
BEKİR TANK
Taliban, 

Küçük Zaferini 
Büyük Zafer İle Taç-

landıramazsa, 
Afganistan’ı Neler 

Bekliyor?

D
ÜŞ

ÜN
C

E 
A

N
A

Lİ
Z



sdam.org.tr sdamstrateji

Taliban, 
Küçük Zaferini 

Büyük Zafer İle Taçlandıramazsa, 
Afganistan’ı Neler Bekliyor?

Konu

Taliban, Küçük Zaferini Büyük Zafer İle Taçlandıramazsa, 
Afganistan’ı Neler Bekliyor?

Hazırlayan

Bekir Tank

Tashih ve Eklemeler

Strateji Düşünce ve Analiz Merkezi

Kategori

Düşünce Analiz

Web Sitesi

sdam.org.tr

SDAM, Strateji Düşünce ve Analiz Merkezi

İstanbul 2022

Yayın Kurulu

Bu yayının hakları SDAM Strateji Düşünce ve Analiz 

Merkezi’ne aittir. Bu yayın SDAM’ın izni olmaksızın 

yayınlanamaz ve çoğaltılamaz. Ancak kaynak göstermek

suretiyle alıntı yapılabilir. 



Giriş

Avrupa’nın güneydoğusunda bu-
lunan Balkanlar ile Asya’nın güneyinde yer 
alan ve Asya’nın kalbi olarak da tanımlanan 
Afganistan arasında çok benzerlikler vardır. 
Her iki bölge de sahip oldukları jeopolitik, 
jeoetnik ve jeoteolojik özellikleri nedeniyle 
“büyük güçler”in bazen saldırılarına, bazen 
işgallerine ve çoğunlukla da rekabet ve nüfuz 
alanlarına dönüştürülmüşlerdir. Son iki işgal 
de gösterdi ki Afganistan’ın paha biçilemez 
doğal kaynakları, istilaya yönelen emperya-
listlerin iştahını kabartan önemli etkenler ara-
sındadır.

Balkanlar için kullanılan “Barut Fıçısı” deyimi, Afganistan için de geçerlidir. Afganistan, 
son bir yüzyıl içinde İngiltere, SSCB ve ABD gibi emperyalist güçlerin işgaline uğramıştır. Ki son 
iki işgale yaşları 50’nin üzerinde olan bizler de şahidiz. 27 Aralık 1979’da başlayan Rus (SSCB) 
işgali 10 yıl sürerken, 7 Ekim 2001’de başlayan ABD-NATO işgali de 20 yıl sürdü. Son yüzyılın 
en fazla bomba yağdırılan, en fazla yakılıp yıkılan, nüfusuna göre en fazla göç ettirilen ve en 
uzun süre işgal edilen ülkesi Afganistan’dır. Dünyanın en fakir halklarından diyebileceğimiz Af-
ganlıların Amerika’ya Vietnam’dakinden daha ağır bir yenilgi tattırmaları şüphesiz ki her takdirin 
üstündedir. Ancak bu zafer ne kadar büyük olursa olsun, Afganlılara kendi ülkelerinde barış ve 
güven içinde yaşamanın ve inançlarına uygun bir düzen kurmanın garantisi değildir. 

Afganlıların şimdiki durumu cihattan dönen ordusuna “Küçük cihattan büyük cihada dönü-
yoruz. O nefisle cihattır” şeklinde buyuran Hz. Muhammed (s.a.v)’in deyimi ile Afganlılar küçük 
cihatlarını üstün bir başarı ile tamamladılar ve şimdi ise büyük cihatlarının sınavındadırlar. Her ne 
kadar en büyük yük ve sorumluluk Taliban’ın omuzunda olsa bile, dünkü mücahitler ve tabii ki 
kendi yurdunda onuruyla yaşamak isteyen bütün Afganlılar imkânları oranında bu büyük cihadın 
birer neferidir ve her biri kendi imkânları oranında mükelleftir. 

Bu arada ABD ve müttefikleri de bir yandan kendi yenilgilerini dünya kamuoyunun dik-
katinden uzak tutarken, diğer yandan Afganlıların bu büyük cihatlarını engellemek için medya, 
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diplomasi, ticaret ve siyaset cephelerini takviye etmiş olarak savaşlarını sürdürüyorlar. Afganlıların 
bu savaştan da yüzlerinin akı ile çıkmalarının bir yolu var, o da bütün insanlığın özlemini duyduğu 
adalet merkezli bir devlet kurmaktır! Bu da tabii ki, Afganlıların kendi aralarında gerçekleştirecekleri 
hak ve adalet eksenli bir ittifakla mümkündür. 

