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ÖZET 

Eski adı "Aryena" şimdiki adı "Afganistan" olan bölge bulunduğu stratejik 

ve jeopolitik konumu gereği süper güçlerin ilgi ve etki alanı içinde olmuştur. 

Afganistan Güney Asya'nın giriş kapısıdır. Şair Muhammed İkbal'in ifadesiyle 

Asya'nın Kalbi'dir. Afganistan Ortadoğu Petrol Bölgesi ile Hint Okyanusu'nun 

denetimi açısından stratejik bir konumdadır. Bu konumundan dolayı Sovyetler 

Birliği sıcak denizlere inme politikası ile 1979-1989 yıllan arasında Afganistan 

bataklığına saplanarak, bu ülkeyi harabeye çevirdikten sonra Cenevre Antlaşması ile 

ülke topraklarından çekilmiştir. 

Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD’in değişen dünya konjonktüründe, 11 

Eylül saldırılarından sonra terörizme karşı savaş iddiası ile meşru müdafaa hakkına 

dayanarak Afganistan müdahalesini gerçekleştirmesinin, bundan sonraki süreçte 

terörist örgütlere ve terörizme destek verdiğini iddia ettiği her devlet egemenliğine 

müdahale yolunu açmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Afganistan, El Kaide, 11 Eylül, ABD, Ortadoğu 

 

 

 



 

v 
 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 The district, which was named Aryena previously and which is named 

Afghanistan nowadays, attracts the interest of superpowers due to its strategic and 

jeopolitic position. Afghanistan is the entrance of the south Asia. As poet 

Mohammad Îkbal said, Afghanistan is the heart of the Asia. Afghanistan is at a 

strategic place in terms of controlling Middle East Petroleum Area and Indian Ocean. 

Because of this strategic location, Russia attacked and failed between 1979-1989 and 

as a result it left the country after signing Geneva Deal. 

    As a result,following the period of Cold War, USA intervened the 

countries on the excuse of self-defense right and those countries's helping terrorism 

after the attack in 11 th of September. 

    Key Words: Afghanistan, Al Qaeda, September 11 Terrorist Attacks, 

ABD, The Middle east 
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GİRİŞ 

Birinci ve ikinci dünya savaşının galip devletleri, savaşlar sonrası dünyayı 

Şekillendirme çabasına girmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya düzeni iki 

kutuplu bir sistem üzerine kurulmuştur. Sistemin bir yanında ABD var iken, beri 

tarafta SSCB vardı. Ayrıca, bu iki gücün çevresine konuşlanmış taraf devletler, 

uluslararası örgütlenmeler bulunmaktaydı. Dünya bu şekli ile iki parçaya bölünmüş 

bir uluslararası sistem biçimini almıştır. 

Afganistan Devleti bağımsızlığını ilan ettikten sonra, iç mücadelerle 

uğraşmak zorunda kalmıştır. Özellikle sık sık taht kavgalarının çıkması, bu ülkede 

istikrarın sağlanmasını engellemiştir. Afganistan Soğuk Savaş yıllarında, Sovyetler 

Birliği ile ABD arasındaki çıkar mücadelesinin arasında kalmış ve Sovyetler Birliği 

sıcak denizlere, güneye inme hayalini gerçekleştirmek için Afganistan'ı ele 

geçirmeye çalışmıştır. Fakat Sovyetler Birliği'nin karşısına ABD çıkmıştır. Buna 

karşılık Sovyetler Birliği'nin tek hedefi ülkeyi içten feth etmek, Afganistan'ı tam 

manasıyla ele geçirmektir. Sovyetler Birliği 1979 yılında bunu gerçekleştirmiştir. 

Ancak 1989 yılında Sovyetler Birliği on yıl boyunca işgal ettiği topraklardan Afgan 

halkının mücadelesi, ABD'nin ve Pakistan'ın yardımlarıyla çıkmak zorunda kalmıştır. 

Ayrıca bu çalışmada Taliban'ın ani yükselişi ve bu yükselişi ele alınmıştır. 

Taliban'ın Afganistan tarihinde bir dönüm noktası olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır. Radikal-İslamcı kimliğiyle tanınan ve ilk zamanlarda dünya 

kamuoyundan pek fazla ilgi görmeyen Taliban; ortaya çıkmasından iki yıl gibi kısa 

bir süre sonra ülkenin büyük bir bölümünü ele geçirerek, yönetimde tek ve en önemli 

güç olduğunu ispatlamıştır. 

1980'li yıllarda dünyanın gündeminden düşmeyen Afganistan, 11 Eylül 

2001 tarihinde ABD'ye düzenlenen terörist saldırılardan sonra tekrar gündeme 

gelerek yeni bir serüvende hedef ülke olmuştur. Bunun sonucunda ABD 

öncülüğünde 7 Ekim 2001 tarihinde Afganistan'a yönelik hava saldırıları başlamıştır. 

ABD, saldırının arkasında Usame Bin Ladin, Taliban ve El-Kaide örgütünün 

bulunduğunu iddia etmiştir. ABD Devlet Başkanı George Walker Bush "Artık hiçbir 

şey eskisi gibi olmayacak" demiştir. George Walker Bush'un bu sözü dünyanın 

yeniden yapılanmasında stratejik hedefleri işaret etmiştir. 
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11 Eylül 2001’de tarihinin en ağır terör saldırısına uğrayan ABD, 

Ortadoğu’dan kaynaklandığını ileri sürdüğü teröre karşı savaş açmıştır. Teröre karşı 

savaşta yanında olmayanların da teröristlerle işbirliği yapmış olacağını ileri sürmüş; 

bu çerçevede Afganistan ve Irak’a müdahaleler gerçekleştirmiş; aynı bağlamda 

Suriye ve İran’ı da tehdit etmiştir. Terörizmin bu bölgedeki insan hakları ve 

demokrasi açığından kaynaklandığını iddia eden ABD, bu bölgede demokrasiyi 

yerleştireceğini düşündüğü Büyük Ortadoğu Projesini gündeme getirmiştir. 

11 Eylül saldırılarının niteliği ve yarattığı etki bakımından en büyük terörist 

saldırı kabul etmek mümkündür. Bu saldırılarda terörizmin, belli başlı unsurlarını 

görmek mümkündür. Saldırılar seçilen hedefler göz önüne alındığında siyasi, 

ekonomik ve psikolojik boyutları olan bir yıkım doğurmuştur. Saldırılar sonrası 

uluslararası toplumun merak ettiği en önemli soru ABD’nin saldırılara nasıl bir 

karşılık vereceği olmuştur. ABD, 11 Eylül saldırıları sonrası terörizmin ve kitle imha 

silahlarının oluşturacağı tehdit ve saldırılara karşı, meşru müdafaa hakkını 

kullandığını iddia ederek Afganistan ve Irak müdahalelerini gerçekleştirirken, soğuk 

savaş dönemine ait diplomasi anlayışı etkinliğini yitirerek, yeni bir diplomasi 

anlayışı ortaya çıkmıştır. 

Tezin ilk bölümünde Afganistan hakkında genel bilgiler verilerek konuya 

ğiriş sağlanmıştır. İkinci bölümde ise terör, ABD, 11 Eylül saldırıları ve bu çerçeve 

bir dizi kavramlar incelenmiş, üçüncü bölümde ABD2nin Afganistan’a müdahalesi 

ele alınarak sonrasında uluslararası yapı anlatılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

AFGANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİ VE SOVYETLERLE 
İLİŞKİSİ 

1.1. AFGANİSTAN’IN SOSYO KÜLTÜREL YAPISI  

Afganistan çok kültürlü mozaiğe sahip bir ülkedir. Sovyet işgalinin sona 

ermesini izleyen 1992 yılında başlayan iç savaş ve ardından gelen Taliban 

yönetiminin uygulamaları, ülkenin etnik dağılımı üzerinde oldukça etkili olmuş, iç 

savaş nedeniyle yaşanan sürekli göçler, zaten bir ırklar mozaiği halinde olan 

Afganistan'ın etnik coğrafyasını, karmakarışık bir duruma sokmuştur. 18. yüzyılda 

kurulmasının ardından, 1750'lerde Afganistan'ın geleneksel meclisi haline gelen 

Loya Jirga, ilk başlarda Peştunlar'ın sosyal hayatındaki kabile yapısına bağlı olarak 

kabile reislerinden oluşmaktaydı. Peştun kabileleri her türlü sorunlarını bu mecliste 

tartışarak belli çözümler üretmekte ve ona göre kararlar alınmaktaydı. Fakat, daha 

sonraki yıllarda, özellikle de bugünkü Afganistan'ın sınırlarının çizildiği 19.yüzyılın 

sonlarından itibaren İngilizlerin baskısıyla dağılan bu meclis, 1919'da bağımsızlığın 

kazanılmasıyla beraber tekrar faaliyetlerine başlamıştır. Fakat bu meclisin mahiyet 

itibarıyla büyük değişikliklere uğradığını görmekteyiz.1 

Afganistan Haritası-1 

 

                                                
1  Bostanlıoglu, Özer, "21 Yıl Önceki Afganistan Gözlemleri", Avrasya Dosyası, Cilt 4, Sayı: 3-4, 

1999, s.63 
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Geleneksel olarak, kabile ve aşiret reisliğinin oluşturduğu Loya Jirga 

meclisi özellikle 1928'de monarşik bir hükümet kuran Nadir Han döneminden 

itibaren, halkın sorunlarıyla ilgilenmekten çok, devleti halk yanında temsil etmek 

gibi bir misyon üstlenmiştir. Meclisi oluşturanlar halk tarafından seçilen kişiler değil, 

devlet tarafından atanan şahıslar olmuştur. Ayrıca bu dönemlerde siyasal amaçlara 

bağlı olarak devletin ekonomik reform adına uyguladığı programlar da, halk ve 

devlet arasındaki kopukluğu şiddetlendirerek, bir takım toplumsal çatışmalara yol 

açmıştır. Uygulanan programlardan en önemlisi, Kral Nadir'in talimatlarıyla, 

özellikle kuzey Afganistan halkına karşı gösterilen muameleler olmuştur. Buna göre 

güneyde göçebe olarak yaşayan Peştun kabileleri, belli bir plan ve program 

dahilinde, kitleler halinde kuzeye göç ettirilmiş ve kuzeydeki yerli halkın arazileri 

elinden alınarak, yeni yerleştirilmiş olan Peştun kabilelere dağıtılmıştır. Bu da 

kuzeydeki yerli halk ile yeni yerleştirilmiş olan Peştun kabileleri arasında ciddi 

tartışmalara yol açmıştır. Haliyle bu durum halk ile devleti karşı karşıya getiren en 

büyük sebeplerden biri olmuştur.  

Afganistan'da tarıma dayalı bir ekonomik yapının mevcut olduğu 

bilinmektedir. Buna paralel olarak da feodal bir düzenin varlığı söz konusudur. Bu 

nedenle geleneksel olarak devlet, vatandaşlarına karşı çifte standart uygulayan bir 

tutum içersindedir. Bu da, hakim kesim ile çiftçiler arasında düşmanlık derecesine 

varan ciddi bir kopukluğa sebebiyet vermiştir. Devlet ise, bu iki kesim arasındaki 

entegrasyonu sağlamak yerine, sadece hakim tabakayı korumakla, Afganistan'da 

çoğunluğu oluşturan çiftçi sınıfını karşıya almıştır. Bu da devlet ve toplum arasındaki 

entegrasyon kopukluğunun ana sebeplerinden birini oluşturduğu gibi, aynı zamanda 

bölgede toplumsal bir çatışmaya da neden olmuştur. 1964'de yenilenen Anayasa bir 

taraftan feodaliteyi güçlendirerek, çiftçinin daha fazla ezilmesine yol açarken, öte 

yandan da köylüleri devletin karşısına çıkarmıştır. Yenilenen bu anayasanın en ilginç 

tarafı, Afganistan'daki siyasi faaliyetlerin serbest bırakılmasıdır. Fakat,  siyasi 

partilerin açılması konusundaki  serbestlik derecesini kralın kendisi belirlemiştir. 

Aslında, diğer bir taraftan da yenilenen bu anayasa kendi kendisiyle çelişmektedir. 

Feodal bir düzenin hakim olduğu, sosyal adaletin sağlanamadığı, çiftçi ve hakim sınıf 

çatışmasının daha da hızlandığı Afganistan'da, siyasi partilerin faaliyetleri de bu 

sorunlar kervanına eklenince, başlı başına sosyal bir bunalım ortaya çıkmıştır. 
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Dolayısıyla, Afganistan'da bugün yaşanan istikrarsızlığın temelini bir bakıma 1964'lü 

yıllara bağlamak mümkündür.2  

Afganistan'da eğitim ve öğretime fazla önem verilmemesi, Afgan halkının 

geri kalmasına ve kabile hayatını sürdürmelerine ve bir millet haline gelmelerine 

engel olmuştur. Ayrıca kurulan hükümetlerin Afgan halkının %60'ını oluşturan 

Peştunlar'ı koruması, Türk kabilelerini, Tacik ve diğer toplulukları, eğitim ve sosyal 

haklardan mahrum etmesi, bu kabilelerin birbirleriyle bütünleşerek, bir Afgan milleti 

oluşturmalarını engellemiştir.3  

 

1.2. AFGANİSTAN DA BULUNAN ETNİK GRUPLAR 

  1.3.1.Peştunlar ve Tacikler  

Pathan adıyla isimlendirilen Peştunlar, Afganistan'ın en büyük etnik 

grubudur. Çoğunluğu çadırlarda yaşayan göçebe kabileler halinde olup, önemli bir 

miktarı da Kabil,Kandahar ve Celalabad olmak üzere şehirlerde yaşamaktadır, %99'u 

Sünni Müslümanlar'dır. Peştunlar sürekli bir savaş halinde bulunan insanlar olarak 

bilinmektedir. 1979'da Sovyet işgali ile yaklaşık 3 milyon Afgan, Pakistan sınırına 

doğru kaçmaya başladıklarında, bu mültecilerden çoğunluğunu Peştunlar 

oluşturmaktaydı. Bu halk, sivil savaş ve Sovyet işgalinin bir sonucu olarak aşırı bir 

karmaşa içinde bulunmaktadır.4 

Taciklerin büyük çoğunluğu, eski SSCB cumhuriyetlerinden biri olan 

Tacikistan'da yaşamaktadırlar. Dağlık bölgelerde yaşayan köylü Tacikler, göçmen 

çiftçiler ve çobanlar olarak çalışırlar. Kabile halinde yaşamalarına rağmen, en az 

kabile organizasyonuna sahip etnik grupturlar. Şehirli Taciklerin çoğu, genelde tacir 

                                                
2 Erol, Mehmet Seyfettin-Burget, Fazıl Ahmet, "Yeni Bir Tarihi  Süreç İçersinde Afganistan:  

İstikrarın Neresinde?", Stratejik Analiz, Sayı:22 , 2002, 61-62. 

3 Börklü, Meşkure, "Tarihsel Boyutu İçinde Afganistan'daki Gelişmeler ve Türk -Afgan İlişkileri", 

Avrasya Dosyası, Cilt 4, Sayı 3-4, 1999, s.91. 

4 Kara, Önder, Sovyet İşgalindeki Afganistan’dan Türkiye Komutasındaki ISAF’a, KATÜ Sosyal 

Bilimler Enstitüsü ( Yayımlanmamış Y. Tezi ), Trabzon 2004, s. 39. 
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olarak ya da büyük ölçüde yetenekli sanatçılar olarak çalışırlar. Kendi değer ve 

geleneklerini korumak Tacikler için çok önemlidir. 

 

  1.2.2. Hazaralar ve Türkmenler 

Hazaralar, Orta Asya'nın uçsuz bucaksız sahalarında yaşamaktadırlar. Temel 

işleri hububat ekimidir. Bütün Afgan halkları gibi, iç savaşın bir sonucu olarak bir 

karmaşa ve kaos yaşamışlardır. Köylerin yıkılıp yok olması, insanların, mülteci 

olarak Kabil'e, İran'a ya da Pakistan'a kaçmalarına neden olmuştur. Köylerdeki 

çatışmalar geleneksel olarak lider insanların uzlaşması ile çözümlenmektedir. Politik 

liderler, kişisel değerler ya da sosyal bağlantıları temel alarak iktidara gelirken, 

diğerleri halk tarafından belirlenen temsilcilerdir.5 En yetkili şahsiyetlerden biri, 

topluluğun dini ihtiyaçlarına hizmet etmek için dini özelliklerini kullanan 

seyyidlerdir. Afganistan'da sağlık şartları en kötü olan grup Hazaralar'dır. 

