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GİRİŞ

Afganistan, göze çarpan jeostratejik konumu itibariyle tarih boyunca gerek komşu 
devletlerin gerek büyük emperyalist devletlerin işgali tehdidine maruz kalmıştır. 

Afganistan halkının İslâmî kimliği ile ilişkili olarak bağımsızlığına yüklediği an-
lam, ülkenin dağlık fiziki yapısıyla bütünleşince Afganistan’ı işgal eden tarihin bütün 
istilacı güçleri için yenilgiyi adeta zorunlu kılmıştır. 

Büyük İskender, Afgan dağlarında durduğu gibi Sasanî İmparatorluğu Afgan dağ-
larına takılmış, Moğollar da Türkistan ve İran’ı kolayca istila ederken Afganistan’ı istila 
etmekte Müslüman Afgan halkının direnişiyle karşılaşmışlardır. 

Modern dünyada ise 19. yüzyılda İngiltere, Hint kıtası işgalini bitirip Afgan dağ-
larına yöneldi ama Afgan direnişini kıramadı. Önceki yüzyılın son çeyreğinde Sovyetler 
Birliği, içinde bulunduğumuz yüzyılın bu ilk çeyreğinde ise ABD, Afganistan’dan yenil-
miş olarak çekilmişlerdir. Bununla ilişkili olarak Afganistan için “yabancı ordu mezar-
lığı” kavramı dahi kullanılmıştır. Bununla birlikte son iki istilacı gücün yarım yüzyıla 
yaklaşan faaliyetleri Afganistan’ı yıpratmış ve bir dizi ihtilafla ekonomik sorun içinde 
bırakmıştır. 

Sovyetler Birliğine karşı mücadele oldukça parçalı dahili bir koalisyon tarafından 
kazanılırken ABD’ye karşı mücadeleyi Taliban hareketi Afgan halkının desteğiyle tek 
başına kazanmıştır. Öte yandan ABD istilası, Sovyetler Birliği istilasının dar ve yerel Sol 
desteğine karşı; nispeten geniş sayılabilecek hem etnik hem mezhepsel, çok taraflı bir 
koalisyon desteğine sahip olmuştur. ABD’nin yol açtığı katliamlar ve destekçilerinin kar-
maşık yönetiminin neden olduğu anarşizm, yolsuzluk, istikrarsızlık ve çatışma ortamı, 
söz konusu destekçi koalisyonu eritmiştir. Ancak ABD ve destekçilerinden kaynaklı bu 
karmaşık ortamın neden olduğu güvensizlik ve ekonomik sorunlar, Afganistan’ı bundan 
sonra yönetmeyi oldukça güçleştirmiştir. 

Taliban hareketi, 1990’lı yıllardan bu yana ülkenin önemli bir kısmını yönetmek-
tedir. Dış güçlerin bütün yaptırımlarına rağmen o bölgede asayişi sağlamış, halkın asgari 
ekonomik ihtiyaçlarını karşılamayı başarmış, kendi ilkeleri doğrultusunda eğitim-öğreti-
mi yaygınlaştırmış ve ortaya istikrarlı bir yönetim koymuştur. Buna rağmen ABD’nin yol 
açtığı yıkım, istiladan sonra Taliban yönetiminin Afganistan’ın uluslararası bankalardaki 
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hesaplarına erişimini engellemesi, İslam ülkeleri dâhil kendi etkisindeki ülkelerin Taliban 
yönetimiyle diplomatik ilişkiler geliştirmesinin önüne geçmesi; Çin ve Rusya’nın ise tem-
kinli, hesaplı ve netlikten uzak bir yaklaşım içinde olmaları Afganistan zaferini elde eden 
Taliban hareketinin işini zorlaştırmaktadır. Özlü bir ifadeyle Afganistan, istiladan kurtul-
muş olmakla birlikte istilacıların yaptırım ve engelleri ile kol ve ayaklarından bağlanmış 
bir hâl içinde olmaya devam etmektedir. Bu durum, Afganistan’da Taliban’la gelen istikra-
rın geleceği konusunda endişelere yol açmaktadır. 