Her ne kadar Afganlıların yaklaşık son 40 yıldaki pratikleri, kendi aralarında bir ittifakın, 
Rusları ve Amerikalıları yenmelerinden çok daha zor olduğunu bize gösteriyorsa da,  bu ittifak 
imkânsız da değildir. Yeter ki, işlerinde inançlarının kendilerine emrettiği hakkı, adaleti, ehliyeti ve 
liyakati esas alsınlar.

Soru ve sorun, Afganlıların dünya istikbarına karşı kazandıkları bu zaferi adil bir devlet ile 
taçlandırıp taçlandıramayacakları ve bunu başaramadıkları takdirde Afganistan başta olmak üzere 
Asya’yı ve özellikle Orta Asya’daki Müslümanları nelerin beklediğidir? 

Sadece Afganlıların değil, hepimizin bugünkü durumu doğru okuyabilmemizin yolu da 
düşmanları ve neden Afganistan’ı işgal ettiklerini bilmemizden geçmektedir. Bunun da ilk adımı, 
ikiyüzlülüğü bırakıp düşmanın başlattığı bu savaşın ve işgalin adını olduğu gibi telaffuz etmektir. 
Bu işgallere “Haçlı Seferi” diyebilenler için gerisi de çorap söküğü gibi gelir. İkinci adım, savaşın 
bölgesel ve küresel taraflarının kimler olduğunu bilmek ve hangi tarafta olduğumuzu sadece sözde 
değil, hem sözde hem de eylemde net bir şekilde göstermektir. 

HAÇLI SEFERLERİ KARŞISINDA  
MÜSLÜMAN ÜLKELERİN VE 
MÜSLÜMANLARIN TUTUMU

Kimlerin ne adına yaptıklarının 
hâlâ tartışmalı olduğu 11 Eylül 2001’deki 
İkiz Kuleler Saldırısı’nın altıncı gününde 
ABD Başkanı George W. Bush, Müslü-
manları hedef gösterdi ve onlara karşı 
başlatacağı savaşın adını da Haçlı Seferi 
koydu. Birinci hedefleri, Müslümanların 
Afganistan’da inançlarını hâkim kılmala-
rını engellemekti. Çünkü Müslümanların 
Afganistan’daki başarısı doğal olarak 
Asya’daki diğer Müslümanlar için de bir 

ilham ve güç kaynağı olacaktı. Afganistan’daki madenleri elde etmek ve Afganistan üzerinden As-
ya’daki nüfuzunu güçlendirmek de işgalcilerin diğer hedefleri arasında idi. 

Hıristiyan Dünyası ve diğer gayrimüslim ülkeler ABD’nin hassasiyetlerini bilen ve paylaşan 
bir bilinçle ABD’nin yanında yer alırken Müslüman ülkeler ve Müslümanların çoğu bu bilinçten 
yoksun olarak dünyevi çıkarlarını Haçlıların çıkarlarıyla ortak hareket etmek yolunda ilerledi. Böyle-
ce ortaya Haçlı ordusunda savaşan Müslümanlar ve bu orduyu finanse eden Müslüman ülkeler gibi 
Müslümanlar adına onur kırıcı bir resim ortaya çıktı. 

Hatırlanacağı gibi, Hıristiyanların Müslümanlara karşı düzenledikleri ilk Haçlı Seferi 1095 
tarihlidir. Ama o zaman çağrıyı yapan bir devlet başkanı değil, Papa İkinci Urban’dır. Hedefte ise o 
zaman Müslümanların elinde bulunan Kudüs vardır. 
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Müslümanlar, önceki bütün Haçlı Seferlerine beylik, hanlık, sultan-
lık, emirlik ve kısaca bir devlet olarak ve genelde ittifakla karşı koymuş-
lardır. Dikkat çeken diğer bir nokta da şudur: 13. yüzyıla kadar aralıklarla 
gerçekleştirilen Haçlı Seferlerinin hemen hemen hepsinin karşısında ya 
asker ya da devlet olarak Müslümanlar bütünlük içinde vardır. Fakat 21. 
yüzyılın başında gerçekleştirilen ve bizim de şahit olduğumuz bu Haçlı 
Seferinde birçok şey ilk olarak yaşandı.