Aymak Hazaraları, Afganistan'a ve Kuzey İran'a dağılan Çar Aymak'ın 

sekiz kabilesinin en kalabalık grubunu oluşturmaktadır. Yıllarca Çar Aymak 

kabileleri değişik yönetimler tarafından sürülmüş, dağıtılmıştır. Aymak Hazaraları, 

dağlık bölgelerde yaşayan göçebe bir kabiledir. Yaşadıkları bölge, dünyanın ilk 

ticaret yollarının geçtiği bir bölgedir. Değişik gruplarla etkileşim, Çar Aymaklar 

arasında karışık bir miras oluşturmuştur. Çar Aymaklar, Sovyetler'in Afganistan 

işgallerine karşı savunmada olduğu gibi iç savaşta da aktif olmuşlardır. Aymak 

Hazaraları, babaerkil gelenekçi bir yapıya sahiptir. Çekirdek aile, topluluğun en 

önemli grubudur. Etnik kimlikleri ise, aile ve klan yapısını temel alır. Aymak 

Hazaralar Sünni Müslüman'dır.6 

Yarım milyondan fazla Türkmen, Afganistan'ın Türkmenistan sınırına yakın 

kuzey bölgelerinde yaşamaktadır. Göçebe sığırtmaçlar olarak yüzyıllarca yaşayan 

kabile bir topluluktur. Bununla birlikte son zamanlarda birçoğu çadırları yanında 

kendi evlerinde yaşayan yarı-göçebe bir hayat tarzına geçmiştir. Türkmen toplumu, 

hiçbir zaman güçlü politik liderler ya da kabile şeflerinin etkisi altında kalmamıştır. 
                                                
5  Kara, Sovyet İşgalindeki Afganistan’dan, s.48. 

6 Kara, Sovyet İşgalindeki Afganistan’dan, s.49 
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Toplumda önemli yetkileri elinde tutan ailenin yaşlı insanları ile birlikte, erkekler 

baskındır. Türkmenlerin çoğunluğu Sünni Müslüman'dır. Konuştukları dil 

Türkmencedir. Bu beş topluluğun dışında kalan gruplar ise Afganistan nüfusunun, 

yaklaşık % 25'ini oluşturmaktadır. Bunların içinde en önemli gruplardan olan 

Özbekler'in nüfusları tahminen bir buçuk milyonu bulmaktadır. Özbekler, 

Afganistan'ın en kalabalık Türk grubunu oluşturmaktadırlar. Ayrıca, Batı Beluciler, 

Teymurlar, Brahuiler, Bashgariler, Pashayiler de Afgan etnik yapısının önemli 

parçalarını oluşturmaktadırlar.7 

 

  1.2.3. Özbekler ve Beluciler 

Afganistan'ın en büyük Türk topluluğu olan Özbekler, Moğol-Türk karışımı 

bir halktır. Cengiz Han'ın torunlarından Şikaban veya Şayban, Altınordu Devleti 

zamanında bugünkü Kuzey Kazakistan'da hüküm sürmektedir. Bu Şaybani 

Moğolları'nın en güçlü lideri, 1314-1340 arasında iktidarı elinde bulunduran Özbek 

veya Uzbek Han'dır. XIV. yüzyılın sonuna doğru Özbek Han'ın yönetimindeki 

Şaybani Moğolları, kendilerine, liderlerinin ismi olan "Özbek" demeye 

başlamışlardır. Özbekler daha sonra evlilikler yoluyla bölgedeki Türkler'le kaynaşıp 

onların dilini ve kültürünü benimsemişlerdir.8 Kendi adlarıyla anılan cumhuriyette 

yaşayan 15 milyon Özbek'in dışında yaklaşık 5 milyon Özbek de Afganistan, 

Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan'da yaşamaktadır.9  

Özbekler, genellikle tüccarlık, ziraatçilik ve sanatkarlık yaparlar. Afgan 

Türkistan'ı denilen bölgede yaşarlar. Özbekler'in çoğunlukla olduğu yerler; Kunduz, 

Tallqan, Andhoy, Şibergan, Taş-Kurgan, Mezar-ı Şerif, Belh, Meymene, Akça, Bala 

Murgab ile Katagan ve Bedahşan bölgesindeki bazı köyler ve kasabalardır. Özbek 

nüfusu 1930 yılı başlarında 500.000 olarak kabul ediliyordu. Bu nüfusun % 11 artışla 

                                                
7 Kara, Sovyet İşgalindeki Afganistan’dan, s.51. 

8Oğuz Esedullah, Hedef Ülke Afganistan, Doğan Kitapçılık A.Ş. Yayınevi, İstanbul 2001, s.44. 

9Demirel Emin, Taliban, El-Kaide-Ladin ve Paylaşılamayan Ülke Afganistan, IQ Kültür Sanat 

Yayıncılık, İstanbul 2002, s.23. 
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bugün 3 milyonu çoktan geçmiş olduğu tahmin edilmektedir.10  Afgan Türkistanının 

Katağan bölgesinde yaşayan Özbekler, Özbek adıyla anılırken, Şebergan ve Faryab 

illerindeki Özbekler'e, bilinmeyen bir nedenle "Tat" denir. Bununla birlikte Tatlar ile 

Özbekler arasında dil ve kültür açısından herhangi bir farklılık yoktur.11 

Sünni Müslüman olan Özbekler "goşipta" adı verilen kaim kahverengi bir 

gömlek ve çok uzun yuvarlak bir sarıktan oluşan geleneksel bir kıyafet giyerler. 

Göçebe bir halk olan Beluciler, Afganistan, Pakistan ve İran sınırının kesiştiği Sistan 

olarak bilmen bölgede, sınınn üç tarafında da yaşamlarını sürdürmektedirler. 

Beluciler'in yaşadıklan bölge kaçakçılığa çok uygundur. Bundan dolayı en önemli 

uğraşları ve gelir kaynakları kaçakçılıktır.12 

Afganistan'ın 252.500 nüfuslu etnik grubu Beluciler, yaklaşık 8 milyon olan 

Beluciler'in en büyük grubudur. Çeşitli Beluci gruplar konuştukları dillere göre ayırt 

edilebilir. Dilleri Doğu, Batı ve Güney Beluci olarak üç bölüme ayrılır.13 

Beluciler kendi evlerini inşa etmede, günlük yaşamları için gerekli aletleri 

geliştirme gibi becerilerine bağlı olarak devamlı kendi kendilerine yeten bir halk 

olmuşlardır. Toprak özel mülkiyete ait değildir, bütün kabileye aittir.14 Beluciler 

kabile ve klanlar olarak organize olmuşlardır. Kabileler yaşlı bir erkeğin şef olduğu 

yönetime sahiptir. Klan aile bağları üzerine kuruludur. Çoğu Beluci okuma ve yazma 

bilmemektedir ve son zamanlara kadar kendi dilleri yazılı değildir. Afganistan'da 

Beluciler'in yoğun olarak yaşadığı bölgeler batıdaki Ferah ile güneybatıdaki Hilmand 

illerini kapsar. 15 

                                                
10Saray Mehmet., Afganistan ve Türkler, Avrasya-Bir Vakfı, ASAM Yayınevi, "Baskı :3, Ankara 

2002, s.13. 

11 Oğuz, Hedef Ülke Afganistan, s. 45. 

12 Oğuz, Hedef Ülke Afganistan, s.50. 

13  Demirel, Taliban, El-Kaide-Ladin, s.16. 

14 Dursun, Gülfem, "Afganistan'ın Etnik Kimliği", Avrasya Dosyası Uluslararası İlişkiler ve Stratejik 

Araştırmalar Dergisi, Afganistan ve Pakistan Özel Sayısı, Cilt:4, Sayı:3-4, Avrasya Bir Vakfı, 

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınevi, Ankara, 1999, s.53. 

15  Oğuz, Hedef Ülke Afganistan, s.51. 
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Sünni Müslüman olan Beluciler'in dini uygulamaları özel olup, bir devlet 

dini konseptine bağlı değildir.16 Türkmenistan'da da, Türkmenler'in "Nohur" olarak 

adlandırdığı küçük bir Beluci azınlık vardır. Ancak Nohurlar'ın çoğu, büyük ölçüde 

Türkmen kültürü tarafından asimile edilmiştir.17 

 

Afganistan da Bulunan Etnik Gruplar-2 

 

1.3. AFGAN RUS İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 

19. yüzyılda Çarlık Rusya'sı ile Britanya İmparatorluğu arasında oynanan 

büyük oyunda, Afganistan önemli bir yer tutmaktadır. Rusya'nın amaçları arasında 

güneye, sıcak denizlere inmek vardır. Bunu gerçekleştirebilmek için Orta Asya 

hanlıklarının birer birer işgal ederek sınırlarını güneye doğru genişletmiştir. Buna 
                                                
16 Dursun, "Afganistan'ın Etnik Kimliği", s.53. 

17 Oğuz, Hedef Ülke Afganistan, s.51. 
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karşılık İngilizler de Hindistan üzerinden kuzeye doğru ilerlemişlerdir. Karşı karşıya 

gelen bu iki devlet Afganistan'ı işgal etmek yerine 1907'de anlaşmaya varmışlardır. 

Bu anlaşmaya göre İngiltere, Afganistan'ı işgal ve ilhak etmemeyi, ülkenin iç işlerine 

karışmamayı taahhüt etmiştir.18 

 

Sovyetlerin Afganistan’ı İşgali-3 

 

Rusya'daki Bolşevik Devrimi'nden sonra Lenin Afganistan'la ilgilenmeye 

başlamıştır. İngilizler'i Afganistan'dan tamamen çıkarmak istemektedir. Emanullah 

Han zamanında Ruslar Kral'a destek vermişlerdir. Kabil'de telefon ve telgraf idaresi 

ve bir radyo istasyonu kurmuşlardır. Afganistan'ın Sovyetler'e yaklaşmasında 

ABD'nin payı büyüktür. Nikita Kruşçev'in iktidara gelmesi ile SSCB, yayılmacı 

politikasından vazgeçerek işbirliğini öne çıkarmıştır. 1954'te Afganistan Başbakanı 

Muhammed Davud'un Moskova'yı ziyareti ile iki ülke ilişkilerinde kapsamlı işbirliği 

projeleri başlatılmıştır. Bu amaçla Afganlı bazı yöneticiler ve öğrenciler eğitim için 
                                                
18  Oğuz, Hedef Ülke Afganistan, s.51. 
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Moskova'ya götürülmüşlerdir. Ayrıca Sovyetler, Afganistan'da yollar, köprüler vs. 

yaparak bu ülkede kendi ideolojilerini yaymak için zemin hazırlamıştır.19 

1973 tarihinde Afganistan'ın başına, Sovyetlerin desteklediği Muhammed 

Davud Han gelmiş ve ilişkiler daha da ilerlemiştir. Fakat Afganistan'ın iç işlerine 

karışmaya başlayan Rusya, Muhammed Davud Han'ı 1978 yılında tahttan indirerek 

Afganistan'ı kendi kontrolüne almıştır. Ancak fiili işgal 24 Aralık 1979 yılında 

Sovyet nakliye uçaklarının Kabil Havaalanı'na 4000 kişilik acil müdahale gücünü 

sevk etmeleriyle başlatılmıştır. Bundan sonrada Cumhurbaşkanı Babrak Karmal'ın 

yardım istediği iddiası ile 29 Aralık'ta Sovyetler Birliği 85.000 kişilik bir ordu ile 

Afganistan'a girmiştir.20  

ABD bunun üzerine Afganistan'daki mücahidlere komşu devletler üzerinden 

yardım etmiştir. Bu yardımlar sayesinde mücahidler Sovyet ordusu karşısında basan 

kazanarak Sovyetler'i hezimete uğratmışlardır. Sovyetler 20. yy'da insanoğlunun 

maruz kaldığı en büyük soykırımlardan birisini yapmıştır. Afganistan'da sivil halka 

karşı kimyasal silah kullanmışlardır. Sovyetler, Afganistan'dan çekildiğinde geride 

yaklaşık 1 milyon ölü ve 5 milyon göçmen bırakmıştır.21  

15 Şubat 1988 tarihinde Kızılordu Afganistan'dan çekilmeye başlamış ve 

SSCB hızla dağılma sürecine girmiştir. Mihail Gorbaçov'un iktidara gelmesi ile 

Afganistan konusunda önemli değişiklikler olmuştur. Mihail Gorbaçov'un 

karşısındaki en büyük sorun Afganistan'dır. SSCB, istediği amaca ulaşamayınca 

ekonomik alanda büyük zarara uğramıştır. Sovyetler'in Afganistan'daki günlük 

masrafı 10 milyon dolar civarındadır. Mihail Gorbaçov barış yanlısıdır. Pakistan, 

ABD ve SSCB arasında Afgan işgalini sona erdiren antlaşma imzalanmıştır. 15 

                                                
19  Oğuz, Hedef Ülke Afganistan, s.54. 

20 Oğan, Sinan, "Rusya'nın İkinci Afganistan Çıkmazı", Stratejik Analiz Dergisi, Cilt:2, Sayı: 19, 

Avrasya Bir Vakfı, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınevi, Ankara 2001, S.53. 

21Hacaloğlu, Terken, "Afganistan'daki Politik Çatışmalar ve Uluslararası Yansımalar", Avrasya 

Dosyası Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Afganistan ve Pakistan Özel 

Sayısı, Cilt:4, Sayı:3-4, Avrasya Bir Vakfı, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınevi, 

Ankara 1999, s.72. 
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Mayıs 1988 tarihinden 15 Şubat 1989 tarihine kadar SSCB orduları Afganistan'da 

kalarak kademeli olarak çekilmişlerdir.22 

Sovyetleri dağılma sürecine sokan Afganistan'daki radikal Ìslam unsurları, 

11 Eylül'de ABD'ye gerçekleştirdikleri saldırılar ile de ABD'nin "Süper Güç" imajım 

sarsmışlardır. ABD ise Afganistan'ı işgal ederken SSCB'nin durumuna düşmemek 

için planlı olarak hareket etmiştir. 

Dış politikada önemli adımlar atan Rus Lideri Vilademir Putin, bu krizi batı 

ile işbirliği içerisinde değerlendirmiş, bu krizde ABD ile sıkı ilişkiler kurmuştur. 

Rusya bu olayda hem Çeçenistan hem de Gürcistan üzerinde daha fazla etkili 

olabilmek için bu fırsatı kaçırmamıştır. Rusya, Dünya kamuoyuna uluslararası terör 

ve Çeçenistan arasında bir ilişki kurmaya çalışarak, Çeçenler'i "terörist" olarak 

göstermeye çalışmıştır.23 

Rusya bir yandan Afganistan'da sürdürülen nüfuz mücadelesinin dışmda 

kalmamak için elinden geleni yaparken diğer yandan da iyi ilişkiler içerisinde olduğu 

Müslüman dünyası ile ilişkilerini sıkıntıya sokacak davranışlardan uzak.durmaya 

çalışmaktadır.24 

Bölgede ABD tarafından Rusya'nın çıkarlarının tatmin edilmemesi ve batı 

ile başlayan ilişkilerinde yeterli desteğin bulunamaması halinde, Rusya'nın daha sert 

politika izleyebileceği düşünülebilir. Ayrıca Rusya, Taliban sonrası Afganistan'da 

özelikle kuzey bölgesinde kendisine bir "nüfuz bölgesi" verilmesini istemektedir.25 

Rusya, bölgede her türlü ihtimali değerlendirip buna göre önlemini almıştır. 

Özellikle Rusya'nın, Tacikistan'daki 201. Tümeni bulundurması bölgeye verdiği 

önemi göstermektedir. Diğer taraftan Rusya, Afganistan'da istihbarat ağı kurarak 

bölgedeki olayları yakından izleme imkanı bulmuş ve ABD ile olan ilişkilerinde 

bunu kullanmıştır. 

                                                
22 Oğuz, Hedef Ülke Afganistan, s.254. 

23  Oğan,  "Rusya'nın İkinci Afganistan Çıkmazı", s.54. 

24 Oğan, Sinan, "Rusya'nın İkinci Afganistan Çıkmazı", s. 59 

25 Oğan, Sinan, "Rusya'nın İkinci Afganistan Çıkmazı", s.55. 
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Rusya, 18. yüzyıldan beri güneye sıcak denizlere inerek ekonomik ve siyasi 

olarak gelişmeyi planlamıştır. Özellikle bu dönemde Osmanlı Devleti ile uzun süren 

savaşlar yaparak Karadeniz ve Akdeniz'e açılmayı başarmıştır. 19. ve 20. yüzyıllarda 

Rusya hedefini Afganistan'a çevirmiştir. Rusya'nın Afganistan'la ilgilenmesinin bir 

diğer sebebi de Afganistan'ın önemli ekonomik yollar üzerinde olması ve doğalgaz 

rezervlerinin zengin olmasıdır. ABD özellikle Rusya'nın bu açılmasına mani olmaya 

çalışmıştır. SSCB dağılması ile kendinden ayrılan bağımsız cumhuriyetleri elinde 

tutmaya çalışmaktadır. Bunun için bölge devletlerinden olan Hindistan, İran ve Çin'le 

ittifak halinde hareket etmektedir. Petro'nun vasiyetnamesini hala unutmayan onu 

rehber edinen Rusya, Afganistan'ı ele geçirmek için fırsat kollamaktadır. 