Analizimizde, Afganistan’da kendisine ait bir sosyoloji ve eğitim düzeniyle birlikte 
ABD’ye karşı verdiği mücadele ile büyüyen Taliban hareketinin devletleşmesi sürecinde 
Afganistan’ın özellikle dışarıyla ilişkilerinde oluşabilecek muhtemel gelişmeler ele alın-
mıştır. 

DEVLETLEŞEN TALİBAN

Büyük ülkelerin güzergâhında olması sebebi ile hep hedef konumunda olan Afganis-
tan’da, 2001 Eylül saldırılarıyla başlayan savaş, nihayet 2021 Eylül’ü ile sona erdi. ABD ve 
NATO öncülüğünde yapılan savaş, uzun yıllar kanlı ve yıkıcı bir şekilde günümüze kadar 
süregelmiştir. ABD eski başkanı Donald Trump ile başlayan Afganistan’dan çekilme tartış-
maları Joe Biden ile hızlanmış; ABD, Taliban ile yapılan anlaşmanın süresini beklemeden 
Afganistan’dan çekilmek durumunda kalmıştır. ABD, bu ani sayılabilecek geri çekilmenin 
ülkede boşluğa, kaosa, ölümlere, ülkeden göçlere yol açmasını; Taliban’ın Afganistan’ı 
yönetemez bir şekilde devralıp başarısızlığa sürüklenmesini tasarlamıştır. ABD’nin mütte-
fiklerini hiçe saymasıyla da ilişkili olarak bu duruma NATO üyeleri bile hazırlıksız yaka-
lanmış, Hollanda gibi devletlerin ülkeden tahliyeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır.1

https://www.timesleaderonline.com/news/international-news/2021/08/tali-
ban-no-extensions-for-u-s-evacuations-in-afghanistan/ 

ABD’nin geri çekilmesiyle hızlı bir şekilde ülkenin büyük şehirlerini kontrolü altına 
alan Taliban, Kuzey İttifakı’nı kısa sürede çökertip bertaraf etmiştir. Ne var ki Kuzey İttifa-

1 https://www.politico.eu/article/netherlands-evacuation-afghanistan-airplane-kabul-airport/ 
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kı’nın askeri olarak çökertilmesi, ülkenin kuzey kesiminde yaşanan sorunların nihayete 
erdiği anlamına gelmemektedir. Kuzey sorunu, adil bir şekilde çözüme kavuşturulmadığı 
sürece Taliban için her zaman bir tehdit olarak duracak ve Batı tarafından sürekli öne 
sürülerek gündeme getirilecektir. Ülkeyi uzun süre yöneten Kuzey İttifakı’nın en önem-
li ihtiyacı silahlanmadır. Batı’nın Afganistan’da Taliban’a karşı mücadeleyi sürdürmek 
tutumunda ısrar etmesi hâlinde söz konusu ittifaka silah sağlayacağından kuşku yoktur. 

Taliban için diğer bir iç sorun, bölgeye yerleşmeye çalışan DAEŞ’tir. Yıllarca sü-
regelen savaşın oluşturduğu öfke ve nefret ile DAEŞ, Afganistan’da kitle bulabilecek 
bir potansiyele sahip olabilir. Taliban’ın, ABD ile anlaşmasının sebeplerinden birinin bu 
durumu engellemek olduğu da ileri sürülmüştür.2 Taliban yirmi yıllık savaş sürecinde 
yabancı savaşçı sorununu tecrübe etmiş olmalı ki El-Kaide ile arasına mesafe koymuş, 
son dönemdeki mücadelesine El-Kaide’yi dâhil etmemiştir.

