Taciklerin 

meşhur komutanlarından Muhammed Kasim 

Fahim’i devlet başkanlığı birinci ve Hazara lider-

lerden Karim Halili’yi ikinci yardımcılığına geti-

rerek bu iki büyük etnik grup arasında da ikilik 

yaratmaya çalışmıştır. Bu nedenle Karzai ekibini 

oluşturan gruplar farklı etnik kimliğe mensup 

olduğu gibi, farklı siyasi oluşumlardan gelmek-

tedir.18

2- Milli Cephe (Cebhe-i Milli):

2009 Devlet Başkanlığı seçimlerinde Karzai’yi 

destekleyen, Muhammed Muhakkik (Hazara), 

General Dostum (Özbek) ve ünlü komutan Ah-

medşah Mesud’un kardeşi ve 2004 – 2009 döne-

minde devlet başkanı birinci yardımcısı olarak 

görev yapan Ahmed Ziya Mesud (Tacik) başta 

olmak üzere, siyasal ve halk tabanı bakımından 

etkili olan kişilerin 2011’de bir araya gelerek 

“Milli Cephe” (Cebhe-yi Milli) adı altında yeni 

bir siyasi oluşum etrafında birleştiği bilinmekte-

dir.19

Merkeziyetçi rejime karşı federal bir yapıyı sa-

vunmaları ile gündeme gelen bu oluşum, kuru-

luşundan itibaren gerek Afganistan’da gerekse 

bu ülke siyasetine müdahil olan ülkelerde ciddi 

bir yankı yaratmıştı. 9 Ocak 2012’de bazı ABD 

kongresi üyelerinin daveti ve himayesi ile Ah-

med Ziya Mesud, Muhammed Muhakkik, Ge-

neral Dostum gibi bu oluşumun önde gelenleri 

Almanya’nın Berlin kentinde bir araya gelmiş-

lerdi. Kabil yönetiminin ciddi tepkilerine se-

bep olan Berlin konferansına katılan liderler, 

Afganistan’da merkeziyetçi başkanlık sisteminin 

olumlu sonuç vermediğini, halk ile devletin daha 

fazla ayrılmasına sebep olduğunu ve dolayısıyla 

yerel yönetimlere daha fazla yetki veren fede-

ral-parlamenter bir sistemin kurulması gerekti-

ğini açık bir şekilde dile getirmişlerdir.20 Bu slo-

ganları ile daha fazla dikkat çeken Milli Cephe 

grubu son günlerde Afganistan’ın farklı illerinde 

gerçekleştirdikleri mitingler ve yeni katılımlar-

la dikkat çekmektedirler. Bir süre önce yapılan 

Mezar-i Şerif mitinginde ünlü komutanlardan 

Ustad Atta Muhammed Nur’un da bu oluşuma 

katıldığı bilinmektedir.21

3- Ulusal Koalisyon (İtilaf-i Milli):

2004-2009 yıllarında Karzai yönetiminde Dışiş-

leri Bakanlığı görevini sürdüren ve 2009 Devlet 

Başkanlığı seçimlerinde Karzai’ye rakip olan 

Dr. Abdullah (Tacik-Peştun kökenli) liderliğin-

de, ülkede sosyal kitleler üzerine etkisi olan bir 

takım önemli şahsiyetlerin bir araya gelmesi ile 

kurulmuştur. Bu oluşum aslında Dr. Abdullah 

Abdullah’ın seçim kampanyasındaki ekibinden 

oluşmaktadır. Abdullah 2009 devlet başkanlı-

ğı seçimlerinde Karzai’ye karşı mağlup olunca, 

kendi ekibinin dağılmasını istememiş ve bir süre 

sonra da bu isimle yeni bir siyasal oluşum kur-

muştur.

Ulusal Koalisyon ile Milli Cephe hareketlerinin 

en önemli simaları eskiden Kuzey ittifakı adı 

altında Taliban örgütüne karşı çatışan liderler-

den oluşmaktadırlar. Milli cephe mensupları 

daha çok farklı siyasi oluşumların birleşmesi ile 

meydana gelirken, ulusal koalisyon ise daha çok 

Cemiyet-i İslami mensuplarından oluşmaktadır. 

Bölgeden gelen haberlere göre Şubat 2013’te ya-

��)��
��������
���,�����)�����
�����
����
�
���,
��
�������������/����
,�������.�����
����
�
�������;�������;��������������(����������
���,#�
�'������/����,�������.�����
����
�����������
��
������)�#;��������
�
)�����
�
���������������
�
���
��
�������
�,
������,����)
�
��
�����
�(



İnceleme

QV`       
������!"#�$�%��&�'�$�(���&�'�

pılan ortak bir toplantı ile 2014 seçimlerinde her 

iki oluşumun birlikte hareket edeceği ve tek bir 

aday çıkaracağı kararının aldığı bilinmektedir. 

Karzai ekibi karşısında birlikte hareket etme-

si halinde en güçlü oluşum olan Milli Cephe ve 

Ulusal Koalisyon hareketleri Afganistan’da par-

lamenter bir rejimin yanında yerel yönetimle-

re daha fazla etki verilmesi ile kısmi bir federal 

yapıyı savunmaktadırlar. Siyasal iktidarda gele-

neksel Peştun hakimiyetini bozmaya çalışan bu 

hareketler, Afganistan içinde olduğu gibi ulusla-

rarası kamuoyunca da son derece ciddiye alınan 

bir hareket olarak bilinmektedir. 