 

1.4. SOVYET İŞGALİNE GİDEN YOL  

Soğuk savaş döneminde Afganistan, ABD ve Rusya arasında devam eden 

etki oluşturmak savaşının bir numaralı hedefiydi. Bu evrede, her iki taraf ile dengeli 

ilişkiler kurarak statükoyu korumayı amaçlayan eski strateji, Afganistan'ın temel 

rehberi olmuştur. 1960 ve 1970'li yıllarda, hem ABD'den hem Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği'nden (SSCB) dış yardım alan Afganistan, denge politikasını, 

1970'lerin sonuna kadar başarılı bir şekilde sürdürmüştür. Afganistan üzerinde etki 

oluşturmakk isteyen Rusya, bu dönemde ülkenin değişik yerlerine buğday siloları ve 

kuzeyden güneye uzanan bir karayolu inşa etmiştir. Moskova, ayrıca Afgan ordusuna 

askeri eğitim ve malzeme desteği vermeye devam etmiştir. ABD'nin öncelik 

sıralamasında ise, gıda ve eğitim yardımı yer almıştır. SSCB'nin inşa ettiği silolar, 

ABD buğdayı ile doldurulmuştur. Ayrıca ABD, ülkenin doğusundan batısına uzanan 

bir karayolu inşa etmiştir. Yardımlarla çehresi değişen Afganistan'da ortalama 

vatandaş, krallık idaresini, gelişmeyi engelleyen bir güç olarak algılamaya 

başlamıştır. 1973 yılında Kral Zakir Şah, yeğeni olan eski başbakan Muhammet 

Davut tarafından bir darbe ile devrilmiştir.26 

1973 Temmuz'unda, Afganistan halkı daha önce hiç bilmediği Cumhuriyet 

yönetiminin ismini duymaya başlamıştır. Cumhuriyeti kuranların çoğunu eski 

                                                
26 Kara, Sovyet İşgalindeki Afganistan’dan, s.101. 
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kraliyet ailesi oluşturmuş ise de, bir kısmı, Kabil sokaklarında halka sosyal adalet ve 

demokrasi vadeden şahıslardı Ülkedeki rejim değişikliği sadece isim değişikliği 

olarak gerçekleşmiş, kralın elindeki yetki, cumhurbaşkanının eline geçmişti. 

Afganistan halkının hiçbir şeyi devlet güvencesinde değildi. Uzun süredir devam 

eden sağ-sol kavgası, bu dönemde daha da şiddetlenmiş, bir süre sonra ortaya çıkan 

"Komünist İhtilali" ve hemen arkasından gerçekleşen Sovyet işgali, halkın devlete 

karşı beslediği kin ve nefret duygularını arttırmıştır.27 

Davut döneminde de çok fazla bir değişiklik olmamıştır. Halk kitleleri, 

olmayan gelirin paylaşımında daha fazla pay ve adalet istemiş ve sol eğilimli partiler 

1970'lerin ikinci yarısında Afganistan Demokratik Halk Partisi (ADHP) çatısı altında 

ittifak oluşturmuşlardır. 1978 yılında Nur Muhammed Taraki liderliğindeki ADHP 

iktidarı ele geçirmiş ve Kral Davut öldürülmüştür. ADHP iktidara gelince 

Afganistan, iki asır boyunca başarılı bir şekilde sergilediği tarafsızlık politikasını terk 

ederek SSCB'ye yakınlaşmaya başlamıştır. Muhalefet döneminde toprak reformu, 

başlık parasının kaldırılması, tarım vergilerinin indirilmesi ve laik hükümet gibi 

taahhütlerde bulunan ADHP, bir yandan SSCB ile yakınlaşma, diğer yandan da 

programını uygulamaya aktarma çabası içine girmiştir. Geleneksel değerlerin günlük 

yaşama damgasını vurduğu Afganistan'da halk kitleleri, hükümetin uygulamalarına 

karşı çıkmış ve yapılanların, Afgan gelenekleri ve İslam dini ile bağdaşmadığını öne 

sürmüştür. Tartışmaların giderek alevlenmesi ve hükümet aleyhtarı gösterilere 

dönüşmesi üzerine, hükümet göstericilere karşı güç kullanmıştır.28  

Bunun üzerine yönetimde görüş ayrılıkları baş göstermiş ve ADHP'nin iki 

büyük grubu olan Peştunlar'ın Halk Partisi ile Taciklerin Perçem Partisi, birbirlerini 

itham etmeye başlamışlardır. Halkın tepkisinin günden güne arttığı, şiddete rağmen 

gösterilerin devam ettiği bir aşamada Rus askerleri isyanları bastırmak üzere 

Afganistan'a girmeye başlamıştır. Yapılan resmi açıklamada, Rus askerlerinin 

"Afgan Hükümeti'nin daveti üzerine" geldiği belirtilmiştir. Ancak, Sovyet Hava 

İndirme Komandoları ile takviyeli KGB (Komitet Gosurarstvennoy Bezopasnoti-
                                                
27 Kara, Sovyet İşgalindeki Afganistan’dan, s.102. 

28 Ülgen, İrfan Kaya, "Taliban : Afganistan'da 'Pax American'in İslamcı Militanı", Avrasya Dosyası, 

Cilt 4, Sayı 3-4 ,1999, s.97. 
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Devlet Güvenlik Komitesi) özel timinin, yaptığı bir operasyonla, Cumhurbaşkanı 

Hafızullah Amin'i katletmesi, böyle bir davetin olmadığını bütün dünyaya 

göstermiştir.29 

1979 senesinin 24 Aralık akşamı, yabancı misyon, Christmas tatili için 

evlerinde toplanırken bir Sovyet Antonov nakliye uçağı 4.000 kişilik acil müdahale 

kuvvetinin ilk partisini, Kabil uluslararası hava alanına indirmeye başlamıştır. Bu 

uçağı, diğerleri takip etmiş ve 27 Aralık'ta hava alanına 105'nci Hava İndirme 

Muhafız Tümeni'nin tamamı nakledilmiştir. Bu tümen, ülkedeki bütün hava 

alanlarının kontrolünü ele geçirmiştir. 28-29 Aralık 1979 gecesi, yeni 

Cumhurbaşkanı Babrak Karmal'ın yardım isteği iddiasıyla, kara kuvvetlerinin işgali 

başlamıştır. Bu şekilde, Afganistan'ın istilasının bu safhası tamamlanmış, doğudan 

gelen kol Çin'e karşı, batıdan gelen kol ise İran'a karşı emniyeti sağlamıştır.30 

Bu safhada, bazı kuvvetler takviye edilirken bazıları da değiştirilmiştir. 

Sovyet Kara Orduları, daha ziyade Orta Avrupa'nın geniş düzlüklerinde görev 

yapmak üzere teçhiz edildiklerinden ve eğitildiklerinden, dağlık arazide hiç 

beklemedikleri güçteki Afgan mücahitlerin direnişleri ile karşılaşınca başarılı 

olamamışlardır. Bunun üzerine Sovyetler, Afganistan'a yeni birlikler getirmişler ve 

Afganistan'daki birliklerini helikopterlerle taşınan, dağ ve gerilla harbi için özel 

olarak yetiştirilmiş, beş hava hücum tugayı ile takviye etmişlerdir. Ayrıca, hudut 

yakınında acilen kullanılmak üzere 30-40 bin kişilik bir kuvvet bulundurmuşlardır. 

Çekilme başlamadan önce Afganistan'daki Sovyet Askeri sayısı 115.000-130.000'e 

ulaşmıştır.31 

Afganistan'a Rus askerlerinin girmeye başlaması, halkta hükümet karşıtı 

eğilimleri daha da arttırmıştır. SSCB ise işgali Brejnev Doktrini ile izah etmiştir. 

Buna göre, Sovyet askerleri, dost ve kardeş bir sosyalist ülkede, seçilmiş temsilcilere 

isyan eden emperyalist uşağı asilere karşı hükümeti korumak için Afganistan'a 

girmiştir. Gerçekte ise olan biten, SSCB'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 

                                                
29  Ülgen, "Taliban : Afganistan'da 'Pax American'in İslamcı Militanı", s. 97. 

30  Kara, Sovyet İşgalindeki Afganistan’dan, s.103. 

31  Osmanoğlu, Mahmut, Afganistan’da Cihadın 10 Yılı, Rehber Yay. Ankara 1990, s. 361-363.  
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Bağlantısız bir ülkeyi işgalinden başka bir şey değildir. Bu dönemde, SSCB'nin 

niyetinden duyulan kuşku ve müdahalenin boyutlarının nereye kadar uzanacağı Batı 

kamuoyunda endişe ile izlenmiştir. SSCB, uzun bir aradan sonra yeniden yürümüştür 

ve bu yürüyüşün nereye kadar süreceği bilinmemektedir. Rusya'nın geleneksel 

politikalara döndüğü, sıcak denizlere inme ve körfez petrolüne hakim olma 

düşüncesinin Afgan işgalinde rol oynadığı, genel kabul gören bir düşünceydi. Bunun 

dışında, işgalin İran'ı denetim altına alma amacı taşıdığı da öne sürülmüştür. 

Moskova yönetimi, 1 Şubat 1979'da İran'da Şah yönetimini devirerek işbaşına gelen 

Ayetullah Humeyni'nin, Orta Asya Müslüman Cumhuriyetleri için kötü bir örnek 

olduğunu düşünmekte ve ayrılıkçı eğilimleri körükleyeceğinden endişe etmekteydi. 

Bu görüşü daha da ileri götürenler, Afgan işgalinde hedefin İran olduğunu öne 

sürmüşlerdir. Bu görüş sahiplerine göre, Afganistan'ın işgali, ABD'nin Kanada'yı 

Alaska'dan ilerleyerek ele geçirmesi gibi bir şeydi. Nedenleri ne olursa olsun, 1979 

Aralık ayında Sovyet tankları Afganistan sınırından içeri girmiş ve bu ülkede yeni bir 

dönem başlamıştır.32 

Afganistan'ın işgali, İran'da batı taraftan Şah rejiminin yıkılıp, geleceği soru 

işaretleri ile dolu ve o sırada iç bölünmelerin tehdidi altına girmiş bulunan Humeyni 

ihtilali ile aynı yıla rastlamıştır. Yani, İran son derece zayıf ve çalkantılı bir durum 

içinde bulunduğu bir sırada Sovyetler'in Afganistan'ı işgali, Sovyetler'e, Basra 

Körfezi'ne, Orta Doğu petrollerine ve Hint Okyanusu'na inmek imkanını 

kazandırıyordu. Bu ise, Batı Asya ve Ortadoğu'nun stratejik yapısında mühim 

değişme ihtimalini ortaya çıkarmaktaydı. Aynı zamanda Türkiye için de tehlikelerle 

dolu olan bu ihtimal, başta Birleşik Amerika olmak üzere hem Batı'da ve hem de 

Orta Doğu'nun muhafazakar petrol üreticisi ülkelerinde heyecan ve telaşa ve aynı 

zamanda da bir takım politika değişikliklerine sebep olmuştur.33  

Sovyet işgali üzerine Afgan halkı direnişe başlamıştır. Başlangıçta, direniş 

gösteren Afganlılar'ın eğitimsizliği ve yeterli modern silahlardan yoksun 

bulunmaları, başarılı olmalarını engellemiştir. Buna karşılık, Sovyetler'in çok üstün 

silah gücüne sahip olmaları, ülkeyi denetim altına almalarını kolaylaştırmıştır. Bunun 
                                                
32 Ülgen, "Taliban: Afganistan'da 'Pax American'in İslamcı Militanı", s. 98. 

33 Armaoğlu, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Cilt 1-2, Alkım Yayınevi, Ankara 1995, s 762. 
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üzerine, önemli bir Afgan mülteci grubu Pakistan'a göçmüş ve Peşaver Vadisi, kısa 

zamanda Afganlı mülteciler ile dolmuştur. Sayılan milyonlara ulaşan bu insanlar, 

kabile yapılanmalarını orada da oluşturmuşlardır. Afgan kabileleri arasındaki 

rekabet, dini ve etnik farklılıklara dayanan mücahit gruplar arasında birlik 

oluşumunu engellemiştir. Dost ülkeler, yaptıkları yardımlarla bu gruplaşmaları daha 

da teşvik etmişlerdir. Komünistlerin iktidar koltuğuna oturduktan sonra ilk icraatı, 

eski muhaliflerini içeri atmak oldu. Davud zamanındaki diplomatlar, valiler, 

profesörler ve devlet memurlarının binlercesi hapse atıldı. Onlardan boşalan yerleri 

ise devlet işlerinde hiçbir deneyimi olmayan genç parti üyeleri aldı.34 

Afganistan'daki Sovyet baskı ve katliamına paralel olarak, Afganistan'dan 

Pakistan'a göç edenlerin sayısı da artmıştır. Pakistan buradaki mültecileri kabilelerine 

göre ayırmış ve kamplara yerleştirmiştir. Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık 

Teşkilatı, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı, Türkiye Kızılay Teşkilatı gibi birçok 

yardım kuruluşu, bu mültecilere çeşitli yardımlar sağlamıştır. Suudi Arabistan ve 

Kuveyt başta olmak üzere bâzı Ìslam ülkeleri de, Pakistan'a maddi para yardımı 

yapmışlardır. Daha sonra bu mülteci kamplarına iskan edilen Afgan kabileleri, çeşitli 

"Mücahidin Grupları" oluşturmuşlardır. Bu mücahitlere Afgan ordusundan kaçan 

subaylar da katılmış, Pakistan ve Amerika başta olmak üzere bazı ülkeler de silah 

vermiştir. Bu mücahitler, Afganistan içlerine girerek işgalci Sovyet güçlerine karşı 

savaşmışlar, fakat bu gelişmelere rağmen tüm gruplar, bir birlik altında 

toplanamamışlardır. Bu olumsuz durum, hem Sovyetler'e karşı başarıyı, hem de 

siyasi birliği engellemiştir. Ne var ki çeşitli ülkeler, bu grupları, etkisini bugün dahi 

görebileceğimiz gibi kendi çıkarları doğrultusunda desteklemişlerdir. Ancak, Afgan 

halkı ve mücahit grupların olağanüstü gayret ve kahramanlıkları, Sovyetler'e büyük 

maddi ve manevi zararlar verdirmiştir.35  

Mücahid grupları "Cebe" adı ile tanınan gerilla birlikleri halinde 

teşkilatlanmışlardır. Cebelerin en küçük birliği, 10-20 kişiden oluşmakta ve "Ciriki" 

olarak adlandırılmaktadır. Bunların birleşmesiyle 100-500 kişilik Cebeler meydana 

gelmektedir. Mücahid gruplarını koordine için eyalet komutanları tayin edilmiştir. 
                                                
34  Oğuz, Hedef Ülke Afganistan, s.11. 

35 Börklü, “Tarihsel Boyutu İçinde Afganistan'daki Gelişmeler”, s.89-91. 
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Afganistan'ın iç kesimlerindeki dağlık bölgelerde yaşayan halk, özellikle barınak 

temininde, istihbarat faaliyetlerinde, yiyecek ve içecek bulmada mücahid gruplara 

büyük yardımlarda bulunmuşlardır. Ruslar, mücahitlere yardım edenlere çok ağır 

cezalar uygulamış, kabileler arasındaki sorunları teşvik etmiş ve çok büyük rüşvet 

dağıtmış, ama yine de halkın desteğini engelleyememiştir. Mücahitler,gündüzleri 

konvoylara, geceleri karakollara, postalara, tahkimli mevzilere, garnizonlara ve 

ikmal tesislerine baskınlar düzenlemişlerdir. Direniş 28 eyaletin hepsine sıçramıştır. 