Taliban’ın karşılaşabileceği en büyük sorunlardan biri BM’nin yaptığı yardımların 
kesilme riskidir. Yıllarca süren savaş, halkı yardıma muhtaç hâle getirmiştir. Nüfusun bir 
kesimi, BM ve dış yardımlarla hayatta kalmaya çalışmaktadır. ABD ve güdümündeki BM, 
yardımlarına devam etmek için Taliban’ı ilkeleriyle çelişecek bir noktaya zorlayacaktır.3 
Taliban’ın o noktalara doğru ödünler vermesi ise onu tabanıyla karşı karşıya getirecek ve 
aynı zamanda ülkenin kırsalına yerleşen DAEŞ ve benzeri yapıların Taliban aleyhindeki 
propagandalarının taraftar bulmasına neden olacaktır. Aradan geçen zamanda Taliban’ın 
ilkelerinden taviz vermektense zorluklara göğüs germeyi seçtiği ama 1990’lı yıllara göre 
daha itidalli olmaya çalıştığı da görülmektedir. 

BÖLGEDE OLUŞAN GÜÇ DENGELERİ

ABD’nin yirmi yıllık işgali yenilgi ile sonuçlanmış ve Vietnam Savaşı benzeri gö-
rüntülerle, belirlenen takvimden önce kaçarak Afganistan’ı terk etmiştir. Bölgeyi terk 
etmesinin birçok sebebi bulunmaktadır. Bu sebeplerin Afganistan’ın içişleriyle ilgili öne 
çıkanı, hiç kuşkusuz Taliban’ın yarım yüzyıla doğru tırmanan kararlı mücadelesi ve Af-
ganistan halkının onu ABD’ye ve müttefiki gruplara tercih etmesidir. 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-58242180

2 http://sdam.org.tr/haber/256-abd-ile-taliban-arasinda-yapilan-antlasma/ 
3 https://timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/pakistan-pm-imran-khan-warns-of-a-civil-war-in-afghanis-
tan/articleshow/86437376.cms?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=TOIWorldNews
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Dışarıyla ilgili sebeplerin başında ise ABD’nin orantısız büyüyen Çin’i durdurma 
isteğine dikkat çeken yorumlar vardır. Bu yorumlara göre, ABD; ayrıca Orta Asya’da var 
olan Çin-Rusya çekişmesine yeni bir alan olarak Afganistan›ı da eklemek istemiş ve böl-
geden çekilerek Rusya ve Çin’in arasına Afganistan’ı saatli bir bomba olarak bırakmayı 
hedeflemiş olabilir. Daha doğrusu Taliban karşısında başarısızlığa uğrayan Pentagon’un 
askeri ve diplomatik yapısının ABD yönetimini ikna etmek için bu tür hedefler öne sürdüğü 
söylenebilir.  Çünkü Taliban ve Afganistan halkının kararlılığıyla ABD’yi yenilgiye uğrat-
tığı gerçeği arka plana atıldığında bu tür söylemler gayet rasyonel görünmektedir. 

ABD’nin çekilmesiyle Rusya ve Çin, Afganistan’da söz sahibi olabilmek için hemen 
girişimlerde bulunmuştur. Taliban, Çin ile sıcak ilişkiler kurarak ülkenin ekonomik sıkın-
tılarını bir nebze olsun aşmak istemektedir. Çin ise istila altında tuttuğu Doğu Türkistan’ın 
Taliban’ın etkisi dışında kalmasını ve “Bir Kuşak Bir Yol” projesi için Taliban ile ilişki-
lerini geliştirmeyi istemektedir. Çin; yirmi yıllık savaşı lehine çevirmek, Taliban’ın Doğu 
Türkistan’a nüfuz etmesini engellemek, Tacikistan’daki değerli taş madenciliğini ele geçir-
mek için Afganistan sınırında borç tuzağıyla satın almış olduğu ve askeri güçlerini bulun-
durduğu Tacikistan’a bağlı Bedahşan bölgesindeki konumunu korumayı hedeflemektedir.4 