İçerideki Afganlıların bir kısmı işgalcilerden yana olurken dışarıdaki 
Müslümanlar da başarılı bir sınav veremediler. Müslüman ülkelerinden hiç-
biri ordusuyla Haçlılara karşı koymadı. Bunun yerine kimisi aktif ve kimisi 
de pasif olarak işgalcilerin yanında yer aldı. Örneğin, Suudi Arabistan gibi 
bazı Müslüman ülkeleri Haçlı ordusunu finanse etmek ve lojistik destek 
sağlamak için seferber olurken, bir NATO üyesi olan Türkiye de askerle-

riyle birlikte işgalcilerin yanında yer aldı. Türk askerleri belki ABD ve NATO askerleri kadar askeri 
operasyonlara katılıp masum Afganlıları öldürmediler ama; laik bir anayasanın Afganlılara kabul 
ettirilmesinde, ırkçılığın Afganlılar arasında derinleştirilmesinde ve laik bir eğitim sisteminin da-
yatılmasında Türkiye belirleyici oldu. Çünkü işgal yıllarında NATO Özel Temsilcisi olarak görev 
yapan Hikmet Çetin, Afganlıların gözünde “Türk” ve “Müslüman” olmasının avantajlarını her 
daim Afganlıların aleyhine ve işgalcilerin lehine kullandı. 

Haçlılar, Afganistan’ı yirmi yıl boyunca her gün bombalarken; kadın, erkek, çocuk ve yaşlı 
demeden herkesi kıyımdan geçirirken, kadınların ve genç kızların namusları kirletilirken, Guan-
tanamo gibi hapishanelere koydukları Müslümanlara insanlık tarihinin en vahşi işkencelerini reva 
görürken dünya kamuoyu ve hatta Müslümanlar sıradan bir habere gösterdikleri ilgiden fazlasını 
göstermediler ve dahi âlimler -istisnaları dışında- zilletin bir parçası ve işbirlikçi rejimlerin payan-
dası oldular. 

İşte Afganlılar bütün bu olumsuzluklara rağmen zafer kazandılar. Şimdi ise bu zaferlerini 
daha büyük bir zaferle taçlandırmanın mücadelesini veriyorlar. Haçlılar 20 yıl boyunca savaşarak 
elde edemediklerini şimdi de değişik yol ve yöntemlerle elde etmeye çalışırken, Müslüman ül-
keler yine hâlâ mesafeli ve Müslümanlar yine hâlâ ürkek ve dâhi korkaktır. Taliban’ın işgalcilere 
karşı kazandığı zaferi tebrik etmeleri ve bu zaferlerini adil bir devletle taçlandırmasına katkıda 
bulunmaları gerekirken, hâlâ mesafeli durmaları bunun göstergesidir.

Bu aralar İran, Pakistan ve Türkiye Afganistan İslam Emirliği ile temas konusunda bir 
adım daha ileride olsalar bile yapmaları gerekenin çok gerisindedirler. Afganistan’ın kuzeyde-
ki komşuları Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın da Demokles’in kılıcı gibi tepelerinde 
sallanan Rusya’ya rağmen Afganistan ile ticaret ve güvenlik ilişkilerini en ileri düzeye götürmeleri, 
her şeyden önce kendi yararlarına olacaktır. Çünkü emperyalistlerin Afganistan’a yerleştirip 
besledikleri terör örgütleri onlar için de birinci derecede bir tehdittir. Afganistan yönetimi de 
zaten başta komşuları olmak üzere Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerine öncelik tanıdığını giz-
lemiyor. Müslüman ülkelerin Afganistan’da bulunması, en azından Çin, Rusya, ABD ve Avrupa 
ülkelerinin oradaki varlıklarını dengelemek bakımından da çok önemlidir. 

İŞGALCİLERİN YAPTIKLARI TAHRİBATIN BİLANÇOSU

İşgalcilerin Afganistan’da ne kadar insanı öldürdükleri, erkek, kadın ve çocuk demeden 
ne kadar insana tecavüz ettikleri, ne kadar yaktıkları, ne kadar yıktıkları, ne kadar ajan-hain 
devşirdikleri ve Afganistan’da neleri gasp edip götürdükleri ile ilgili bir şeyler yazmaya kalkışsak 
her biri ciltlere sığmayacak kadar uzundur. Bundan dolayı burada o konulara girmeyeceğiz. 

Hatırlanacağı gibi, 
Hıristiyanların Müs-
lümanlara karşı dü-
zenledikleri ilk Haçlı 
Seferi 1095 tarihlidir. 
Ama o zaman çağrıyı 
yapan bir devlet baş-
kanı değil, Papa İkinci 
Urban’dır. Hedefte ise 
o zaman Müslüman-
ların elinde bulunan 
Kudüs vardır.
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İşgalcilerin her şeyden evvel yapmak 
istedikleri şey, Afganlıların İslam ile yoğrulmuş 
kimyalarını bozmak, inançlarını iğfal ve ifsat 
etmekti. Bazıları, “Afganistan’da İslam yaşamıyor 
muydu veya İslam ne kadar yaşanıyordu ki 
işgalciler bu kadar önemsediler?” diye itiraz 
edebilirler. Bütün eksikliklerine ve sergiledikleri 
olumsuzluklara rağmen Afganlıların kendilerini 
İslam ile tanımlamaları ve İslam’ı esas alan bir 
devlet kurma yönündeki iradeleri malum güçler 
tarafından tehlikeli görülmüş ve bertaraf edilmek 
istenmiştir. Bu anlayışı yerinde yok etmedikleri 

takdirde, civar ülkeleri ve Müslümanları etkileyeceğini ve özgürleşmek yönünde hareketlendireceğini 
çok iyi biliyorlardı. Bu amaçla yaptıkları ilk işlerden biri, toplumu etnik ve mezhebi aidiyet üzerinden 
ayrıştırmak oldu. Bunun örneklerinden biri de yaptıkları anayasa ve 2006 yılında yazdırdıkları Afga-
nistan Milli Marşı’dır. 