Sovyetler bu eyaletlerin sadece başkentlerini kontrol edebilmiştir. Ülkenin kırsalı, 

tamamen mücahitlerin eline geçmiştir. Sovyetler, geleneksel Rus dış politikasının 

önemli taşlarından olan sıcak denizlere inme hedefine bir adım daha yaklaşmak için, 

böyle ağır bir maliyetten ve büyük kayıplar vermekten çekinmemişlerdir.36  

Amerika, Sovyetler'in Afganistan'ı işgaline büyük bir tepki göstermiş, bu 

tepkiyi diğer NATO (North Atlantik Treaty Organization-Kuzey Atlantik Antlaşması 

Örgütü) üyesi ülkeler de desteklemiştir. Bu atmosferde Amerikan yönetimi, büyük 

kamuoyu baskısıyla, kukla Karmal yönetimini tanımamış ve Senato onayına sunduğu 

SALT II  antlaşmasını geri çekmiştir. Kongre desteğini de alan yönetim, Afgan 

halkına kendisini yönetme hakkı dahil her türlü yardımı yapmayı resmi politika 

olarak ilan etmiştir. Ancak, konuyla ilgili kesin bir çözümün sorumluluğunu ise, 

BM'e havale etmiştir. Bu durum da sorunun, sürüncemede kalmasına neden 

olmuştur.37 

 

1.5. SOVYET İŞGALİ SONRASI TÜRKİYENİN 
AFGANİSTANA YAKLAŞIMI 

Sovyet işgalinin 1989 yılında sona ermesinden sonra ülkede meydana gelen 

otorite boşluğundan kaynaklanan özellikle radikal İslamcı grupların iktidar 

mücadelesine sahip olan Afganistan’da ülkenin büyük bölümünde denetimi ele 

geçiren Taliban yönetimi Usame Bin Ladin’e verdiği destekle milletlerarası 

toplumun tepkisini toplamıştır. 1999 Ekim’inde BM Güvenlik Konseyi’nin 1267 

                                                
36 Taflıoğlu, Serkan, "İslami Direnişten Taliban'a", Avrasya Dosyası, Cilt 4, Sayı 3-4, 1999, s.33-34. 

37  Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, s.70. 
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sayılı kararıyla Usame Bin Ladin’e destek verdiği gerekçesiyle Taliban yönetimi’ne 

karşı milletlerarası yaptırım uygulanmaya başlanmış, 2000 yılı Aralık ayında ise BM 

Güvenlik Konseyi’nin 1333 sayılı kararıyla terörizme destek verdiği ve uyuşturucu 

üretip ticaretini yaptığı için Taliban’a karşı ek yaptırımlar yürürlüğe konulmuştur.38 

11 Eylül 2001’de New York’taki Dünya Ticaret Merkezi kulelerine ve ABD 

savunma bakanlığı Pentagon’a terörist gruplarca uçaklar ile saldırılar yapılmıştır. 

ABD, Afganistan hükümetinden 11 Eylül terörist saldırılarının sorumlusu olarak 

gördükleri Usame Bin Ladin’in kendilerine teslim edilmesini istemişlerdir. Saldırının 

ertesi günü, 12 Eylül 2001’de BMG güvenlik Konseyi toplanarak, saldırıdan Usame 

Bin Ladin ve örgütü El Kaide ile birlikte Taliban iktidarını sorumlu tutan 1368 sayılı 

kararı almıştır.39  

ABD’nin inisiyatifi ve katkısı ile BM Güvenlik Konseyi, 29 Eylül 2001’de 

terörizm ile ilgili gerçekleştirilecek politikalara hukuki zemin oluşturmak ve diğer 

ülkelerin desteğini almak için 1373 sayılı kararı almıştır. Saldırıyı organize ettiği ve 

gerçekleştirdiği belirtilen Usame Bin Ladin ve örgütü El Kaide’ye, Taliban’ın destek 

verdiği ve Afganistan topraklarını her türlü faaliyet için kullanmalarına olanak 

Sağladığı gerekçesiyle 07 Ekim 2001’de Birleşik Krallık ve ABD, Taliban’a 

karşı bombardımana başlamıştır.40 

Gerek tarihten gelen yakınlık gerekse müslüman bir ülke olmanın 

avantajıyla Türk askerine halkın yaklaşımı çok olumludur. Bu aynı zamanda Afgan 

halkı’nın Türkiye’den beklentilerini de arttırmaktadır. Afganistan’a giden TSK 

personelinin karsılaştığı en önemli sıkıntılardan biri yapılacak yardımlar için 

Türkiye’nin ayırdığı fonların gerek  ABD’nin gerekse AB ülkelerinin ayırdığı fonlara 

göre düşük kalması bir kısım yardım faaliyetlerinin gerektiği şekilde yapılamaması 

ile sonuçlanmıştır. Afganistan’da görev yapan personelin izlenimlerine göre Afgan 

halkı büyük sıkıntılar çekmektedir. Bu sıkıntıların başlıcaları, sağlık hizmetlerindeki 

yetersizlik, halkın satın alma düzeyinin düşüklüğü, yol, okul yapım ihtiyacı ile 

                                                
38 Sönmezoğlu, Faruk, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1989, 
s.128. 
39 Çakmak, Haydar, Uluslararası Krizler ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Platin Yayınevi, Ankara, 2004, 
s.230 
40 Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, s.129. 
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okulların eğitim öğretim gereçlerindeki eksiklikler olarak sayılabilir. Ayrıca ülkede 

yeterli su olmasına rağmen, düzgün bir su şebekesinin olmaması suyun çıkarılması 

için yaygın olarak kuyular ve tulumbalardan yararlanılmasına yol açmaktadır. 

“Halkın % 85’i temiz içme suyundan yoksun olarak yaşamaktadır.41 Halkın % 70’i 

kırsal kesimde % 90’ı kentlerde sağlık hizmetlerinden faydalanamamaktadır. Ülkede 

her on doğumdan dokuzu tıbbi destek olmadan gerçekleştirilmektedir. Bebeklerden 

% 54’ü yetersiz beslenmekte, her 1000 çocuktan 230’u 5 yaşına gelmeden 

ölmektedir. Okul öncesi eğitim alan çocuk yoktur (% 0). Okula gitmeyen çocuk 

sayısı 2.000.000. kişi olarak tahmin edilmektedir. Okul çağına gelmiş çocuklardan 

erkeklerin % 67’si kızların ise % 40”ı eğitim almaktadır. Temel eğitimi bitiren 

çocukların oranı ise % 49’dur. Çocuklardan % 30’u ailelerine destek olmak amacıyla 

çalışmaktadır. Okulların % 75’inde temiz içme suyu, % 90’nında tuvalet yoktur. 

Nüfusunun yarısı genç olan Afganistan’ın diğer sorunlarının başında uyuşturucu, 

çocuk kaçırma, insan ve organ kaçakçılığı gelmektedir.42 

 Ülkedeki önemli sorunlardan biri de kara mayınlarına bağlı olarak meydana 

gelen ölümler ve sakatlanmalardır. Ayda yaklaşık 100 kişi mayınlardan sakat 

kalmaktadır. Bu miktar 2004 yılından önce 350 kişiye denk gelmekteydi. Tüm bu 

sebepler göz önüne alındığında Afganistan’a bir an önce yardım elinin uzatılması bir 

insanlık görevi olması yanında kaçınılmazdı. Afganistan’a Türk askeri’nin 

yollanmasıyla ilgili olarak 11 Eylül’ün hemen ertesindeki tartışmalar sonucunda 

meclisteki milletvekillerinin iki kısma ayrıldığı görülmektedir. Birinci gruptakiler, 

Türk askeri’nin Afganistan’a gönderilmesine şiddetle karşı olanlar, ikinci gruptakiler 

ise Afganistan’a gönderilecek çok uluslu gücün içinde yer alınması gerektiği fikrinde 

olanlardır.43 

• Türkiye, dış politikasına yerleşen proaktif tutum anlayışı ve tarihten gelen 

dostuluk bağları gereği bu müslüman ülkeyi zor zamanında yalnız bırakmamış, 10 

Ekim 2001 tarihinde TBMM’den izin alarak ilk etapta kahraman mehmetçiği, daha 

                                                
41 Özer, Mehmet, Uluslararası Barışı Koruma Operasyonları ve Bosna-Hersek, Kosova ve Afganistan 
Örneklerinde Türkiye’nin Katkıları,  Ufuk Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 
2013, s. 29. 
42 Özer, Uluslararası Barışı Koruma Operasyonları ve Bosna-Hersek, Kosova ve Afganistan, s.30. 
43 Özer, Uluslararası Barışı Koruma Operasyonları ve Bosna-Hersek, Kosova ve Afganistan, s.30. 
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sonra ise; ileride bahsedeceğimiz sivil devlet teşebbüsleri ve sivil toplum kuruluşları 

ile bölgede barışın sağlanması, toplumsal huzurun sağlam temeller üzerine 

oturtulması için elinden gelen her türlü desteği sağlamıştır. 

• Afganistan’da ISAF dışında; hakların geliştirilmesi, teknik yardım 

sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve yeniden yapılandırma amacı ile BM 

Afganistan Yardım Misyonu(UN Assistance Mission in Afghanistan-UNAMA) 

BMGK’nin 22 Mart 2002’deki 1401 sayılı kararı ile kurulmuştur. 

• Afganistan polisi’nin Türkiye’de eğitilmesi kapsamında Afgan polis 

adaylarına yönelik Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde düzenlenen eğitimin 

dayanağını teşkil eden mutabakat muhtırası 5 Mart 2011 tarihinde Türkiye ile 

Afganistan arasında imzalanmıştır. 06.04.2011 tarihli ve 6245 sayılı kanunla uygun 

bulunan antlaşmanın onaylanması 26.04.2011 tarihinde bakanlar kurulunca 

kararlaştırılmış ve karar 10 Mayıs 2011 tarihinde resmi gazete’de yayınlanmıştır.44 

 

1.6. TERÖRÜN TANIMI 

Yasadığımız yüzyılın kitleleri en fazla tehdit eden sorunlarından biri olan 

terörizm, kendi içerisinde var olan çelişkilerden dolayı çözülmesi güç bir sorun 

olmaya devam etmektedir. Savaşların yok edici boyutlara ulaşması ve devletlerin 

savaşların maliyetini karşılamayı göze alamamaları, bazı devletlerin terörist 

yöntemleri kendi politik çıkarları için araç olarak kullanmalarına neden olmuştur.45 

Böylece zaten tanımlanması oldukça güç olan ‘terörizm’ yeni boyutlar kazanmış, 

kimi için terörist olan bir diğeri için özgürlük savaşçısı olabilmiştir.  

Bir toplumda demokratik özgürlükten bahsedebilmek için, öncelikle o 

toplumun ekonomik güce ve özgürlüğe sahip olması gerekmektedir. Bir konuda 

sonuca ulaşmak ancak o konuda bir takım engellerin asılması ile mümkündür. 

Normal şartlar altında eğer uygun ortam mevcutsa bu engeller yasal yollardan aşılır. 

                                                
44 Özer, Uluslararası Barışı Koruma Operasyonları ve Bosna-Hersek, Kosova ve Afganistan, s.31-32. 
45 Gacınovıc, Rodoslav, “Terrorism-Threat to the 21st Century”, Review of International Affairs,  No: 

1087-88, December – January, 2000, s.18-22. 
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Yasal yolların kapatılmış olması engellerin yasal olmayan yollardan aşılması 

sonucunu doğurur. Bu durum gizli örgütlenmelerin oluşmasına ve bu örgütlerin 

kaçınılmaz olarak şiddete başvurmasına sebep olur. Terörü doğuran en önemli 

sebeplerin başında korku ve baskı gelmektedir. Çeşitli araçlarla korkutularak baskı 

altına alınan bireyler bu durumun doğal sonucu olarak engellendiklerini hissederler. 

İste insanların teröre başvurmaları için önce engellenmeleri ve bu engellemeye bağlı 

olarak çaresizliğe ve umutsuzluğa düşmüş olmaları gerekir. Konunun çözümsüz 

olduğuna inanan zayıf ve güçsüz insanların, güçlülere karşı kullandıkları enson ve en 

etkili silah terördür.46 Nasıl ki bir hastalığın tedavi edilebilmesi için öncelikle 

teşhisinin doğru olarak yapılması gerekir, içinde bulunduğumuz yüzyılda bütün 

dünyayı tehdit eden bir olgu olarak yükselen terörizmle mücadele edebilmek için de, 

öncelikle bu kavramın doğru olarak tanımlanması gerekmektedir. Ancak terör ve 

terörizm kavramlarının bugüne kadar evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımı 

bulunmamaktadır. 

Latince “terrere” sözcüğünden gelen terör sözcüğü “korkutmak” anlamına 

gelmektedir. Kelime Fransızca’da “terreur”, İngilizce’de ise “terror” olarak yer almış 

hemen hemen bütün dünya dillerinde okunuşuyla yer almıştır. Terör kelimesinin 

Türkçe karşılığı ise “tedhiş”, “yıldırma” ve “korkutma” olarak çevrilmiştir. Ancak 

Türkçe’de de diğer dillere yakın bir Şekilde “terör” sözcüğü kullanılmaktadır.47 

Terörizmin tanımlanması konusunda çeşitli sıkıntılar mevcuttur. Terörizmi 

tanımlamanın en problemi yanı ise üzerinde anlaşılmış, karar birliğine varılmış bir 

tanımın eksikliğidir. Diğer bir ifade ile uluslararası toplumda üzerinde anlaşılmış bir 

tanım mevcut değildir. Ünlü düşünür Laquer’a göre:48 

“Terörizmin tanımlanamamasından doğan problemlerin uzun bir süre 

devam edeceği ve terörizmi anlayabilmek için genel bir fikir birlikteliğinin olmasının 

çok zor olduğunu iddia etmek gerçeğe aykırı düşmez.” 

                                                
46 Ercan, Ferhan, Dinsel Şiddet,  Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul 1997, s. 25-27. 

47 Çakmak, Haydar, Terörizm, Platin Yayınları, Ankara 2006, s. 29. 

48 Karakaya, İskender, 11 Eylül 2001 Sonrası ABD’nin Değişen Güvenlik Algılamaları ve Politikaları, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,  A.Ü.S.B.E. Ankara 2010, s.23. 
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Terörizmin tanımlanmaması sorunu bazı problemlere de yol açmaktadır. 

Bunlardan birincisi yukarıda da belirtildiği gibi uluslararası alanda üzerinde uzlaşma 

sağlanmış ortak bir tanımın olmamasıdır. İkincisi, terörün nelerden meydana 

geldiğine dair standart bir anlayışın oluşmamış olmasıdır. Yani bir ülkenin terör 

dediğini diğer ülke suç olarak görmeyebilmektedir. 

Terörizmin tarihi son iki yüzyılda üç önemli evre geçirmiştir. Birinci evre 

1789 Fransız Devrimini takip eden yıllarda yerel grupların merkezi otoriteye karşı 

yürüttüğü propaganda faaliyetleridir.49 19. yüzyılda terörün oluşum ve kaynağı daha 

çok bu dönemde sanayileşme ve kentleşmesini devam ettiren Batı ülkelerindeki işçi 

kitlelerinin Şikâyetlerinden ortaya çıkmıştır. Bunun bir sonucu olarak bu dönem terör 

olayları işçi hareketleri ile etkilenmiş ve bu durum çoğunluk tarafından “terör” olarak 

isimlendirilmiştir. Bu bakımdan birinci evreyi 19. yüzyıl işçi hareketleri ve 

anarşistleri içerisinde teröre sapanlar olarak anlamlandırabiliriz. 

Terörizmin ikinci evresi Soğuk Savaş dönemi ile birlikte ortaya çıkmıştır. 

Dünya, Soğuk Savaş ile beraber bir yanda kapitalist-demokratik Batı Bloku diğer 

yanda komünist-Marksist Doğu Bloku olmak üzere ikiye bölünmüştür. Nükleer 

silahların kullanılabileceği endişesi ise iki tarafından sıcak savaştan kaçındığı bu 

dönem Soğuk Savaşın sıcak savaşa dönüşü terör örgütlerinin kullanılması ve ara 

tampon bölgelerdeki mücadeleler(Vietnam, Afganistan vb.) ile olmuştur. SSCB 

özellikle aşırı sol örgütlere silah, mühimmat ve lojistik desteğinde bulunmuştur. 

Bununla beraber terör örgütleri eylemlerinde uluslararası hareket kabiliyetine 

kavuşmuş, konvansiyonel silahlarda dahil olmak üzere sahip olduğu yeteneklerini 

arttırmıştır.50 

Terörizm konusunda çalışan uzmanlar da kendilerine has ifadelerle 

terörizmi tanımlamışlardır. Thomas Thornton’a göre terörizm, normal sayılmayacak 

                                                
49Bal, İhsan – Laçiner, Sedat, “Küresel Terörle Mücadelede ABD Güvenlik Politikalarının 

Türkiye’nin İç Güvenliğine Yansımaları”, 21. Yüzyılda Türk Dış Politikası(ed. İhsan Bal), Lalezar 

Kitabevi, 2006, s. 949. 

50 Bal - Laçiner, “Küresel Terörle Mücadelede ABD Güvenlik Politikalarının Türkiye’nin İç 

Güvenliğine Yansımaları”, s. 950. 
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metotlarla siyasal davranışları etkilemeyi amaçlayan sembolik hareketlerdir.51  

Terörün tanımlanmasında üç temel unsurun altı çizilmektedir: Buna göre bir 

eyleme ‘terörist’ nitelemesi yapabilmek için, eylemde intikam ve tedhiş amaçlı 

öldürmeler gibi, belli düzeyde mutlaka şiddet kullanımının olması gerekmektedir. 