Rusya ise ABD, Afganistan’ı terk etmişken bölgeyi kendi kontrolü altına almak ve 
bölgedeki dengeyi lehine çevirebilmek için Taliban ile başından beri iletişimi kesmemiştir. 
Taliban, Kabil’i aldığında Rusya kendi elçiliğini boşaltmamıştır. Bununla birlikte Rusya, 
Afganistan’a komşu olan ülkelerin silah taleplerini de karşılamaya çalışmaktadır. Aynı za-
manda Eylül 2021’de Rusya; Özbekistan ve Tacikistan ile Afganistan sınırında Kolektif 
Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) bünyesinde askeri tatbikat yaptı. Bölgede oluşan 
boşluk sadece Afganistan’la sınırlı kalmamaktadır. Bölgenin zayıf ve sorunlu hâle getiril-
mesi bölgede çatışmaların kontrolü için bir güç ihtiyacı doğurmuştur. Afganistan’daki so-
run aynı zamanda Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kazakistan gibi ülkeleri dolaylı 
veya direk ilgilendirmektedir.

  Orta Asya’daki dengeleri kendi lehine çevirmeye çalışanlar arasında Rusya ve 
Çin’e ilaveten Afganistan’dan kaçmış olsa da ABD de bulunmaktadır. ABD’nin bu yönde-
ki strateji ve planlamalarının farkında olan Rusya, Taliban ile yakınlık kurarak ABD’nin 
Kırgızistan ve Türkmenistan’a yerleşmekle kazanmak istediği konumu şimdiden dengele-
meye çalışmaktadır. 

 Ne var ki bu güçlerin Afganistan konusunda bundan sonra nerede duracakları, sa-
dece kendilerinin verecekleri bir karar değildir. Taliban’ın Afganistan bütünlüğünü sağla-
yacak adil bir yönetim ve Afganistan’ı bulunduğu noktadan kurtaracak bir kalkınma poli-
tikası geliştirmesi durumunda Afganistan, bölgede yeni bir güç olarak belirecek ve bölge 
siyasetinde dış güçlerin rolünü azaltacaktır. 

  Sorunun bir yanı da İran’a bakmaktadır. İran ile Taliban arasındaki ayrılığın bertaraf 
edilmemesi, iki gücün sürekli karşı karşıya gelme potansiyelini barındırmaktadır. İran ve 
Taliban arasında kan davası olarak nitelenebilecek olaylar yaşanmıştır; Taliban, 1998-2000 
yılları arasında Mezar-ı Şerif’i ele geçirdiğinde Şii Hazaralarla ilgili istenmeyen vakalar 
yaşanmış, ayrıca 9 İran diplomatı da katledilmiştir. Bu olaylardan sonra İran; sınıra 250 bin 

4  https://www.indyturk.com/node/248796/d%C3%BCnyadan-sesler/%C3%A7inin-tacikistan-ham-
lesi-partner-mi-efendi-mi 
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asker yığarak Afganistan’ı işgal ile tehdit etmiştir.5 Afganistan’da kendisine karşı kurul-
muş bir tuzak olabileceği ihtimaline karşı söz konusu hesaplaşmayı zamana yayan İran, 
süreç içinde kendisine yakın grupların ABD’nin Afganistan işgaline destek vermesinin 
önüne geçmemiştir.6 ABD’nin İran’a uyguladığı ambargonun 2005’te tekrar ağırlaşması 
ve ABD’nin Afganistan’dan çekilmeye başlaması ile İran ve Taliban arasında ılımlı bir 
diyalog başlamıştır. Afganistan’da belli bir nüfusa sahip olan Hazaraların ve Taciklerin, 
Taliban ile çatışma potansiyellerinin olması, İran-Afganistan ilişkileri için hem bir tehdit 
hem de bir fırsat olarak görülebilir. Taliban ise süreç içinde devlet tecrübesini geliştirmiş, 
farklı devlet yapılarıyla diplomatik temas kurma becerisini zenginleştirmiştir. Bu bağ-
lamda dışarıdan kendi ülkesine bir müdahalenin olmaması için Hazaralara ve Taciklere 
karşı daha temkinli davranması beklenmektedir. Nitekim Taliban’ın iktidara gelmesin-
den sonra Hazaraların camilerine yönelik yapılan menfur, kanlı saldırılara Taliban duyar-
sız kalmamış, bu eylemlerde bulunan DAEŞ’e karşı sert bir tutum içinde bulunmuştur. 
Bu da İran ve Afganistan arasında daha sağlıklı ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacak 
niteliktedir.  