Marşın ikinci ve üçüncü mısraları şöyle diyordu: 

Beluçiler’in ve Özbekler’indir. 
Peştunlar’ın, Hazaralar’ın, 
Türkmenler’in ve Tacikler’indir.

Hem Araplar’ın ve Kurjarlar’ın, 
Pamiriler’in ve Nuristanlılar’ın 
Brahuiler’in ve Kızılbaşlar’ın, 
Hem Aymaklar’ın ve Peşeyiler’indir.”

İşgalci Amerika ve müttefiklerine sormak gerekir; hangi ülkenin Milli Marşı’nda oradaki 
kavimler birer birer sayılmaktadır?

Toplumu ifsad etme yolunda başvurdukları diğer bir araç da Afgan kadını oldu. Evet, Afgan 
kadını İslam’a aykırı geleneklerin kurbanı idi ve bazı haklarından mahrum bırakılmıştı ama işgalcile-
rin amacı bu sorunları çözmek değil, bu sorunlar üzerinden bir istismar alanı oluşturmaktı. ABD ve 
müttefikleri, o sıralar birçok ülkenin bağışlarından oluşan milyarlarca dolarlık bir bütçe oluşturdular. 
Bu parayı da süreç içinde Afganlılardan devşirdikleri işbirlikçilerine akıttılar. Ülkenin her yerinde 
mantar gibi biten derneklerin bitmesi bundandı. 

Taliban’ın ülkeyi kurtarmasıyla birlikte bu işbirlikçilerin çoğu, soluğu hizmet ettikleri ülkeler-
de aldı ve Afganistan’ı yakıp yıkanlar ve dâhi muhacir olmalarına sebep olanlar sığındıkları ülkeler 
değilmiş gibi oralarda ihanetlerine devam etmektedirler. 

ABD İŞGALİNE KARŞI DİRENİŞİN SEMBOLÜ OLAN TALİBAN’IN KİMLİĞİ

Adını ilk olarak 1995’lerde duyuran, akabinde ortak hükümet kurmalarına rağmen birbi-
rileriyle bir türlü barışamayan mücahitlerin iktidarına Eylül 1996 yılında son verip yönetime gelen 
Taliban’ın beş yıllık yönetimi Ekim 2001 yılında başlayan ABD işgali ile son buldu. 

Ancak Taliban, işgalcilere teslim olmak yerine direnmeyi tercih etti ve toplum tarafından 
her geçen gün artan sayıdaki katılım ve destekle kısa zaman içinde Afganistan’ın büyük çoğunluğu-
nu tekrar kontrolüne almayı başardı. Nitekim işgalden 20 yıl sonra, 15 Ağustos 2021’de, ABD öncü-
lüğündeki emperyalistlere karşı zafer kazanarak hâkimiyetini yeniden ilan etti. Taliban, yani Talebe-
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ler. Aslında Rusları yenen Mücahitlerin diğer 
adıdır. Ancak 1994 yılında medrese hocası 
olan Molla Ömer ve bacanağı Molla Abdul-
gani Barader ile Mücahitlerle yol ayrımına 
giderek yine çoğunluğu medrese talebesi 
olan mücahitlerle Taliban hareketini kurdu.  
Taliban’ın Mücahitlerden farkları bu hareketi 
başlatanların medreseden olmaları ve kendi-
lerini Taliban olarak tanımlamalarıdır.  