Ancak terörü salt şiddete indirgeyerek açıklamak yetersiz kalmaktadır. Çünkü 

devletlerin meşru çerçevede, yani hukuk içerisinde kalarak şiddet kullanma yetkileri 

vardır. Suç teşkil eden fiilleri işleyenlerin yargılanıp cezalandırılması da bir tür 

şiddet kullanımı olmaktadır. Buna göndermede bulunan Max Weber, otorite tiplerini 

sayarken şiddetin meşru kullanımını devletin tekeline verir ve devletin başka türlü 

tanımlanamayacağını ifade eder. Bir terör örgütünde bulunması gereken diğer unsur, 

eylemin siyasi, dini veya ideolojik bir amacının olmasıdır. Bu çerçevede siyasi, dini 

veya ideolojik bir amaçla yapılan terörist hareketlerin genellikle gizli yürütüldüğü 

bilinmektedir. Uzmanlar, 1988’den itibaren yapılan 109 ayrı terör tanımını konu 

almışlardır. Bu tanımları inceleyen yazarlar, tanımlarda bulunma sıklığına göre, 

(%30’un üstünde) 8 kelime kategorisi tespit etmişlerdir. Bunlar sırasıyla; şiddet/güç, 

siyasi içerik, endişe/korku, tehdit, psikolojik etkiler, tahmin edilen reaksiyonlar, 

mağdur/hedef farklılaşması ve planlı-sistematik hareketlerdir. Tanımlarda daha az 

sıklıkla kullanılan kavramlar ise, grup olarak teşkilatlanma, mağdurların masumiyeti, 

şiddetin anidenliği ve hesap edilemezliğidir.52 

Uluslararası sistemin ve toplumun değişen yapısına bağlı olarak uzmanlarca 

ele alınan geçerli bir terörizm tanımı için şu 5 karakteristik unsurun bulunması 

gerektiği belirtilmektedir:53 

1. Bir grup tarafından gerçekleştirilen şiddet tehdidi ya da şiddet eylemi 

                                                
51 Kanat, Selim, Terörizm, İnsan Hakları, Güvenlik: 11 Eylül Sonrası Meydana Gelen Değişikliler, 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Isparta 2005, s.7. 

52 Ersoy, Ömer, “Terörizm ve Diğer Örgütlü Suçlarda Yakınlaşma ve İşbirliğinin İncelenmesi”, 

http://www.usakgundem.com/makale.php?id=8#, 2006, Erişim tarihi, 12.12.2007. 

53 Khanat, Arman, 11 Eylül 2001 Saldırıları Sonrası ABD’nin Terörle Mücadele Politikası Ve İnsan 

Hakları Açısından Değerlendirilmesi, 2008,s.11. 
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bulunması: Tek kişinin kendi başına yaptığı bir hareket terörizm sayılmamaktadır. 

2. Tanımlanmış bir düşman nezdinde ya da toplumun belli bir kesimi içinde 

korku oluşturmak hedefi: Korku, terörizmin bir yan ürünü değil, amacıdır. Terörizm 

bir sindirme ve baskı aracıdır. 

3. Terörizm, önceden belirlenmiş bir politik amacı gerçekleştirmek veya bir 

politik davranışı değiştirme amacına dönük olarak kullanılır. 

4. Terörizmin doğasında politika vardır. Teröristler hedeflerini, vermek 

istedikleri mesaja göre seçmektedir. 

5. Terörizmin nihai hedefi rakiplerini yok etmek olsa da, çoğunlukla terör, 

düşmana bazı talepleri kabul ettirmek ve dirençlerini kırmak için kullanılır.  

Bu doğrultuda devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından bazı yapılan 

terör tanımlarına bakacak olursak; örneğin, Bağımsız Devletler Topluluğu’nda terör 

şöyle tanımlamıştır: Hukuka aykırı filleri olan ve kamu güvenliğine zarar veren, 

karar almada ilgili makam ve yetkilileri etkilemek ya da halkı terörize etmek 

amacıyla işlenen, ceza hukukuna göre cezalandırılan ve aşağıdaki şekillerde 

gerçekleşen fillerdir: 

1. Tüzel ya da gerçek kişilere karşı şiddet veya şiddet tehdidi; 

2. Tehditle kişilerin hayatını tehlikeye atacağını ileri sürme ve bu şekilde 

mülk ve diğer maddi nesneleri yok etme ve bunları yok edeceği hususunda tehditte 

bulunma; 

3. Topluma ve mülkiyete ciddi zarar verme ve zararlı neticelere yol açma; 

4. Kamu yetkilisi veya bir devlet adamının görevini sona erdirme amaçlı 

veya ondan öç almaya yönelik tehditte bulunma; 

5. Uluslararası örgütün uluslararası korunan personeline ve bir yabancı 

devlet temsilcisine ve bunların işyerleri veya araçlarına saldırma.54 

                                                
54 Kaya, İbrahim, “İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) ve Terörle Mücadele” 

http://www.usakgundem.com/makale.php?id=172, 2006, Erişim: 11.11.2007. 
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Teröristlerin özel politikaları, stratejileri ve taktikleri olduğu için, terörle 

mücadele eden birimlerin de farklı ve özel politikalar uygulaması gerekir. Terörle 

mücadele alanındaki güvenlik stratejilerinin; kısaca, teröre karşı hangi kuvvet ve 

silahların kullanılacağı, hangi hedeflere hangi aşamalarından geçerek ulaşılacağı ve 

hangi yöntemlerin uygulanacağının belirlenmesi ve plan dâhilinde uygulanması 

şeklinde ifade etmek mümkündür.55 

Terör sadece güvenlik yönü olan bir olay değildir. Bu sebeple politik, 

ekonomik, sosyal, askeri ve kültürel yöntem ve önlemleri de içermelidir. Stratejiler 

ve taktikler belirlenir ve uygulanırken kurumsal bilgiler birer veri olarak 

değerlendirilmeli ve özel şartlar ayrıca dikkate alınmalıdır.56 

 

1.7. GÜVENLİĞİN TANIMI 

Güvenlik sözlük anlamıyla, korku ve tehlikeden uzak olma durumu veya 

hissi”dir. Bu tanımdan güvenliğin bir fiziksel bir de psikolojik boyutu olduğu 

çıkarımını yapmak mümkündür. Tarih boyunca, daha ziyade güvenliğin fiziksel 

boyutu üzerinde durulmuş ve ulusal sınırları başka devletlerin saldırı ve tehdidinden 

uzak tutmak, devletlerin güvenlik anlayışlarının en önemli unsuru olarak belirmiştir. 

Doğal kaynaklara rahatça ulaşabilme, dünyanın çeşitli bölgeleriyle ticaret yapabilme 

gibi fiziksel güvenliği ilgilendiren diğer konular, hep ulusal sınırların korunması 

önceliğinin altında yer almışlardır. Diğer taraftan, güvenliğin psikolojik boyutu, 

fiziksel bir saldırının varlığı gibi nesnel tehditleri içermeyebilir. Bir devletin ve onun 

halkının kendini güvende hissetmesi, öznel yönleri olan ve farklı algılamalardan 

kaynaklanan bir olgudur.57 

Genel olarak iki türlü güvenlik anlayışından söz edilebilir. Bunlar sert ve 

                                                
55 Akkuş, Ozan,  Uluslararası Terörizm ve Mücadele Yöntemleri, Ankara Üniversitesi,  

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2004, s.66. 

56 Ozan,  Uluslararası Terörizm ve Mücadele Yöntemleri, s.66. 

57 Bakradze, Şota,  Terörizm ve Güvenlik Sorunları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 

2007, s. 2. 
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yumuşak (esnek) güvenlik anlayışlarıdır. Sert güvenlik hepimizin aklına ilk gelen 

güvenlik anlayışıdır. Sert güvenliği klasik güvenlik olarak nitelendirmek de 

mümkündür. Sert güvenlik anlayışını "asayiş"in temini olarak nitelemek de 

mümkündür. Buradan hareketle sert güvenliğin, askeri ve polisiye önlemlerle 

sağlandığı sonucu çıkarılabilir. Soğuk savaşın hüküm sürdüğü yarım yüzyıl boyunca 

baskın olan geleneksel güvenlik düşüncesi, üç unsurla karakterize edilebilir: Askeri 

tehditler ve güçlü mukavemet gereği; statüko eğilimli olması; devletleri merkez 

olarak alması. Bu anlamı ile güvenlik, geçtiğimiz eli yıl boyunca, sivil özgürlüklerin 

askıya alınmasını, yapılan savaşları ve kaynakların bu yönde yeniden tahsis 

edilmesini haklılaştırmak için kullanıla gelmiş bir kavramdır Yumuşak güvenlik 

anlayışını ise insani güvenlik olarak da nitelendirebiliriz. İnsani güvenlik bireyi, 

analizlerin, tartışmaların politikanın merkezine koyan anlayıştır. Bu genellikle dış 

askeri tehditlere karşı geleneksel güvenlik kaygısına ek olarak insan hakları, 

ekonomi, çevre, uyuşturucu madde trafiği, salgın hastalıklar suç ya da sosyal 

adaletsizlikler gibi konulara büyük oranda öncelik kazandırmak için sunulan teklifler 

şeklini almaktadır. Bu bağlamda insani güvenlik anlayışı ile günümüzdeki insan 

haklan anlayışı her açıdan örtüşmektedir.58 

Geleneksel olarak, birçok yazar güvenliğin tartışmalı bir kavram olduğu 

konusunda hemfikirdir. Bu yazarlardan birçoğu güvenliğin temel değerlere (hem 

bireyler hem de gruplar için) yönelik tehditlerden özgür olunması anlamına geldiği 

konusunda uzlaşsalar da analizlerin temel odağının “bireysel”, “ulusal” ya da 

“uluslararası” güvenlik mi olması gerektiği konusunda farklılaşmaktadırlar. Büyük 

ölçüde askeri açıdan tanımlanan ulusal güvenlik tarihsel olarak literatüre hâkim 

olmuştur. Temel ilgi alanı ise devletlerin kendilerine yönelik tehditlerle mücadele 

etmek için geliştirmeleri gereken askeri imkân ve kabiliyetler üzerine eğilimleridir. 

Fakat son zamanlarda, bu güvenlik anlayışı eleştirilmiş ve birçok uluslararası ilişkiler 

uzmanı, ulusal güvenlik anlayışını diğer meseleleri de içerecek şekilde genişleterek, 

genişletilmiş bir güvenlik kavramı önerisinde bulunmuşlardır. Barry Buzan, siyasi, 

ekonomik, sosyal, çevresel ve askeri boyutları analizine dâhil etmiş  ve güvenliği 

daha geniş bir uluslararası çerçevede tanımlamıştır. Bu, devletlerin sadece kendilerini 

                                                
58 Bakradze,  Terörizm ve Güvenlik Sorunları, s.3-4. 
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referans alarak geliştirdikleri güvenlik politikalarını terk etmelerini ve komşularının 

güvenlik çıkarlarını da dikkate almalarını içerir. Buzan’ın çalışması, ulusal ve 

uluslararası güvenlik kaygılarının birbiriyle uyum halinde olup olamayacağı ve 

devletlerin işbirliğine yatkın bir şekilde hareket etmeye muktedir olup olmadıkları 

konularında tartışmalara sebep olmuştur.59 

Güvenliğin dar veya geniş tanımlamalarıyla ilgili tartışmaya rağmen, 

gelecekte dünyanın daha güvenli olup olamayacağı konusunda karamsarlar ve 

iyimserler arasındaki farklılıklar sürmektedir. Birçok çağdaş realist veya neorealist 

yazar için, Soğuk Savaş sonrası dönemde güvenliğin doŞasında önemli bir değişim 

beklenemez. 1991 Körfez Savaşı, eski Yugoslavya’nın ve Sovyetler Birliği’nin bazı 

bölgelerinin çatışmayla dağılması, Orta Doğu’da şiddetin devam etmesi, 2003 Irak 

Savaşı ve “teröre karşı savaş” işaret edilerek, güvensizlik ve sürekli güvenlik 

rekabeti dünyasında yaşamaya devam ettiğimiz savunulmaktadır. Devletler arasında 

işbirliği ortaya çıkabilir; fakat bunu başarmak ve sürdürmek zordur. İşbirliğini 

zorlaştıran iki unsur vardır: birincisi, aldatma ihtimali; ikincisiyse, devletlerin göreli 

kazançlara yönelik ilgisidir.60 

 

                                                
59 Baylis, John, “Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 5, S. 18 (Yaz 
2008), s. 71. 
60 Baylis, John, “Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı”, s.74. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

11 EYLÜL SALDIRILARI ÇERÇEVESİNDE TERÖR VE ABD 

2.1. ABD’NİN TERÖRE BAKIŞI VE MÜCADELESİ 

Terörizm, ABD’de global çaptaki organize suçlar, çevresel problemler ve 

salgın hastalıklar gibi çağımızda görülebilen sorunlardan bir tanesi olarak ele 

alınmıştır. Uzun yıllardan beri ABD’nin elinde terörizmi desteklediğine inanılan 

ülkelerin de bir listesi bulunduğu bilinmektedir (bu ülkelerin en başında Küba, Iran, 

Irak, Libya, Kuzey Kore, Sudan ve Suriye gelmektedir). Bu listelere bakıldığında 

Amerika’nın terörle mücadele politikasının 11 Eylül terör saldırısı ile başlamadığı 

anlaşılır.61  

David Rapoport’un, ‘The Four Waves of Modern Terrorism’ başlıklı 

makalesinde dalgaların kendilerine göre karakteristik özellikleri vardır. Dalgaların 

başlangıç ve bitiş tarihleri yukarıda verilmekle birlikte bazı dalgalara ait terörist 

örgütlerin bir sonraki dönemde hemen ortadan kalkmadığını, bir müddet daha 

faaliyetlerini sürdürdüğü görülmektedir.62 

Devrim, bütün dalgaların temel amacı ve en önemli hedefi ‘devrim’ 

kavramı, her dalgada farklı algılanıyor ve anlaşılıyor. Çoğu terör örgütü devrimi, 

ihtilal ya da ‘kendi kaderini tayin hakkı’ çerçevesinde ayrılma hakkı olarak görüyor. 

Ayrıca otoritenin radikal bir şekilde yeniden kurulması amaçlanıyor. Bu anlamda 

başka bir devlet ya da devletleri yıkarak yeni bir devlet oluşturmak söz konusu 

oluyor. Yerel amaçlar, bütün dalgalarda ortak olmakla birlikte; diğer devletler de bu 

hareketlerden eş zamanlı olarak etkileniyorlar.63 

Bu dönemin temel karakteristiğini belirleyici iki husus vardır: Doktrin 

                                                
61Yaman, Didem, “11 Eylül Sonrasında ABD: Algılamalar, Psikolojik Yansımalar ve Yasal 

Düzenlemeler”, http://www.usakgundem.com/makale.php?id=135, Erişim Tarihi.12.12.2006.  

62 Khanat, 11 Eylül 2001 Saldırıları Sonrası ABD’nin Terörle Mücadele Politikası, s.26. 

63 Khanat, 11 Eylül 2001 Saldırıları Sonrası ABD’nin Terörle Mücadele Politikası, s.27. 
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(öğreti) ve Teknoloji.64 Rus yazarlardan özellikle Nachaev, Bakunin ve Kropotkin 

kendilerinden sonra gelenlerin kullanmaları, geliştirmeleri ve ileri taşımaları için 

terörü tanımlayan bir doktrin veya strateji oluşturmuşlardır. Nachaev’in ‘Devrimci 

İlmihali veya El Kitabı’ ile Usame Bin Ladin’in El Kaide için yazdığı ‘Eğitim El 

Kitabı’ karşılaştırıldığında, her iki arkadaş ve düşmanın tecrübelerinin birbirlerine 

çok yakın olduğu ve hatta benzedikleri söylenebilir. Aralarındaki en önemli taktik 

farklılık, Nachaev’e göre kadınlar militan olarak paha biçilmez bir unsurken; 

Ladin’in İslam geleneklerine uyarak sadece erkekleri eleman olarak kabul ettiğini 

gösterebiliriz. İletişim ve ulaşımdaki değişimler birinci dalganın ortaya çıkma 

zamanı ve yayılmasında ikinci temel faktördür. Telgraf, her gün birçok yere 

ulaşabilen gazeteler ve demiryollarındaki gelişme bu dönemin önemli 

özelliklerindendir. Bu alandaki hızlı gelişmeler sonucu, 20. yüzyıl boyunca teknoloji, 

zamanı ve mesafeleri azaltmaya devam etmiştir. Anarşist doktrinin temelinde, 

insanlara öğretilen ahlaki değerlerin, geleneklerin törpülenmesi vardır. Bu en kolay 

bir şekilde terör sayesinde gerçekleşebilir. Suç işleyen, kendini bu ahlaki değerlerden 

arındırarak farklı bir insan halini alır ve toplumun savunucularının veya devletin 

kutsal olduğunu iddia ettiği kurallara yavaş yavaş zarar vererek karşılık verirler. 