Türkiye, Afganistan meselesine hiçbir noktada duyarsız kalmamıştır. ABD’nin 
Afganistan’dan çekilmesiyle Türkiye’ye özellikle Kabil Havalimanı’nda rol vermek is-
tenmesi, Türkiye’nin Afganistan’da kalma düşüncesini oluşturmuş fakat Taliban’ın açık 
ve net söylemleri Türkiye’nin askerini geri çekmesine neden olmuştur. Afgan göçünün 
özellikle Türkiye’ye yapılması Türkiye’yi konuya müdahaleye mecbur kılan durumlar-
dandır. Ancak Türkiye’de iktidar ortağı konumundaki milliyetçi yapının, Afganistan’la 
ilişkileri Özbeklerin temsilcisi olarak davranan Raşid Dostum unsuruyla ilişkilendirmesi, 
Türkiye-Afganistan ilişkilerinin önündeki en önemli engeli teşkil etmektedir. Dostum’un 
işgal sürecindeki vahşet boyutuna ulaşan eylemleri, Taliban’ın bu şahısla ilişkili herhangi 
bir koşullandırmayı kabul etmesini neredeyse imkânsız kılmaktadır. Türkiye kamuoyun-
da da Dostum ile ilgili olumlu bir imaj söz konusu değildir. Devlette söz sahibi mil-
liyetçi kesimin, Türkiye’nin çıkarlarını zedeleyecek şekilde ırksal akrabalık iddiasıyla 
Dostum’u sahiplenmesi, Türkiye’nin yeni Afganistan’la ilişkilerinin önünde sorun teş-
kil etmektedir. Özbek unsurunun Dostum etrafında buluştuğu ve bu unsurun Afganistan 
içinde Türkiye için sabit bir müttefik ve dolayısıyla söz sahibi olma konumu sağladığı 
tezi ise ilk etapta doğru görünmekle birlikte yeni Afganistan gerçeği karşısında dışarıda 
kalmaktadır.  

Avrupa Birliği, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi ile şok yaşamış hatta kendi va-
tandaş ve diplomatlarını tahliyeye fırsat bulamamıştır. Avrupa Birliği, Afganistan’ın is-
tikrarsızlığından kaynaklı bir Afgan göçünün Avrupa’ya yönelmesinden ve kontrol altına 
alınamaz bir göçmen sorunu oluşturmasından endişelenmektedir. Bu bağlamda ABD’yle 
çatışmaya yol açmadan Afganistan meselesinin içinde kalmaya çalışmaktadır. 

AB’nin Asya kaynaklı bütün göçler için Türkiye’yi tampon bölge konumunda gör-
me eğilimi belirgindir. Oysa kaynağında kontrol altına alınamayacak bir göç dalgasının 
Türkiye’yi finansal ve sosyal sorunlarla yüz yüze getirmesi, aynı zamanda muhalefetin 
göç sorununa yaklaşımıyla birlikte siyasal istikrarsızlığa yol açması dahi muhtemeldir. 
Türkiye, bu durumu kaldıramayacağını birçok kez açıkça ifade etmiştir. AB-Türkiye mül-
teci anlaşmasının sadece Suriyeli mültecileri kapsaması ise Avrupa Birliği’ni Afganistan 