Bu arada son günlerde Afganistan’da adından söz 

edilmeye başlanan birçok siyasal oluşumun orta-

ya çıktığı görülmektedir. Bunlardan biri uzun sü-

reden beri Karzai hükümetinde farklı görevlerde 

çalışıp daha sonra bazı sebeplerden dolayı uzak-

laştırılan kişilerin bir araya gelerek eski milli eği-

tim ve içişleri bakanı Muhammed Hanif Atmer 

liderliğinde oluşturdukları bir gruptur. Ancak 

diğer gruplar ülkenin siyasal ve sosyal kitleleri 

üzerine pek fazla etkisi bulunmadığı için ciddi-

ye alınmamaktadırlar. Fakat bu grupların genel-

de 2014 seçimlerinde güçlü olanların yanına yer 

alarak bir takım siyasal ve ekonomik avanta pe-

şinde olduğu söylenebilir. 

Afganistan’daki mevcut siyasal gelişmeler dikka-

te alındığında, Karzai ekibine karşı oluşturulan 

siyasal muhalefetin tek şansının birleşmelerinde 

olduğunu görmek mümkün. Parçalı bir yapı ile 

seçimlere gidildiği takdirde yine Karzai ekibinin 

şansının daha fazla olduğu görülmektedir. Çün-

kü Karzai ekibi uzun süreden beri elde tutuğu si-

yasal iktidar potansiyelinden yararlanarak seçim 

sürecini etkilediği gibi, ülkedeki “bağımsız seçim 

komisyonu” çalışmalarını da kendi menfaatleri 

doğrultusunda yönlendirmesi mümkündür.

Sonuç 

Gerek ABD Başkanı gerekse diğer askeri ve is-

tihbarat yetkilileri daha önceki açıklamalarında 

2014 sonrasında Afganistan’daki üslerde varlık-

larını sürdürebileceklerini ve bir miktar askeri 

bu ülkede bulunduracaklarını ifade etmektey-

di.22 Nitekim 1 Mayıs 2012’de Obama ve Karzai 

arasında imzalanan “ABD-Afganistan stratejik 

işbirliği” antlaşmasında da bu hususun günde-

me geldiği bilinmektedir.23 Fakat Taliban başta 

olmak üzere Kabil yönetimine muhalif olan bir 

takım unsurlarla barış müzakerelerinin sürdüğü 

son günlerde, ABD Afganistan’daki bütün asker-

lerini çekebileceğini açıklamaya başlamıştır.24 Bu 

da Taliban hareketi ile ABD arasında perde arka-

sında herhangi bir uzlaşmanın sağlanmış olabi-

leceği şüphelerini doğurmuştur. Bu noktada bir 

süre önce Afganistan devlet başkanlığı ve dışişle-

ri bakanlığından yapılan bir açıklamada, Taliban 

ve Hikmetyar’ın da seçimlere katılması gerektiği 

yönündeki ifadeler son derece dikkat çekmekte-

dir.25 Dolayısıyla uluslararası güvenlik güçlerinin 

çekileceği 2014’te yapılması planlanan devlet 

başkanlığı seçimlerindeki tablonun nasıl olacağı 

en fazla merak edilen konulardan biri olarak gö-

rülmektedir. 

Öte yandan Taliban ve Hikmetyar grupları gibi 

devlet muhaliflerinin de 2014 devlet başkanlığı 

seçimlerine katılmasının ülkede siyasal istikrarın 

sağlanması noktasında önemli bir gelişme oldu-

ğu öne sürülmektedir. Fakat yukarıda adı geçen 

siyasal oluşumların Hikmetyar ve Taliban ile 

tarihi bir düşmanlığının bulunduğu da gözardı 

edilmemesi lazım. Taliban sisteme entegre edile-

rek diğer unsurlar sistem dışına itildiğinde yeni-

den sorunlar ortaya çıkabilir. Afganistan’da özel-

likle yakın dönem tarihinde açık bir şekilde gö-

rüldüğü gibi, dengelerin ne zaman kimin lehine 

değişeceği bilinmemektedir. Güçlerin neredeyse 

eşit olduğu Afganistan’da tüm etnik gruplar ve 

belli güç merkezlerinin menfaatleri göz önünde 

tutulmadığı sürece ülkede güvenlik ve istikrarın 

sağlanması oldukça zor görülmektedir. Çünkü 

Afganistan’da siyasal ve sosyal kitlelere etki eden 

unsurların tamamının silahlı olması ve belli nok-

talarda menfaatlerin çelişmesi, siyasal mücadele-

nin her an silahlı mücadeleye dönüşmesi anlamı-

nı taşımaktadır. Bu nedenle, Afganistan’da tüm 

grupların menfaatleri göz önünde tutularak ke-

sin ve kalıcı çözümler üretilmediği sürece, 2014 

sonrasında bu ülkede siyasal istikrarın sağlan-

ması oldukça zor görülmektedir.

O 
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