Birinci ve takip eden dalgalarda en çok kullanılan bir doktrin olarak bu hareket 

tarzını görmemiz mümkündür.65  

Bu dönemde, nasıl savaşılacağı ve nasıl ölüneceği terörist grup üyelerine 

başarılı kampanyalarla öğretilmiştir. En takdire değer ölüm ise, rejime karşı 

savaşırken yakalanan ve mahkemede yargılanıp mahkûm olanlar içindi. Yine bu 

dönemde eylemlerde kullanılmaya başlanan yeni icat edilmiş dinamit, erkek 

teröristlerin kullandığı bir silah olarak ortaya çıkmıştır. Bombalama sırasında ölen 

terörist bir kahraman olarak değerlendirilirken, sıradan bir suçlu (criminal) 

olmadığını da göstermiş oluyordu.66 

Asiler, kendilerini gerilla değil, terörist olarak tanımlarlar. Bunda, Fransız 

                                                
64 Karakaya, 11 Eylül 2001 Sonrası ABD’nin Değişen Güvenlik, s.23. 

65 Karakaya, 11 Eylül 2001 Sonrası ABD’nin Değişen Güvenlik Algılamaları, s.25. 

66 Karakaya, 11 Eylül 2001 Sonrası ABD’nin Değişen Güvenlik Algılamaları, s.28. 
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Devrimi’nin ve bazen de ortaçağ İslam döneminin Suikastçının Şekli prensibinin 

izlerinin olduğunu söyleyebiliriz. İsyancıların politik amaç ve hedeflerine göre özel 

taktikler kullanmışlardır. Teröristler, toplumun tutum ve davranışlarını değiştirmek, 

onları uyandırmak için politik hedefler aramışlardır. Bu bağlamda terörizm bir 

stratejidir, bir son değil.67 

Birinci Dünya Savaşını bitiren Versaille Barış Anlaşması, İkinci veya 

Koloni Karşıtı Dalga’nın ümit kıvılcımı olmuştur. Pek çoğu Avrupa’da bulunan 

mağlup devletlerin İmparatorlukları, kendi kaderini tayin (self determinasyon) 

prensibi ile parçalanmışlardır. Parçalanan veya paylaşılan mağlup devletlerdeki 

imparatorluk halkları, mandacılığın sonuçta kendilerini bağımsızlığa götüreceğini; 

bağımsızlığın hemen mümkün olmadığını anlamalarına veya kabullenmelerine 

karşın, galip olan devletler kendi imparatorluklarının yasallığı ile ilgili yöneltilen 

sorulara da açıkça cevap verememişlerdir.Büyük yıkımlara ve ölümlere sebep olan 

Vietnam Savaşı’nın ortaya koyduğu psikolojik durum, üçüncü veya yeni sol/solcu 

dalgayı üretmiştir. Modern teknoloji ile donatılmış, güçlü silahları olan Amerikan 

devine karşı, Vietkong terörünün etkili olması ve Amerika’nın acizliği, batının 

kalbinin de savunmasızlığını ortaya koymuştur. Bu savaş, aynı zamanda var olan 

sistemin değerleri ile ilgili özellikle batıdaki gençler arasında büyük bir zıtlığın veya 

soru işaretlerinin doğmasına da sebep olmuştur.Bu dönemde, gelişmiş dünyadaki pek 

çok terörist grup (Amerikan, Alman, İtalyan, Japon) kendilerini, batıya olan 

düşmanlığı bilinen üçüncü dünya halklarının askeri ve savunucusu olarak görmeye 

başlamışlardır. Sovyet Rusya da, soğuk savaş döneminin bir politikası olarak, bu 

grupları çok değişik yollarla cesaretlendirmiştir.68 

Latin Amerika’da ise, devrimci gruplar birinci dalgada görülen kalıpları 

tekrarlamışlar, dikkatleri çekebilmek için kırsalı terk edip şehre gelmişlerdir. Latin 

Amerika’da önemli bir şahsiyet olan Carlos Marighella, ‘Şehir Gerillası İçin Mini El 

Kitabı’nı hazırlamış ve burada, terörist taktiklerden bahsetmiştir. Bu kitap, birinci 

dalgadaki Nachaev’in yazdığı ‘Devrimcinin İlmihali veya El kitabı’ ile benzer bir 

kitap olma özelliğine sahiptir. Üçüncü dalgada radikallik sıklıkla milliyetçilikle 
                                                
67 Khanat, 11 Eylül 2001 Saldırıları Sonrası ABD’nin Terörle Mücadele Politikası, s.118 

68 Khanat, 11 Eylül 2001 Saldırıları Sonrası ABD’nin Terörle Mücadele Politikası, s.120. 
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birleştirilmiştir. 1975’te Vietnam Savaşı bittiğinde, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), 

cesur/kahraman bir model (heroic model) olarak ortaya çıkmıştır. Üç Arap 

ordusunun İsrail karşısındaki başarısızlığı ardından, geleneksel askeri güçlerden 

ziyade, terörün daha büyük bir umut ve başarı kaynağı olacağı düşüncesi hâkim 

olmaya başlamıştı.69  

ABD’nin geçmişten günümüze terörizmin tarihçesini bakıldığında, 1880–

1920 Anarşist Dalgası’nda, ABD’nin bu alanda iki büyük tecrübe yaşadığı 

görülüyor. ‘The Sons of Liberty Özgürlüğün Oğulları’ ismiyle anılan örgüt, 

‘damgalama’ hareketi ile ün salmışlardı. Yaptıkları eylemlerde; hala krala sadık olan 

kolonicileri katranlayıp tüy yapıştırarak damgalamışlar, bu şekilde pek çok kişiyi 

ülkeden kaçmaya ve Kanada’ya yerleşmeye zorlamışlardır. Yine ABD’de, Ku Klux 

Klan örgütü federal devleti yeniden yapılanma faaliyetlerini bitirmeye zorlamışlardır. 

1920–1960 Koloni Karşıtı Dalgası’nda ABD daha çok komünizm tehlikesiyle 

uğraşmaktaydı.  

İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte kimi çevreler Sovyet 

ajanlarının ülkedeki varlığından ve gizli tertiplerinden dem vurmaya başlamıştı. Bu 

dönem ABD’in komünizm tehdidi ile mücadele etmesiyle geçmişti. 1960–1979 Yeni 

Sol Terör Dalgası’nda ABD ve vatandaşlarına karşı yapılan hem uçak kaçırma olayı, 

hem de bireylere karşı yapılan suikastlarla ortamı terörize etmekteydi. 1960–2001 

Döneminde Amerikalılara karşı yapılan kanlı terör eylemleri, Dinsel Motifli terör 

dalgasına dayanmaktadır. David Rapoport’un ‘dört dalga’ teorisine göre, ‘Anarşist 

Dalga’, ‘Koloni Karşıt Dalga’, ‘Yeni Sol Terör Dalga’ ve ‘Dinsel Motifli Dalga’ların 

en az 45 senelik bir dönem içeriğinde etkinliklerini sürdürebileceğini ileri sürmüş.70  

 

2.2. ABD’NİN 11 EYLÜL ÖNCESİ TERÖRLE MÜCADELE 
ÇABALARI  

ABD’nin terörle mücadelesi hiçbir dönemde durmamasına rağmen 11 Eylül 

öncesi terörle mücadele çabaları 11 Eylül sonrasına göre daha zayıf olarak 
                                                
69 Karakaya, 11 Eylül 2001 Sonrası ABD’nin Değişen Güvenlik Algılamaları, s.39. 

70 Karakaya, 11 Eylül 2001 Sonrası ABD’nin Değişen Güvenlik Algılamaları, s.42. 
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değerlendirilebilir. 11 Eylül sonrası yayınlanan “11 Eylül Komisyonu Raporu”na 

göre 11 Eylül öncesi Amerikan kurum ve kuruluşları ülke dışarısında terörist 

saldırılara uğramışlardır. Örneğin, 1993 te El-Kaide mensubu Remzi Yusuf 

liderliğinde bir grup Dünya Ticaret Merkezine başarısız bir bombalı saldırı 

girişiminde bulunmuştur. Yine 1993 yılında New York’takı Lincoln ve Hollanda 

tünellerine yönelik bombalı saldırı girişimi güvenlik güçleri tarafından son anda 

önlenmiştir. Aynı yıl Somali’de El-Kaide bağlantılı bir eylemci ABD’ye ait bir 

helikopteri düşürerek 18 kişinin ölümüne sebep olmuştur. ABD’nin uluslararası 

terörizmle mücadelesindeki en büyük düşmanı El-Kaide terör örgütü olmuştur.71 

 

2.3. YENİMUHAFAZAKÂR DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ 

Bush yönetiminin siyasi felsefesini büyük ölçüde yansıtan Neo-con olarak 

bilinen "yenimuhafazakârlık" terimi Amerikan siyasi yaşamına 1970'lerde girmiştir. 

1930'lu yıllarda Stalinistlere, daha sonra da Vietnam aleyhtarı çevrelere tepki 

göstererek, liberal soldan sağa dönenenlerin siyasi kimliğine verilen isimdir. 

Yenimuhafazakârlığın entelektüel kurucularından Irwing Kristol'a göre bu düşünceyi 

paylaşanlar beş ilke etrafında toplanmıştır. Bu ilkeler: "Refah devleti fikrini 

benimsemek, serbest piyasanın kaynak dağılımı ve bireysel özgürlüklere katkıda 

bulunduğu inancı, din ve aile gibi muhafazakâr değerlere saygı, her şeyin herkes 

tarafından eşit paylaşılması fikrine red, dış politikada Amerikan değerlerine düşman 

bir dünyada Amerikan demokrasisinin uzun barınamayacağı görüşüdür.72 

 

Neo-con düşüncenin kökleri 1930'ların ortalarından 1940'ların başına kadar 

ABD'de New York City College'da okuyan çoğunlukla Yahudi aydınlardan oluşan 

                                                
71 Cinoğlu, Hüseyin – Özeren, Süleyman, “Terörizm ve Amerika Birleşik Devletleri: 11 Eylül Öncesi 

ve Sonrası Terörle Mücadele Politikalarının Değerlendirilmesi”, Terörizm: Terör, Terörizm ve 

Küresel Terörle Mücadele, Ulusal ve Bölgesel Deneyimler, İhsan Bal(der), Ankara, Usak 

Yayınları, 2006, s. 170. 

72 Demirel, Füsun, “ABD’nin Dış Politikası: Devamlılık ve Değişim”, Doğu-Batı Dergisi, Yıl. 8, 

S.32., (Mayıs-Haziran-Temmuz 2005), s. 171. 
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bir gruba dayanmaktaydı. Bu grubun içinde Irwing Kristol, Daniel Bell, Irwing 

Howe, Seymour Martin Lipset, Philip Selznick, Nathan Glazer ve Daniel Patrick 

Moynihan gibi isimler vardı.     1990'lı yıllarda bu isimlere Paul Wolfowitz, Douglas 

Feith, Lewis "Scooter" Libby, Elliot Abrams, Richard Perle gibi isimler dahil 

olacaktı.73 

Neo-con taraftarlarının düşünsel referans olarak işaret ettikleri isim bir 

felsefe profesörü olan Leo Strauss idi. Strauss siyaset felsefesini oluştururken 

"siyasetin ihtiyacını idrak etmesi zor olan kitlelere "asil yalanlar" söylemekten 

kaçınmayacak bir elit iktidar fikri" kendi düşüncesinde merkezi bir yer tutmaktadır. 

Strauss aynı zamanda ülke güvenliğini hedef alabilecek bir saldırganlığın ancak 

milliyetçi bir devlet yapısı ile engellenebileceğini söylemiştir. Böyle bir 

milliyetçiliğin gelişmesi için bir "dış tehdit" gereklidir. Ayrıca Strauss'a göre dış 

tehdit mevcut değilse yaratılabilir. Bununla beraber Strauss'a göre dünyada iyi ve 

kötü rejimler bulunmakta ve iyi rejimlerin görevinin kötülerle mücadele etmek 

olduğu söylenmektedir. Ayrıca "ideal rejim" tanımını getirmiş ve bunu "hikmet 

sahibi soyluların ve bilgelerin" hüküm sürdüğü rejimler olarak tasvir etmiştir. Bu tür 

rejimlerin oluşması "rejim değişikliği" ile olmaktadır. Savaş burada bir araçtır. Soylu 

bir amacın varlığı savaş ile adalet arasındaki çelişkiyi ortadan kaldırmaktadır.74  

Leo Strauss'tan sonra yenimuhafazakâr fikrin ortaya çıkmasındaki önemli 

isimlerden birisi Albert Wohlstetter olmuştur. SSCB'ye karşı yürütülen tarihin en 

kapsamlı askeri yarışı "Yıldız Savaşları" projesinin fikir babası olan Wohlstetter, 

Soğuk Savaş boyunca iki kutup/denge ve yumuşama politikalarına karşı çıkmış, 

SSCB'nin altından kalkamayacağı bir stratejik ve askeri rekabeti savunmuştur.75 

Yenimuhafazakar dış politika ile ilgili düşünceleri temel olarak dört temel 
                                                
73 Fukuyama, Francis, Neo-Conların Sonu: Yol Ayrımındaki Amerika, Profil Yayınları, 2006, s. 27. 

74 İrem, Nazım – Özen, Çınar, “Yeni Muhafazakâr Amerikan Dış Politikasının Straussçu Temelleri”, 

Yenimuhafazakar Amerikan Dış Politikası ve Türkiye(der. Çınar Özen ve Hakan Taşdemir), 

İstanbul, Odak Yayınevi, 2006, s. 37-38. 

75 Yılmaz, Türel, “Yeni Muhafazakâr Amerikan Dış Politikasnda Orta Doğuı ve Türkiye”  

Yenimuhafazakar Amerikan Dış Politikası ve Türkiye(der. Çınar Özen ve Hakan Taşdemir), 

İstanbul, Odak Yayınevi, 2006, s. 170. 
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ilke etrafında gruplandırılabiliriz. Fukuyama'ya göre birincisi, rejimlerin iç 

yapılarının önemli olduğu ve dış politikanın liberal demokratik toplumların en derin 

değerlerini yansıtması gerektiği inancıdır. Neo-conlar burada realistlerin rejim 

türlerine bakılmaksızın bütün devletlerin nihai hedefinin "güce ulaşmak" istediği 

görüşünden ayrılmıştır. İkincisi, Amerika'nın gücünün ahlaki işler için 

kullanılabileceği düşüncesi ve ABD'nin uluslararası meselelerle ilgilenmeye devam 

etmesi yönündeki görüştür. Üçüncüsü, "hırslı sosyal mühendislik" projelerine 

duyulan güvensizliktir. Dördüncü ilke ise gerek güvenliğe gerekse de adalete 

ulaşılmasında uluslararası hukukun ve kurumların meşruiyeti ve etkinliği hakkında 

duyulan şüphedir.  Yenimuhafazakârlar 1990'lı yıllarda Amerikan dış politikası için 

bazı düşünce ve öngörülere sahipti.76 

 

2.4. 11 EYLÜL SALDIRILARI VE ABD’NİN GÜVENLİK 
STRATEJİLERİ 

11 Eylül hadiseleri ABD dış politikasını ve ulusal güvenlik stratejisi 

etkilemiştir. “Terörle mücadele” ABD’nin yeni ulusal güvenlik stratejisinin ana 

unsuru olmuştur. Terörle mücadelede teröristlere verilecek yanıtın iç güvenlik 

(homeland security) ve dış politika boyutunun olacağı vurgulanmıştır. Bu bakımdan 

“2004 Ulusal Güvenlik ve Strateji Belgesi”ndeki “bizim en iyi savunmamız iyi bir 

savunma sistemine sahip olmamızdır” sözü dikkat çekicidir. ABD’nin iç güvenlik 

uygulamalarına da atıfta bulunan bu belge “Global Terörizmi Yenebilmek ve Bizi ve 

Dostlarımızı Hedef Alan Saldırıları Önleyebilmek için Oluşturulacak İttifakı 

Kuvvetlendirmek” başlığı altında terörü yok etmek için aşağıdaki konuları 

belirlemiştir:77 

 Ulusal ve uluslararası alanda sahip olunan güçlerin hepsini doğrudan 

ve sürekli bir biçimde kullanma. Öncelikli hedefimizi Kitle imha Silahlarını veya 

bunların türevlerini kullanma riski olan ve uluslararası çapta eylem yapma 

kapasitesine sahip ve bazı hükümetler tarafından desteklendiğine inanılan terör 

                                                
76  Fukuyama, Neo-Conların Sonu: Yol Ayrımındaki Amerika, s.32. 

77 Cinoğlu - Özeren, “Terörizm ve Amerika Birleşik Devletleri, s. 175-176. 
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örgütleri ile mücadele etmek. 