5  http://www.aljazeera.com.tr/dosya/talibanin-ortaya-cikisi-ve-gelisimi 
6  https://www.timeturk.com/iran-dan-yeni-itiraf-biz-olmasak-abd-afganistan-a-giremezdi/haber-190912 
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konusunda temkinli olmaya ve ilkesel olarak kabul etmek istemese de çıkarlarıyla ilişkili 
olarak Taliban yönetimine karşı ılımlı bir tutum içinde kalmaya zorlamaktadır. Nitekim 25 
Ocak’ta bir Taliban heyeti Norveç’in Oslo kentinde ABD ve Avrupa Birliği temsilcileriyle 
Afganistan’daki son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede Afganis-
tan’da ekonomik, insani yardım, güvenlik, merkez bankasının faaliyetleri konularının da 
gündeme geldiği belirtildi.7

https://www.worldatlas.com/maps/afghanistan 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

ABD’ye ve iç müttefiklerine karşı mücadeleyi kazanarak Afganistan’a tamamen hâ-
kim olan Taliban’dan uluslararası kamuoyunun genel beklentisi değişim üzerinedir. Ta-
liban’ın yönetim kadrosu konjonktür gereği değişim istese de tabanın, değişimi hazmet-
mesi uzun zaman alabilir. Gelenek haline gelmiş teamülleri değişime zorlamak ayrılıkları 
beraberinde getirebileceği gibi, DAEŞ gibi uç yapıların bu durumdan yararlanmasına da 
neden olabilir. Tüm bunları göz önünde bulundurarak Taliban’ın vasat bir tablo oluştur-
ması beklenmektedir. Taliban’ın bugüne kadar takip ettiği çizgide bunu dikkate aldığı da 
görülmektedir. 

Taliban’ın Afganistan’a hâkim olacağını öne gören Batı’nın DAEŞ’in yolunu açarak 
Afganistan’a taşıdığına dair iddialar vardır. İlgili iddialara göre, 2018 yılında Rakka ve 
Musul’da DAEŞ’e yapılan operasyonda, DAEŞ’e koridor açılmış, Afganistan ve Filipin-
ler’e geçilmesine müsaade edilmiş; böylece Taliban’ın başarılı olması veya bölgede çatış-
ma çıkarılmak istenilmesi durumunda desteklenebilecek yapıların bulunması sağlanmıştır. 
Bununla birlikte DAEŞ’in Irak ve Suriye’de yaşadığı çıkmazdan sonra ABD’nin istikrar-

7  https://www.aa.com.tr/tr/dunya/taliban-heyeti-norvecte-abd-ve-ab-temsilcileriyle-afganistandaki-duru-
mu-gorustu/2484700 
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sızlaştırdığı Afganistan’da kendisi için bir alan bulmuş olması da ihtimal dışı değildir. 
Ancak Taliban’ın Kabil’e girdiği 15 Ağustos 2021’den bu yana ülkede asayişi ayakta 
tutarak DAEŞ’i, Hazara camilerine yönelik birkaç menfur eylemi dışında, kontrol altına 
aldığı görülmektedir. Bu, Afganistan’ı bir çatışma sahası olarak tutan güçleri hayal kırık-
lığına uğratmış olmalıdır. 

Afganistan’da potansiyeli bulunan muhalefet unsuru olarak Kuzey İttifakı dağıtıl-
mış gözükse de tekrar silahlandırılarak ortaya çıkması ilk günden muhtemel görülmek-
teydi. Ancak 15 Ağustos 2021’den bu yana Afganistan’da yaşananlar Batı müdahalesini 
kolaylaştıracak bir gelişme yaşanmadığını göstermektedir. Bunda hiç kuşkusuz Tali-
ban’ın çabalarının önemli bir etkisi vardır. 

Türkiye, Afganistan’da istikrardan yanadır ve Türkiye’nin, Kuzey İttifakı’nın mü-
him isimlerinden Raşit Dostum’u Afganistan’da karışıklığa yol açacak tutumlara teşvik 
etmekten uzak durduğu açıktır. 

 Hazaralar üzerinde tam bir kontrole sahip ve Tacikler üzerinde de etkili olan İran 
da artık istikrarsız bir Afganistan, güç ve emperyalist müdahale nedenli bir Afgan iç sa-
vaşı istemiyor görünmektedir. 