ABD’nin işgali başladığında, 
Rus İşgali dönemindeki Mücahitlerin bir kısmı aktif veya pasif bir şekilde işgalcilerin yanında 
yer alırken, büyük bir kısmı da ya Taliban’ın saflarında ya da bağımsız olarak işgalcilere karşı 
savaşmıştır. Yani işgalcilere karşı savaşanlar sadece Taliban değildir. Tabii ki bu ayrıntı Taliban’ın 
belirleyiciliğini ve gücünü gölgelemez ama direniş damarlarından haberdar olmak bakımından 
önemlidir. Bazılarının kasten veya bilmeyerek yaptıkları gibi Taliban’ı hala önceki iktidarındaki 
icraatlarıyla değerlendirmek bizi hem doğru bir sonuca götürmez hem de fiili durumu öğrenme-
mizi engeller. Taliban’ı değerlendirirken ve eleştirirken düşülmemesi gereken diğer bir hata da, 
kendilerini yapmadığı ve sebep olmadığı şeylerden dolayı suçlamak ve hesaba çekmektir. Ör-
neğin, milyonlarca insanın açlık sınırının bile altında yaşıyor olması, kamu hizmetlerinin verileme-
mesi; memurlarının hatta ellerindeki silahlardan başka hiçbir şeyleri olmayan mücahitlerinin dâhi 
maaşlarının ödenememesi ve daha birçok sorun ve eksiklik Taliban’dan değil, önceki rejimden 
kalma sorunlardır. 

Tartışılması gereken soru, Taliban’ın 
hâlihazırdaki gücü, birikimi ve donanımıyla 
adil bir dönüşümü gerçekleştirip gerçekleş-
tiremeyeceğidir. Bu soruya olan cevabımızı 
sonraya bırakıyoruz.

ESKİ MÜCAHİTLER ABD'NİN 20 YILLIK 
İŞGALİ BOYUNCA NE YAPTILAR?

Eski Mücahitlerden kastımız Rus-
ya’yı yenenlerdir. Afganlıların Rus işgaline 
karşı parolaları cihat idi ve direnenler de 
kendilerini ‘Mücahit’ olarak tanımlıyordu. 

İşgal sürecinde Sünnilerin yedi ve Şiilerin de sekiz grubu vardı ve hepsinin ortak düşmanı ve do-
layısıyla hedefi aynı idi. Ancak savaşları sadece Ruslara karşı değildi; her birinin iki cephesi daha 
vardı. Hem Sünnilerin ve hem de Şiilerin biri kendi içlerinde ve diğeri de birbirilerine karşı olmak 
üzere iki cepheleri daha vardı. Örneğin, Sünni gruplar bazen kendi aralarında çatışırken bazen 
de Şii gruplarla çatıştıkları oluyordu. Bu durum Şiiler için de aynı idi. Bu kardeşkanı dökmelerinin 
maliyeti çok büyük oldu; binlerce Mücahit ve yüzlerce seçkin komutan bu iç savaşlarda yitirilmişti. 

Rusların kovulması, ABD’nin kovulmasından farklı olmuştu; Mücahitlerin birlik olamayışla-
rı, dönemin işbirlikçi hükümetinin devamını sağlamış ve Necibullah Nisan 1992’ye kadar iktidarda 
kalmayı başarmıştı. Mücahitlerin yönetimi ele geçirmesinden sonra Necibullah kaçmak veya Mü-
cahitlere teslim olmak yerine Birleşmiş Milletler’in Kabil’deki merkezine sığınmıştı. Burhanettin 
Rabbani’nin Cumhurbaşkanlığındaki Mücahit Hükümeti Necibullah’ı teslim alıp yargılama yoluna 
gitmediği gibi, yurtdışına çıkmasına da müsaade etmemişti. Mücahitlerin dokunmadığı veya do-
kunamadığı Necibullah, 1996 Eylül’ünde Kabil’e girip Burhanettin Rabbani Hükümetini deviren 
Taliban tarafından alınıp idam edilinceye kadar yaşamıştı. 
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Zaten Taliban’ın hem ortaya çıkmasının ve hem de Mücahit Hükümetini devirmesinin en 
önemli nedeni de Mücahitlerin kendi aralarında bir türlü bitiremedikleri düşmanlıklar ve çatışmalar 
olmuştu. Burada akla gelen soru, Taliban’ın Mücahit Hükümetini devirmek yerine arabulucu-ıslah 
edici bir rol üstlenmesi ve onları uzlaştırmasının mümkün olup olmadığıdır. O zamanki Taliban’ın 
buna gücü yeter miydi bilmiyoruz ama devirmenin ıslah etmekten daha kolay olduğunu söyleye-
biliriz. 

ABD ve müttefiklerinin 2001 yılındaki saldırılarına ve işgaline karşı Afgan halkının tepkisi 
tıpkı Rus işgalindeki gibi direnmek idi. Ancak eski Mücahit grupları yekvücut hâlinde karşı durma-
dılar. Örneğin, Sünni grupların en büyüklerinden olan Hikmetyar işgalcilere karşı gerilla savaşında 
karar kılarken; Rabbani, işgalcilerle paralel bir politikada karar kılmıştı. Şii gruplar da hakeza işgale 
karşı tepki vermeyenlerdi. Dolayısıyla eski Mücahitler, işgalcilere karşı direnenler ve işgalcilerle 
işbirliği yapanlar olarak ikiye ayrıldılar. Aslında bir de hem işgale karşı koymayan ve hem de iş-
galcilerle aktif bir işbirliğine girmeyenler de vardı. Fakat işgalin kendisi bir hayat memat meselesi 
olduğu için kabul gören anlayış, karşı koymayan herkesin işbirlikçi olduğudur. 