 ABD’yi, Amerikalıları ve gerek yurt içerisinde gerek yurt dışında 

bulunan bunlara ait özel ve kamusal kurumları savunmak ve her türden tehlikeleri 

daha bunlara ulaşmadan engellemek. ABD bu mücadelesinde uluslararası desteği 

almak için elinden geleni yaparken gerektiğinde teröristlerin ülkemize ve 

insanlarımıza zarar vermesini engellemek ve meşru müdafaa hakkını kullanmak için 

yalnız başına müdahale hakkını her zaman saklı bulundurmak. 

 Teröre destek veren devletlere önceden sağlanan her türden 

sponsorluk desteğini durdurarak gerekirse bu ülkelere çeşitli yaptırımlar uygulayarak 

onların teröre verdikleri desteği durdurmalarını sağlamak. Aynı zamanda uluslararası 

terörle aramızdaki savaşı kazanabilmek için fikir savaşlarını başlatmak. Bunun için 

şunların yapılması gereklidir: 

1. ABD’nin her alandaki etkinliğini kullanarak müttefik ve dostlar ile 

beraber çalışarak, terörizmin her türlü türünün tüm hükümetlerin kötülemek ve 

destek vermekten çekinmek zorunda kalacağı kölelik, korsanlık veya soykırım gibi 

illegal görülmesini temin etmek. 

2. Terörizmin yeşermesini sağlayan hiçbir şartın hiçbir ülkede bulunmaması 

için özellikle de İslam Dünyasında ılımlı ve modern hükümetleri desteklemek. 

3. Uluslararası toplumla beraber, terör ideolojisinin yayılmasını sağlayan 

şartları barındıran, risk seviyesi en yüksek yerlerden başlayarak bu şartların ortadan 

kaldırılmasına çalışmak. 

4. Etkin bir diplomasi ile özgür düşünce ve bilginin özgürlük arzu ve 

iradesini arttıracak şekilde hükümetleri terörizmi destekleyen ülkelerde yayılmasını 

sağlamak. 

ABD’nin terörle mücadelesi bu belgede özetlenmiştir. Belgede uluslararası 

işbirliğine dikkat çekilirken gerektiğinde ve şartlar oluştuğunda yalnız başına hareket 

etme iradesine de vurgu yapılmıştır. Uluslararası toplum 11 Eylül sonrası ABD’ye 

büyük destek vermişti. Fakat ABD’nin bu desteği isteyip istemediği o dönem için 

tartışmalıydı. Çünkü ABD kendisine ayak bağı olacak bir yaklaşım istemiyor 
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gerektiğinde tek başına hareket etme özgürlüğünü düşünüyordu. Nitekim dördüncü 

bölümde detaylı olarak ele alınan Afganistan Savaşından sonra Irakın İşgalinde ABD 

bu desteği kaybedecektir.78 

 

2.5. 11 EYLÜL SALDIRILARI SONRASI ABD’DE 
REFORMLAR  

11 Eylül olaylarının arkasından ABD’de üç temel reformun yaşandığı 

görülmektedir. Bunlar: “İç Güvenlik Örgütünün kurulması (Department of Homeland 

Security), “Patriot Kanununun çıkarılması ve “2004 İstihbarat Reformu ve 

Terörizmin Engellenmesi” kanununun kabul edilmesidir. Bu reformların temel amacı 

terör örgütlerinin ortadan kaldırılması, üyelerinin tespiti ve mahkemelerin karşısına 

çıkartılma süreçlerinin daha çabuk ve verimli hale getirmektir.79 

11 Eylül Saldırıları-4 

 

 

                                                
78Karakaya İskender, 11 Eylül 2001 Sonrası ABD’nin Değişen Güvenlik Algılamaları ve Politikaları, 

Ankara 2010,s.50. 

79Karakaya İskender, 11 Eylül 2001 Sonrası ABD’nin Değişen Güvenlik Algılamaları ve 

Politikaları,Ankara 2010,s.50. 
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  2.5.1. İç Güvenlik Örgütü 

Bu örgüt 2002 yılında kabul edilen İç Güvenlik Örgütü Kanununun 

yasalaşmasından sonra 2003 yılında faaliyetlerine başlayabilmiştir. 22 kurumsal 

örgütü bir çatı altında toplayan kuruluş 180.000 personeli ile en büyük federal 

kurumlardan birisi durumundadır. Bu kurumun üç temel misyonu vardır. Birincisi, 

ABD sınırları içerisinde bir daha terör saldırısı olmasının önüne geçmek buna 

ilaveten ABD sınırları içerisinde yaşayan insanlara daha güvenli bir ortam 

sağlamaktır. İkincisi, ABD’yi terör saldırılarına kapalı hale getirmektir, Üçüncüsü, 

verilen zararları azaltmak ve ülke içerisindeki bütün kurumlara bu tür zararların 

olması halinde etkilerini ortadan kaldırabilmek için stratejik destekte bulunmaktır. 80 

İç Güvenlik Örgütü, her türlü acil durumda hazırlıklı olmak bakımından 

diğer kurumlara eğitim vermek noktasında da yetkilidir. Bunun dışında seyahat ve 

taşımacılık alanlarında da yetki ve sorumluluklar sahiptir. Örnek vermek gerekirse 

bazı kimselerce insan haklarına aykırı görülen ABD’ye giriş yapan herkesin parmak 

izinin alınması gibi. Bunun yanında ABD’ye giren göçmenlerin çalışmaları ile 

düzenlemeler konusunda bu kurum yetkilidir. Ek olarak ABD’nin terörden dolayı 

mağdur olma riskinin hesaplanması ve oluşabilecek risk alanlarının ortadan 

kaldırılması yönünde çalışmalar yapmak da bu örgütün sorumluluk alanına 

girmektedir.81 

 

              2.5.2. Patriot Kanunu 

Patriot Kanunu veya diğer adı ile “terörü engellemek için şartlar kanunu” 2 

Ekim 2001 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla 15 ten fazla federal yasal 

düzenleme değişikliğe uğramıştır. Kanun terör ve terörle mücadele için çıkarılmış 

olmasına rağmen başka alanları da kapsamaktadır. Örnek vermek gerekirse; kara 

para aklama, dinleme, arama izinlerinin yetki alanlarının arttırılması, çeşitli 

bilgisayar teknolojilerinin kullanılarak soruşturmaların yürütülmesi vb. Kanunun en 

önemli yeri ise federal ve yerel güçlere terör örgütü üyesi olduğuna inanılan kişileri 

                                                
80 Cinoğlu - Özeren, “Terörizm ve Amerika Birleşik Devletleri, s. 185. 

81 Karakaya, 11 Eylül 2001 Sonrası ABD’nin Değişen Güvenlik Algılamaları, s.52 
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takip ve dinleme noktasında yetkiler tanımasıdır.82 

Patriot Kanunu 11 Eylül saldırılarından tam 45 gün sonra yürürlüğe 

girmiştir. Yasanın temel amacı Amerikan toplumuna zarar verme potansiyeline sahip 

kişi, grup, ve örgütleri hızlı bir şekilde tanımlamak ve yargı önüne çıkarabilmektir. 

Kanunun en temel amaçları ise şu şekildedir.83 

 Federal hükümetin istihbarat paylaşım kapasitesini genişletmek 

 Terörle mücadele ederken kullanılan yasaların caydırıcı hale gelmesi 

 Terörizmi soruşturan kurumların önlerindeki engellerin ortadan 

kaldırılması ve azaltılması 

 Yeni teknolojiyi takip edebilmek için kanunları çağın gereklerine göre 

uyarlamak 

Patriot Kanunu “hükümetin insanları, grupları ve örgütleri izlemede en ileri 

düzeyde yayılmış otoritesi/gücü” olarak tanımlanabilir. Yasanın temel dayanağı 

terörizmle mücadele bağlamında Amerikan halkının güvenliği için özgürlüklerin 

sınırlandırmasıdır. Patriot Kanunu hukuksal açıdan incelendiğinde Amerikan 

vatandaşlarının temel hak ve hürriyetlerini, din ve vicdan hürriyetini, özel hayatın 

gizliliği vb. ilkeleri olumsuz etkilemiştir. 

 

  2.5.3. İSTIHBARAT REFORMU VE TERÖRIZMI ENGELLEME 

KANUNU 

11 Eylül Komisyonunun çalışmaları doğrultusunda ABD Yönetimi, 15 

istihbarat örgütünü “Ulusal İstihbarat Müdürlüğü” çatısı altında toplayacak bir 

kanunu yasalaştırdı. Bu yasa ile bütün istihbarat kurumlarını organize edecek ve 

düzenleyecek “Ulusal İstihbarat Müdürlüğü” kuruldu. Bu müdürlük ülke çapında 

faaliyet gösteren bütün istihbarat kurumlarının bütçesini yönetme yetkisine sahip 
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olacaktı. Bunun yanında bu kanunla stratejik operasyonel planlamaların 

yapılabileceği “Ulusal Terörle Mücadele Merkezi” kurulmuştur.84 Bu kanun aynı 

zamanda İç Güvenlik Örgütüne sınır güvenliği sağlayan personelin sayısının 

arttırılarak ülkeye yapılan yasadışı girişlerin önüne geçmeye çalışmıştır. Özetle bu 

kanunla bütün istihbarat birimleri bir masa etrafında toplanmıştır. Çünkü 11 Eylül 

2001 de gerçekleştirilen terörist saldırıların başarıya ulaşması 11 Eylül Komisyonu 

Raporunda da belirtildiği üzere istihbarat  paylaşımı ve koordinasyonunda oluşan 

koordinasyon eksikliğinden gerçekleşmiştir. Bu kanunla bunun önüne geçmek 

amaçlanmıştır.85 

 

2.6. 11 EYLÜL SALDIRILARI VE DÜNYADAKİ 
YANKILARI 

ABD’de ki terörist saldırıların hemen ardından, 12 Eylül 2001’de dünyadaki 

birçok ülke, üst düzey alarma geçti. İngiltere’de borsa tatil oldu. Bütün 

havayollarında olağanüstü hal durumuna geçildi. Kabine “Kobra Operasyonu” adı 

verilen bir acil güvenlik toplantısı yaptı. Basta Buckingham Sarayı ve parlamento 

binası olmak üzere, çesitli devlet binaları özel koruma altına alındı. Bütün dış 

temsilciliklerinde, üst düzey güvenlik durumuna geçildi. Fransa’da kabine acil olarak 

toplandı. Ülkedeki asker, jandarma ve polis güçleri tek bir yönetim altında toplandı. 

Rusya’nın İçişleri Bakanlığı, ülkede ABD’deki saldırıların benzerlerinin meydana 

gelmesi olasılığına karsı tüm güçlerini alarma geçirdi. İtalya’da ise Amerikan ve 

İsrail diplomatik merkezleri, ABD askeri üsleri, kurumları, okulları ve is yerleri 

saldırı olasılıklarına karsı kontrol altına alındı.86 İtalyan havayolu şirketi Alitalia, Tel 

Aviv, Amman, Beyrut, Tahran olmak üzere tüm Ortadoğu uçuşlarını “kaldırdığını” 

açıkladı. Hollanda’da ise havayollarında güvenlik önlemleri arttırıldı. Askeri amaçlı 

hizmet veren Maastricht ve Eindhoven havaalanlarındaki güvenlik önlemleri en üst 

                                                
84 Karakaya, 11 Eylül 2001 Sonrası ABD’nin Değişen Güvenlik Algılamaları, s.43. 

85“White House Office of Press Secretary”, 

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/12/20041217-1.html, (E.T. 05.05.2010)., Cinoğlu 
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86 Ekonomi Haberleri, Milliyet, 12 Eylül 2001. 
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düzeye çıkarıldı. NATO ise, Brüksel’deki NATO Merkezinde ve Mons’taki müttefik 

güçler karargâhında azami alarm durumuna geçti. NATO Merkezi girişinde bir 

panoya da “Güvenlik Alarmı” ve yanına da askeri dilde azami alarm anlamına gelen 

“Delta” pankartı iliştirildi. Bunların yanında, terör saldırıları piyasaları da etkiledi. 

ABD’de önce New York’ta bulunan finans ve sermaye piyasalarındaki işlemler 

durduruldu. Dünya Ticaret Merkezi, ABD borsalarının kalbiydi. Bünyesinde, 

dünyanın en büyük “Ticari Mallar Borsası” bulunuyordu. Saldırılarla bu borsa 

ortadan kalktı. İlk olarak dolarda kan kaybı başladı. Saldırının hemen ardından Euro 

karsısında dolar yüzde 2 değer yitirdi. İkinci olarak panik ve şokla tırmanışa geçen 

ham petrol fiyatları 3,6 dolar arttı ve varil fiyatı 31.3 dolara çıktı. Üçüncü olarak 

saldırı öncesinde 271,40 dolardan işlem gören altının ons fiyatı Londra Borsası’nda 

287 dolara yükseldi. Ayrıca Avrupa borsaları hızla düştü.87 

Bunların yanında, bazı çevreler tarafından da İslamiyet = terör fikri ortaya 

atıldı. Böylece; 11 Eylül saldırılarının ardından, ABD ve Batı Avrupa devletlerinde 

bir İslam karşıtı dalgalanmada meydana geldi. ABD ve Avrupa’da İslam dininin 

kendisinin saldırgan, savaşçı bir din oldugu ve İslam dünyasının saldırganlığının 

arttığını vurgulayan pek çok makalede yayınlandı.88 

ABD’de İslam’ı kabul eden 6 milyon insan yasamaktadır. Avrupa’da ise 

Türkiye, Arnavutluk, Kuzey Afrika, Suriye, Lübnan, Pakistan, Hindistan, 

Endonezya, Malezya ve Filipinlerden göç etmiş milyonlarca Müslüman vardır. 

Rusya’da da yüzlerce yıllık geçmişe sahip 20 milyon Müslüman bulunmaktadır. 

İslam’ın terör ile bağdaştırılması bu ülkelerde yasayan Müslüman nüfusa karsı 

ayrımcılığın (segregasyon), ya da discrimination’in başlamasına yol açmıştır.89 

Ortadoğu kaynaklı terör bazı nedenlere bağlanabilir; örneğin; Arap- İsrail 

çatışmasına, Ortadoğu’nun sosyal ve politik yapısına (ekonomik adaletsizlik, issizlik, 

krallık yönetimi vs), batının değerlerine, ekonomik ve politik sistemine (kapitalizm, 

                                                
87 Ekonomi Haberleri, Milliyet, 12 Eylül 2001. 
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demokrasi, küreselleşme vs) bağlanabilinir. Ama din’e bağlanamaz. Din ya da 

ideolojiler sosyal adalet ve değerlerin bir parçasıdır. Ancak din ya da ideolojiler 

zaman zamanda kisiler tarafından kullanılarak; yanlış söylemler, ya da davranışlar 

bile adil bir amaç için yapılmış ya da söylemiş gibi gösterilebilinir. Örneğin; 

Hitler’in saf Alman ırkı oluşturmakk için yaptıkları ile, Usame Bin Ladin’in cihat 

adına yaptığı saldırılar gibi.90 

Medeniyetler çatışması tezi, bir çok kişiye göre; akademik olmaktan ziyade, 

politik hedefleri meşrulaştırmak için ortaya atılmış ısmarlama bir tezdir. 

Demokratlara yakın bir tez. Batı, bir ortak medeniyet olarak algılanmış, buna karşılık 

İslam dünyası, Çin, Japonya… Batı dışında kalan herkes, bu medeniyeti tahribe 

yönelik bir hasım telakki edilmiştir.91 

Huntington’a göre, gelecekte dünya politikasının temelinde medeniyetler 

çatışması olacaktır. Bunun nedenleri; birinci neden soğuk savasın düşünce sistemidir. 

Soğuk savaşta batı; kapitalizmin, market ekonomisinin sembolü olmuştur. Bu 

dönemde politik ve ekonomik sistemlerin çatışması vardır. Soğuk savasın bitmesiyle 

o dönemdeki çatısma seklide bitmiş ve bir boşluk oluşmuştur; simdi, oluşan bu 

boşluk yeni bir çatışmayla doldurulmalıdır. Eski çatısma sekli Soğuk Savaşta 

ekonomik ve politik temelliydi. Simdi ki çatısma sekli ise medeniyetlerin, kültürlerin 

çatışması olmalıdır. Bundan dolayı da din çatışmanın çekirdeğinde (core’un da) 

bulunmalıdır. Çünkü din; medeniyet, kültür kavramlarının ayrılmaz bir parçasıdır. 