Bu durum, Taliban’ın Afganistan’da istikrarlı bir yönetim kurmasına katkı sağla-
yacaktır. 

Ne var ki ABD, Rusya ve Çin’in Afganistan ve Orta Asya’daki çıkarları ve çıkar 
çatışmaları göz önüne alındığında Afganistan gibi jeopolitik konuma sahip bir ülkeyi 
kendi hâline bırakmak istemeyecekleri de açıktır. 

Taliban’ın bu güçler karşısında bir denge politikası içinde olduğu görülmektedir. 
Taliban; ABD’ye karşı temkinli bir ilişki noktasında durmaya çalışırken Rusya ve Çin 
ile de sıcak ilişkiler geliştirmekte; bu üç güç arasında bağımsız bir dış politika çizgisi 
tutturmaya çalışmaktadır. Taliban’ın imkân bulması durumunda bu güçler arasında denge 
politikasını bırakmayacağı da düşünülmektedir. 

Taliban’ı şu noktada kendisine has ve bağımsız bir dış politika sürdürmesi nokta-
sında durduran husus ise hiç kuşkusuz Afganistan’ın ekonomik durumudur. 

Ülkenin yıllardır savaş hâlinde olması ve ülkenin büyük bir bölümünün alt gelir 
grubundan oluşması Taliban’ı ekonomik bir çıkmazla karşı karşıya bırakmıştır. Kendi 
askerine bile maaş verememesi, Taliban’ın ekonomik durumunun ne kadar sıkıntılı oldu-
ğunu göstermektedir. Genç nüfusun dışarıya mülteci olarak gitmesi, dul, yetim ve savaş 
mağduru kitlenin büyüklüğü, üretim ve kalkınmanın önünde engel olarak durmaktadır. 

Taliban’ın altyapı gibi sorunlarını aşması, başka ülkelerle çok yönlü bir ilişki geliş-
tirmesini zorunlu kılmaktadır. İslam ülkelerinin bu noktada önlerine bariyerler koymaları 
ve ABD engelini aşmakta isteksiz durmaları, Taliban’ı Çin seçeneğine itmektedir. 

Çin’in, Taliban’ı kendisine yakın tutma isteği şu iki bağlamda görünmektedir:  “Bir 
Kuşak Bir Yol” inisiyatifini işletmek ve Taliban’ın Doğu Türkistan’a ideoloji ihraç etme-
sini engellemek. Çin’in, Taliban’ı kendisine yakın tutmak için Pakistan ile olan iyi iliş-
kilerini kullanması muhtemeldir. Zira ABD’yi karşısına almamak için temkinli bir tutum 
içinde olan Pakistan’ın Taliban’la köklü bir ilişkiye sahip olduğu malumdur. 

ABD’nin Afganistan’da yenilgiyi kazanca çevirmek için; Afganistan üzerinden bir 
Çin-Rus çekişmesi oluşturacağı tezleri mevcuttur. Ancak Taliban’ı tamamen hiçleştiren 
bu tezin önünde önemli engeller vardır. 
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Rusya’nın geleneksel nüfuz alanlarını Çin’e kaptırması; Rusya için kolay kabul edi-
lebilir bir durum olmayacaktır. Rusya, bölgeye güvenlik çemberi olarak bakmakta; Çin ise 
ticaretini gerçekleştirme ve bölgedeki enerji kaynaklarına ulaşma niyetindedir. Duruma 
bir de Hindistan’ın da dâhil olması gidişatı Çin aleyhine sonlandıracaktır. Rusya’nın ise 
geçmişin istilacısı olarak Afganistan üzerinde yeniden hâkimiyet kurması pek muhtemel 
değildir. Afgan halkı bunu kabullenmeyecektir. Uluslararası güçler de geçmişte bu noktada 
Rusya’nın karşısında durdukları gibi yeniden duracaklardır. Bu durum, Afganistan’da Ta-
liban yönetimini kabullenmeyi ve tanımayı Batılı ülkeler için de zorunlu hâle getirecektir. 
İslam ülkelerinin bu gerçeği göz ardı ederek yeni Afganistan yönetimini tanımayı Batı 
ülkelerinin onu tanıma sürecinden sonrasına ertelemeleri anlaşılabilir değildir. 