Eski Mücahitlerin kayda değer bir kısmının işgalcileri adeta selamlamış olmaları tabii ki 
Afgan toplumu için de yeni bir şeydi. Burada akla gelen şöyle bir soru vardı: Ahmet Şah Mesut 
eğer sağ olsaydı o da tıpkı Rabbani gibi işgalcileri mi selamlayacaktı yoksa kavgalı olduğu Taliban’a 
katılmasa bile, örneğin, Hikmetyar gibi bir gerilla savaşı mı başlatacaktı? Bize göre bu ve benzeri 
sorular işgalcilerin zihnini de bulandırmış olmalı ki, “korkulu rüya görmektense uyanık olmayı” 
tercih etmişler, işgalden önce Mesut’u bir suikastla şehit etmişlerdi. Fakat gerçek şu idi ki, Amerika 
havadan saldırıp ülkeyi işgale başlarken, Kuzey İttifakı da işgalcilerle paralel hareket etmiş ve Tali-
ban’dan boşalan yerleri doldurmuştu.  

Rabbani’ye yakın kaynakların iddialarına göre, Rabbani, mücadelede bir yöntem değişik-
liği yapmıştı. Yani Rabbani, işgalcilere ve dolayısıyla onların artık sahip oldukları devlete-sisteme 
doğrudan karşı koymak yerine, paralel çalışmalarla kendi hedeflerini gerçekleştirmeye çalışıyordu. 
Bu çalışmalar işgalcilerin değil, Afganistan’ın çıkarlarını esas alıyordu. Hatta bu amaçla bütün illeri 
kapsayan geniş bir şura bile oluşturmuştu. Yine aynı kaynaklara göre, Rabbani’nin bir suikastla şehit 
edilmesinin nedeni de bu faaliyetleri idi. Failler de iddia edildiği gibi Taliban değil, işgalcilerdi. 

Rus İşgalinde kıyam eden Şiilerin ABD’nin işgaline karşı sergiledikleri tavır tek tük karşı 
koymaların dışında maalesef teslimiyetçi oldu ve işgale karşı grup düzeyinde bir direniş kayıtlara 
geçmedi. Rus İşgali sürecinde kurdukları sekiz Mücahit grubu 1987’lerde İran’ın girişimleri sonucu 
Hizb-i Vahdet adı altında birleştirilmişti. Hizbi Vahdet, 1992-2001 iç savaşında da taraflardan biri 
olarak aktif rol oynamıştı. 

ESKİ VE YENİ MÜCAHİTLER KÜÇÜK ZAFERLERİNİ BÜYÜK BİR ZAFERLE TAÇLANDIRABİ-
LİRLER Mİ?

Bir tarafta Rusları yenen Mücahitler ve diğer tarafta Amerika’yı yenen Taliban…  

Dost-düşman bütün dünyanın haklarını teslim ettikleri ve sevmeyenlerinin bile saygı duy-
mak zorunda kaldıkları iki Mücahit, iki kahraman ve iki galip! Her birinin geçmişinde irili ufaklı 
olumsuzluklar olsa da bütün zorluklarına ve imkânsızlıklarına rağmen son yüzyılın en büyük ve aynı 
zamanda en vahşi imparatorluğunu yenmeleri her takdirin üstündedir. 

Şimdi başta Taliban olmak üzere eski Mücahitler ve kısaca bütün Afganlılar yeni bir “cihad-ı 
ekber”in sınavındadırlar. 

Eski Mücahitler, Ruslara karşı kazandıkları “cihad-ı suğra”yı “cihad-ı kübra” ile taçlandı-
ramamışlardı. Çünkü Allah’ın kendilerine bahşettiği nimeti layıkıyla değerlendirmek yerine ihti-
raslarına yenik düşmüşlerdi. Grupların anlaşabildikleri ve uzlaşabildikleri konularda ittifak etme-
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leri ve yekdiğerinin farklılıklarına tahammül 
etmeleri gerekirken, karşılıklı benmerkezci 
dayatmaları hem kendileri ve hem de Afga-
nistan için bir musibet olmuştu. 

Taliban’ın Amerika’yı yenmesi, eğer 
doğru okuyabilirlerse, eski Mücahitler için 
de büyük bir nimettir. Dün girip de kaybet-
tikleri sınava bugün bir daha girmektedirler. 
Bu durumda geçmişlerinden dolayı tevbe 
etmek ve dünkü yanlışlarından dersler çıka-
rıp sınavı başarıyla vermek de onların ihtiya-

rındadır, yeniden ihtiraslarının esiri olmak da…

Denilebilir ki, bundan sonra Afganlıların kazandıkları küçük cihatlarını büyük cihatla taç-
landırmalarının önündeki en büyük engel düşmanları değil, kendi yetmezlikleri ve her insanda 
bulunan olası ihtiraslarıdır. Buradan düşmanlarını küçük gördüğümüz sonucu çıkarılmasın. Düş-
manlar tıpkı işgal yıllarındaki gibi ellerinden ne kötülük geliyorsa, yapmaktan geri durmuyorlar. 
Medya üzerinden başlattıkları çok yönlü saldırılar, Afganistan İslam Emirliği’ni tanımamaları, Ta-
liban’ın yöneticilerine yönelik suikast emelleri, DAEŞ’in bir kısmını Afganistan’a kaydırmaları, Af-
ganistan’daki terör gruplarını desteklemeleri ve ekonomik ve diplomatik boykotları bu düşmanca 
faaliyetlerindendir. 

Taliban’ın şimdiye kadarki doğru hamleleri hem düşmanların hesaplarını boşa çıkardı 
ve hem de eski Mücahit gruplarına büyük bir güven kaynağı oldu. Örneğin, Taliban’ın herkesi 
kapsayan af ilanı, eski ve yeni Mücahitlerin aralarındaki buzları eritip yükümlülüklerini yerine ge-
tirmeleri için sağlam bir zemin oldu. Nitekim eski Mücahitler de af ilanını bir nimet olarak görmüş 
olmalılar ki ezici çoğunlukla Afganistan’da kaldılar. 

Fakat Gülbeddin Hikmetyar’ın Hizb-i İslami’sini ayrı değerlendirmek gerekir. Onlar yerli 
yerinde kaldılar. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi, bu grup işgalcilere karşı savaşmıştı. Bu 
nedenle Taliban’a karşı en rahat ve eli en güçlü olan da Hikmetyar’dır. 

Buna karşılık ikinci büyük grup olan Cemiyet-i İslâmî, Taliban’ın gelmesiyle birlikte bölün-
dü. Çoğunluk Afganistan’da kalmayı tercih ederken az bir kısmı da ya can güvenliğini tehlikede 
gördüğü için Afganistan’ı terk etti ya da Taliban’ın hâkimiyetini tanımayıp isyan etti. İsyancıların 
başını çeken Ahmet Mesut’un; Ahmet Şah Mesut’un oğlu olmaktan öte bir özelliği olmadığı gibi 
halk desteği de yoktur. Hatta denebilir ki onun da isyana kalkışması, can güvenliği hakkındaki 
endişesi idi. Afganistan düşmanlarının kendisine destekleri ne kadar büyük olsa bile, Mesut’un 
ikna edilmesi imkân dâhilindedir. Gelen haberler de Taliban ile Cemiyet-i İslâmî’nin geride kalan 
mutedil kesiminin bu konuyu da gündemlerine aldıkları yönündedir. Tabii ki başta Mesut’un da 
gerçekleri görmesi gerekir.

Eski Şii grupların mücahitlerinden de bir kısmı ülkeyi terk etmiş olsa da çoğunluk Afganis-
tan’dadır. Taliban’ın gelmesinden kısa bir süre sonra biz de Afganistan’a gitmiş ve orada bulun-
duğumuz üç hafta boyunca olayları doğru okuma çabası içinde olmuştuk. Yaptığımız araştırma-
lardan vardığımız sonuç, Afganistan’da kalanların genelinin aklıselimle davrandıkları ve Taliban’a 
karşı düşmanca bir duruş sergilemenin aksine adalet eksenli bir uzlaşmadan yana olduklarıdır. 

Örneğin, Hikmetyar’ın, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, hükümette yer almak gibi 
taleplerinin olmadığını, buna karşılık savaş da dâhil, Taliban’ın yanında olduklarını açıkça ifade 
etmiştir. Taliban da işgale karşı savaşmış olması nedeniyle diğer gruplara nazaran Hizb-i İslami’yi 
kendisine daha yakın görmektedir. 
Cemiyet-i İslâmî’nin Kabil’de bulunan ileri gelenleri de Taliban ile yoğun bir temas içindedirler. 
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Karışıklığa yol açmasın diye belirtelim; Cemiyet-i İslâmî, Taliban’ın 1996 yılında yönetimi ele ge-
çirmesinden sonra daha çok Cephe-i Mukavemet (Direniş Cephesi) adını kullanmıştır. Bu gruptan 
Seyyid Nebi Nebil’in 2022 yılının başında medyaya düşen ses kaydı da Taliban ile aralarında yo-
ğun bir temasın olduğunu göstermektedir. Bizim de Eylül-Ekim 2021’de Kabil’de bulunduğumuz 
esnada kendisiyle görüştüğümüz Nebil, diplomat olmanın yanında entelektüeldir. Hatta kendisini 
Afganistan’ın son 40 yılının hafızası olarak da tanımlayabiliriz. Geçmiş yanlışlardan doğru dersler 
çıkarıp herkesle temasa ve uzlaşmaya açık olması da Afganistan için bir kazanımdır. 