Bölgesel güç çekişmesi sadece Afganistan’ı kapsamamaktadır. Bölge yıllardır büyük 
devletlerin hegemonyasında bir nevi sömürge bölgesi hâline getirilmiştir. Türkmenistan’ın 
doğalgaz ticaretini Rusya ve Çin, çember içine almış ve o doğalgazı çok düşük fiyatlarla 
satın almaktadırlar. Doğalgazı dışarıya satma durumu söz konusu olmayan Türkmenis-
tan’a alternatif olan ve ABD tarafından desteklenen Türkmenistan-Afganistan-Pakistan ve 
Hindistan doğalgaz boru hattı (TAPI) projesi özellikle enerji sahibi devletler için bir can 
simidi olacak, bölgeyi Rusya ve Çin’e mahkûm olmaktan kurtaracaktır. Bu da Taliban’ı 
Afganistan’da avantajlı kılan unsurlar arasında görülmelidir. 

Türkiye’nin Afganistan’da kalmakta ısrarcı olması, özellikle de Kabil Havalima-
nı’nın kendi kontrolünde olması isteği Taliban’ın talebi doğrultusunda rafa kaldırılmıştır. 
Zira Taliban, hiçbir dış gücün Afganistan’da asker bulundurmasını uygun görmemiştir.  

Türkiye’nin tarihsel bağları, Afganistan’ın farklı unsurlarıyla ilişkisi ve Afgan mülte-
cilerin Türkiye’ye akın etmesi, Türkiye’yi Afganistan konusunun içinde tutmaktadır. Aynı 
zamanda bölgenin Türki Cumhuriyetlerle çevrili olması da Afganistan’ı Türkiye’nin ilgi 
alanı içinde tutmaktadır. 

Bir dönem İslam dünyasının mihver noktalarından olan Orta Asya’da Rusya ve Çin 
nüfuzunu kırmak ciddi ortaklıklar gerektirmektedir. Türkiye’nin hem kendi yararına hem 
Afgan halkının yararına olacak denge politikalarını geliştirmesi, Afganistan’da denklem 
içinde kalmasında etkili olacaktır. Bölgedeki İslam ülkeleriyle işbirliği ve ortak hareket, 
ABD, Rusya ve Çin tarafından oluşturulan nüfuzu hem zora sokacak hem de dengeleri 
değiştirecektir. Türkiye’nin Afganistan’ın tekrar inşasında üstleneceği rol, kalkınmasına 
yönelik vereceği destekler, o ülkeye yapacağı insani yardımlar, Türkiye’ye İslam dünya-
sında da önemli avantajlar sağlayacaktır. 

İslam dünyası Afganistan’da yenişemeyen güçlerin yol açtığı sürekli çatışma hâli-
nin, taraflardan birinin kendi imkânlarıyla galip olmasıyla sona ermesini önemsemelidir. 
Bu çatışmanın sona ermesi, sadece Afganistan’ı değil, İslam dünyasını da rencide edici 
bir vaziyetten kurtarmıştır. Ayrıca Taliban’la resmi temasların kurulmasının Batılı güçler-
den bağımsız gerçekleşmesi, Taliban’ın vasat bir çizgide yol almasına katkı sağlayacaktır. 
Afganistan’daki yeni durum, İslam dünyası için bir kazanım olarak görülmeli ve bu kaza-
nımın sürekliliği için Afganistan’a yönelik sadece yardımlara değil, yatırımlara da ağırlık 
verilmelidir. 

Afganistan, önemli bir nüfusa sahip ve mühim bir geçiş noktasındadır. Afganistan’a 
yatırım yapmakta öne geçenler, gelecekteki kazanımlarını artıracaklardır. 