Sünni grupların hala büyük ve etkili iki grubu olan Hizb-i İslami ve Cemiyet-i İslâmî, eğer 
dünden devraldıkları karşılıklı güvensizliğe son verip yeni bir sayfa açabilseler geriye grup hesap-
larının ötesinde bir hassasiyet içinde ve tabii ki Taliban’ın öncülüğünde adil bir devletin temellerini 
atmak kalıyor. 
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SONUÇ 

Müslümanların kendilerine kesin bir mağlubiyet tattırdıkları Haçlıların saldırıları şimdi de 
medya, ekonomi, diplomasi, ticaret ve diğer bütün cephelerde ve bütün insanlık dışı yöntem-
lerle devam etmektedir. Bugüne kadar elde edemediklerini bundan sonra elde etmeleri, evvela 
Afganlıların ve saniyen Müslüman ülkeleri ile Müslümanların yükümlülüklerini yerine getirip ge-
tirmemelerine bağlıdır. 

Münkirler yine görmemekte direteceklerdir; ama bizzat Afganlılar ve dünya Müslüman-
ları ikinci bir kez şahit oldular ki, Afganistan’da Allah’ın yardımı, Allah’ın mucizeleri gerçekleşti 
ve Müslümanlar ikinci kez muzaffer oldular. Şimdi sıra kazandıkları bu zaferi adil bir devlet ile 
taçlandırmaktadır. Taliban’ın Haçlıları yendiği 15 Ağustos 2021 tarihinden beridir Afganlılar işte 
bunun sınavındadırlar. Afganlılar, dünya istihbaratının kendilerine dayattığı bütün musibetleri de 
birer nimete dönüştürebilecek kadar güçlü bir potansiyele sahiptir. Düşman, 40 yıl boyunca taş 
üstünde taş bırakmayacak şekilde ülkeyi baştanbaşa yakıp yıktı ve kaçarken bile yüz binlerce 
Afgan gencini ve iş gücünü korku ve vaatlerle tehcir etmeyi başardı, ama buna karşılık onlarca 
yıldır dünyanın dört bir yanında yaşayan, bu esnada kendilerini yetiştirmiş ülkesine hizmet etme-
ye hazır milyonlarca iş gücü vardır. Taliban’a ve diğer sorumluluk sahiplerine düşen, bir an önce 
bunun alt yapısını oluşturmaktır. 

Sünni’sinden Şii’sine, grubundan ferdine, din adamından işadamına, tüccarından diplo-
matına tüm Afganlılara şehitlerinin hakkını vermekle yükümlüdür. Bunun da biricik yolu onların 
ruhunu şad edecek adil bir devletten geçiyor. Dolayısıyla  II.Viyana Kuşatması esnasındaki gö-
revini ihmal ettiği için muhtemel bir zaferi de elden kaçıran Kırım Hanı gibi davranmak hatasına 
düşmemeleri gerekiyor. 

Müslümanlar ve Müslüman ülkeler için de Afgan kardeşlerine karşı yükümlülükleri, 
vardır ve bu yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde büyük bir vebale girecekle-
ri de kesindir. Çünkü Afganlılar, Allah’ın nurunu söndürmeye gelen Haçlılara hayatlarının 
en büyük cezasını veren kahramanlardır. Çünkü Afganlılar, biz diğer Müslümanların ezici 
çoğunluğu oluşturduğumuz ülkelerde bile İslam’ın şeriatını yaşamak istediğimizi söyleme-
ye korkarken, bunu bütün dünyaya haykırmak suretiyle izzetimizi de bir nebze kurtaran-
lardır. Ünvanı, sanı ve konumu ne olursa olsun, Afganistan’a karşı yükümlülüklerini yerine 
getirmeyen her Müslüman, büyük bir vebal altında olduğunu bilmelidir. 

Afganlıların kazanımlarını zafer tacını giydirmeleri ve girdikleri cihadı-ı ekber sınavını 
başarıyla vermeleri, artık onların olduğu kadar bizim de görevimizdir. Dolayısıyla hep birlikte 
adaletin ve hakkın teminatı olan kelime-i tevhid bayrağını Hindukuş dağlarının burçlarında dalga-
landırmaktan başka bir seçeneğimiz yoktur. Aksi halde dünyadaki payımız yine zillet olur!