İkinci neden ise tarihtir. Haçlı seferlerinin (1096) başlamasından beri, doğu batı 

arasında hep bir çatısma vardır. Bu yüzyıllardır bitmeyen çatışmanın gelecekteki 

sekli ise İslamiyet ve Hıristiyanlık çatışması olacaktır.92 

Kısaca, 11 Eylül 2001 saldırıları; gerek siyasi, gerekse politik, gerekse 

ekonomik acılardan dünyada yankılar yaratmış, arkasında cevaplandırılmayı 
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bekleyen yüzlerce soru bırakmasının yanında, medeniyetler çatışması gibi yeni 

tezlerle, medeniyetleri de birbirine düşman etmenin tohumlarını da ekmiş, ayrıca 

dünyanın terörü yeni sekliyle tanımasına vesile olmuştur.93 

 

2.7. ABD DIŞ POLİTİKASİNDA 11 EYLÜL SALDIRILARI 
SONRASI ORTA DOĞU  

Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası 

şekillenen "tek kutuplu sistemde" gücünü en üst seviyede hissederken, bir anda 

tarihinin en büyük saldırısıyla karşılaşmıştır. 1990'lı yılların ikinci yarısından itibaren 

küresel terörün tehdidine maruz kalmaya başlayan ABD, ilk olarak Kenya ve 

Tanzanya'daki büyükelçiliklerinin bombalanma olayları ile sarsılmıştır. O yıldan 

itibaren küresel terörizmi tehdit değerlendirmelerine almaya başlayan ABD ilk kez 

kendi topraklarında bu denli büyük çapta bir saldırıya maruz kalmıştır.94 ABD, 11 

Eylül 2001 sabahı dünyanın en yüksek binalarından olan New York'taki Dünya 

Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine yönelik, yerel saatle sabah 09.00'da meydana 

gelen bir terör saldırısına uğramıştır. Bu saldırının hemen ardından 18 dakika sonra 

ikinci kuleye de bir uçak saldırısı düzenlenmiştir. İkinci uçağın Amerikan 

Havayollarına ait ve 156 kişi taşıyan bir Boeing 737 tipi yolcu uçağı olduğu 

açıklanmıştır. Olaydan kısa süre önce kaçırıldığı bildirilen bu yolcu uçağının pilot 

kabininin binanın içine girdikten sonra patlayarak çok büyük tahribata yol açtığı 

ifade edilmiştir. Yanmaya başlayan 410 metre yüksekliğindeki iki kule de kısa bir 

süre sonra görgü tanıklarının ve televizyon başında olayı naklen izleyen dünyanın 

gözleri önünde, içindeki binlerce kişiyle çökmüştür. Daha sonra Dünya Ticaret 

Merkezine ait üçüncü bina da yıkılmıştır. Binaların, uçakların içine yerleştirilen 

dinamitlerin ardı ardına patlaması sonucu çöktüğü de öne sürülenler arasında yerini 

almıştır.95 İkiz kulelere düzenlenen saldırının hemen ardından bu kez ABD 

                                                
93 Şahin, 11 Eylül 2001 Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri, s.37, s.42. 

94 Altuğ Günal, "Büyük Ortadoğu Projesi ve Türkiye", http://eab.ege.edu.tr/pdf/4/C4-Sl-2-M15.pdf, 

(30.12.2009). 

95 "Dünya Sarsılıyor", Cumhuriyet Gazetesi, 12.09.2001: s.l. 



 

42 
 

Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) yine uçaklı saldırıda bulunulmuştur. Aynı 

anda Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'da kurtarma çalışmaları sürerken ABD 

Dışişleri Bakanlığı'nın önünde bomba yüklü iki araç daha patlatılmıştır.  

İkiz kulelere düzenlenen saldırıların hemen ardından eylemleri Filistin 

Demokratik Kurtuluş Cephesi'nin (FDKC) üstlendiği öne sürülmüştür. Ancak 

haberin duyurulmasından kısa bir süre sonra açıklama yapan örgüt yetkilileri, olayla 

hiçbir bağlantılarının bulunmadığını bildirerek haberi yalanlamıştır.96 Daha sonra, 

Ürdün'deki bir gazeteyi arayan kimliği belirsiz bir kişi, saldırıları Japon Kızıl 

Ordu'nun düzenlemiş olduğunu ve Hiroşima ile Nagazaki'ye atılan atom 

bombalarının öcünün alındığını ileri sürmüştür. Ancak bu haber de 

doğrulanmamıştır.  Saldırılara her taraftan kınama ve ABD'ye destek mesajları 

gelirken birçok ülkede önlem olarak önemli binalara girişler yasaklanmıştır.97  Tarih 

boyunca birçok devlet adamının, büyük komutanların ve binlerce insanın ölümüne 

neden olan terörizm, 11 Eylül 2001'de kendi tarihinde yeni bir sayfa açmıştır. Serhat 

Erkmen'e göre, ABD'de 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleşen olayların faili, kim 

olursa olsun ortaya çıkan gerçek, eylemin, terörizm kavramında 1990'larda meydana 

gelen değişiklikleri büyük oranda yansıtmış olmasıdır. 98 

ABD'de normal bir gün olarak başlayan 11 Eylül 2001, sabahın ilk 

saatlerinde dünya tarihinde terörizm bağlamında yeni bir dönemin açıldığı gün 

olmuştur. Soğuk Savaş sonrası dönemde tek süper güç olarak anılmaya başlanan ülke 

olan ABD'nin teröristlerce bu çapta büyük bir saldırıya uğraması, uluslararası 

sistemde yeni bir döneme girilmesine yol açmıştır. Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz 

Kuleleri ve Pentagon'a yolcu uçaklarıyla yapılan intihar eylemleri çok sayıda ölüme 

ve binlerce kayıp insana neden olmuştur.99 11 Eylül'de Amerika'nın gücünü 

simgeleyen sembollerden biri konumundaki Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan 

saldırılar, doğrudan ABD'nin savunduğu demokrasi ve liberal ekonomik düzen gibi 
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ülkenin bir kaç temel değerine yapılmış sayılarak, ABD tarafından teröre karşı dünya 

çapında ve çok boyutlu bir mücadele stratejisi geliştirilmiş ve uygulanmaya 

başlanmıştır.100 

11 Eylül 2001 tarihinde, teröristlerin yolcu uçaklarını kullanarak Pentagon 

ve Dünya Ticaret Merkezi'ne saldırılar düzenlemesi, böyle bir saldırı karşısında 

ABD'nin buna engel olamaması, dünyanın süper gücünün bile çaresiz kalabileceğini 

gözler önüne sermiştir. Gerçekleştirilen saldırılar sonrasında uluslararası terör artık 

ABD için bir numaralı tehdit ve düşman haline gelmiştir. Yanı sıra 11 Eylül 

saldırılarını gerçekleştirenlerin isimlerinin Müslüman ismi olması , Müslüman 

simgeler taşımaları, El Kaide örgütü ile bağlarının olması gibi faktörlerden dolayı 

"radikal İslam" da bir tehdit olarak kabul edilmiştir.  Bu nedenle ABD, teröre karşı 

küresel savaş ilan ederken, saldırıların sorumlusu olarak gördüğü El-Kaide terör 

örgütünün yuvası olduğunu ileri sürdüğü Afganistan'daki Taliban rejimini Aralık 

2001'de devirmiştir. İkinci aşamada ise benzer ve başka gerekçelerle Irak'ı işgal 

ederek Saddam rejimine de Nisan 2003 tarihinde son vermiştir.  Usame Bin Ladin'in 

lideri olduğu El Kaide Terör Örgütü tarafından gerçekleştirildiği açıklanan 11 Eylül 

Terör Saldırısı, ABD'nin ve müttefiklerinin tehdit algılamalarını değiştirmekle 

kalmamış, yeni yüzyılın ilk savaşının terörle savaş olarak ilanedilmesine de yol 

açmıştır.   

11 Eylül olaylarının, küreselleşme karşıtlarının bir eylemi veya Amerika'nın 

Ortadoğu politikasına karşı geliştirilen tepkinin bir sonucu olduğu şeklinde yorumlar 

da yapılmıştır.101  Kongar'a göre, 11 Eylül terörü, doğrudan doğruya küreselleşme 

olgusunun tüm dünyanın suratına bir "şamar" gibi inen yansımasıdır. Bir başka 

deyişle 11 Eylül terörü, küreselleşmenin "terör yüzüdür".  11 Eylül saldırısı geniş bir 

düşünce alanına yayılmış ve kendi içlerinde tam olarak bütünleşmemiş, ama temelde 

benzer eğilimler içinde olan grup ve kişileri bir araya getirmiştir.102  11 Eylül 2001, 
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güç politikaları tarihi için gelecekteki oluşumları etkileyen bir olay olmuştur. Batı 

eğitimi almamış on dokuz insan, kısıtlı mali kaynaklarla, dünyanın en güçlü ve 

teknolojik olarak en ileri ülkesini paniğe sevk etmiş ve küresel bir siyasi krize neden 

olmuştur. Saldırıların hemen ardından Başkan Bush yaptığı konuşmada; yapılan 

saldırıların içlerini korkunç ve boyun eğmez bir öfke ile doldurduğunu, bunun 

Amerikan ulusunu korkutmak için tasarlandığını, fakat başarılı olamadıklarını 

söylemiştir. Başkan Bush'a göre Amerika, özgürlüğün en parlak işaret ışığı ve dünya 

için bir fırsattı. Hiç kimse bu günü unutmayacaktı.  Brzezinski'ye göre; bu kişilerin 

saldırıları Amerikan dış politikasının askeri alana çevrilmesine yol açmış, Rusya'nın 

yeniden Batı ile ilgilenmesini hızlandırmış ve son olarak Amerika ve Avrupa 

arasında görüş farklılıklarını arttırmıştır.103 

11 Eylül 2001 saldırıları yirmi birinci yüzyılın bir dönüm noktası olmuş, 

dönemin ABD Başkanı G. W. Bush, 15 Eylül 2001 günü CNN International'da 

"Ulusa Sesleniş" programında ABD halkına ve dünya kamuoyuna şöyle seslenmiştir; 

“Sizden istenen sabırlı olmanız, çünkü bu savaş kısa sürmeyecektir. ... 

Sizden istenen sabırlı olmanız azimli olmanız, çünkü bu savaş kolay geçmeyecek. 

Sizden istenen kuvvetli olmanız, çünkü zafere giden yol uzun olabilir... ABD'ye savaş 

açanlar, kendi yıkımlarını elleriyle seçmişlerdir. Terörist ülkelere ve onlara 

kucakaçıp destekleyenlere yönelik bir dizi kararlı eylemle sağlanacaktır bu zafer. Sizi 

temin ederim sembolik eylemle yetinmeyeceğiz... Bizim vereceğimiz karşılık çok 

kapsamlı, güçlü ve etkili olacaktır”.104   

Chomsky, 11 Eylül'ü zalimce yapılmış tarihsel bir olay olarak 

değerlendirmiştir. Ona göre İngilizlerin 1814'te Washington'u yakmasından bu yana 

Amerikan toprakları ilk defa saldırıya uğramış ve hatta ilk defa tehdit edilmiştir.  

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi iki adet geniş kapsamlı terör karşıtı karar kabul 

etmiştir. İlk olarak 1368 numaralı  ve 12 Eylül 2001 tarihli olan ve bir gün önce vuku 

bulan saldırıyı kınayan karar alınmıştır. İkincisi ise 1373 numaralı  ve 28 Eylül 2001 

tarihli, devletlerin terörizm karşısında tek başına veya toplu olarak kendini koruma 

                                                
103 Ataöv, Türkkaya, 11 Eylül: Terörle Savaş Mı Bahane Mi, Alkım Yayınevi, İstanbul 2004, s.74. 

104 “Bush: Savaşa Hazır Olun”, Cumhuriyet Gazetesi, 16 Eylül 2001,  s.1. 
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hakkını teyit ederek, uluslararası işbirliği yapılmasını isteyen ve bütün üye 

devletlerin ödevlerini belirleyen karar olmuştur.105  

  

2.8. 11 EYLÜL SALDIRILARI SONRASINDA KÜRESEL VE 
BÖLGESEL GELİŞMELER  

11 Eylül 2001 tarihinde ABD’ye yapılan saldırılar dünyada terörle mücadele 

konusunda ciddi tedbirle alınması yönünde ortak bir irade oluşmuştur. 11 Eylül 2001 

tarihine kadar gerçekleşen terör eylemleri bir ülkeyi ya da bir coğrafi bölgeyi 

etkilerken ABD’ye yapılan terör saldırısından sonra terörle ilgili tüm kavramlar ve 

teröre yaklaşımlar değişmiştir.106 

ABD, öncelikle terörü tüm dünyaya ‘yükselen yeni küresel tehdit’, diğer bir 

değişle ‘ortak düşman’ şeklinde sunarak, terörizme karşı topyekün bir savaş başlatma 

yolunu tercih etmiştir. Mücadelesinde başlangıç noktasını ise, gerek 11 Eylül, 

gerekse ABD’ye yönelik diğer bir çok terörist eylemin arkasındaki isim olduğuna 

inanılan El Kaide örgütü ve diğer benzeri yapılanmalar oluşturmuştur. 11 Eylül 

saldırılarıyla birlikte ABD’nin öncekilerden daha etkin ve kararlı bir terörle 

mücadele girişimi başlatmasında son saldırıların yıkıcılığının mı, uluslararası 

sistemin ABD çıkarları doğrultusunda yeniden yapılandırılması düşüncesinin mi, 

yoksa gerçekten terörizmin ulaştığı boyutların ABD tarafından fark edilmiş 

olmasının mı etkiliği olduğu net olarak söylenememektedir. Gerekçe ne olursa olsun, 

ABD’nin terörizme bakışında belirgin bir anlayış farklılığının ortaya çıktığı 

açıktır.107 

11 Eylül’den sonra ABD dış politikasında terör karşıtı söylem birincil ve 

baş söylem haline gelmiştir. Terörün başlıca söylem haline gelmesi aynı zamanda 

                                                
105 Mango, Andrew,  Türkiye’nin Terörle Savaşı, Doğan Kitap, Çev: Orhan Azizoğlu, İstanbul 2005, 

s.103 

106 Ongay, Şeref, “11 Eylül 2001 Tarihinden Sonra BM, AB ve NATO’da Terörle Mücadeleye 

Yönelik Gelişmeler”, Stratejik Araştırmalar ve Etüt Merkezi, Yıl 1, Sayı 4, Ankara 2002, s.4. 

107Yaman, Didem, “11 Eylül Sonrası ABD: Algılamalar, Psikolojik Yansımalar ve Yasal 

Düzenlemeler”, <http://www.usak.org.uk/junction.asp?docID=300&ln=TR>, (13.02.06 ). 



 

46 
 

‘ben’ ve ‘öteki’ tanımlamasının da ölçütü haline çevrilmesine zemin hazırlamıştır. 

Sözkonusu tanımlamaya göre ‘terörü destekleyenler’ ‘öteki ve düşman’; ‘terör 

karşıtları’ ise ‘biz ve dost’ kategorilerine yerleştirilmeye başlanmıştır. Bu açık ve net 

ölçüt, tüm dünya ülkelerine katı bir şekilde iki seçenek sunmuştur.108 George 

Bush’un ‘Ya bizdensiniz, ya da karşımızdasınız’ anlayışıyla yola çıkan Bush 

yönetimi, bir yandan aşırı idealist bir tutum izlerken şaşırtıcı bir şekilde güç merkezli 

bir tutum da izlemiştir. Buna göre ABD güçlüdür ve her istediğini yapma hakkı 

vardır. ABD dünyayı artık dost-düşman ayrımı perspektifinden algılamaktadır. 

Düşman kategorisinde gördüğü ülke ve devletleri de, kendisi ne zaman isterse, terör 

eylemlerine ya da El Kaide'ye destek suçlamasıyla cezalandırabileceğini, hatta böyle 

bir iddiaya dayanarak ortadan kaldırılabileceğini bunu kendisinin meşru hakkı olarak 

görüldüğünü de tüm dünyaya ilan etmiştir.109 

ABD’de 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleştirilen terörist saldırılara karşı en 

kapsamlı ve seri bir şekilde tepki veren örgütlerin başında belki de AB gelmektedir. 

21 Eylül 2001 tarihinde AB Hükümet ve Devlet Başkanları Toplantısında Terörizm 

ile mücadele konusunda bundan sonra alınacak tedbirler görüşülmüştür. Toplantı 

neticesinde terörizmin dünya ve Avrupa için gerçek bir meydan okuma olduğu ve 

terörizm ile mücadelenin Avrupa Birliğinin her zamankinden daha öncelikli bir 

hedefi olduğuna karar verilmiştir. Toplantıda ABD’ye tam destek verilirken 

saldırıların demokratik, hoşgörülü ve çok kültürlü toplumu hedef aldığı 

belirtilmiştir.110 

20 Eylül 2001'de ABD ve AB dışişleri bakanlığı Washington'da bir toplantı 

gerçekleştirmişlerdir. Bu toplantıda taraflar terörizme karşı yakın işbirliği yapma 

                                                
108 Keskin, Arif, “Türkiye – İran İlişkilerini Belirleyen Yapısal ve Dönemsel Faktörler”, Avrasya 

Dosyası 11 Eylül Sonrası Türk Dış Politikası Özel, ASAM Yayınları, Cilt 10, Sayı 1, Ankara 

2004, s.57. 

109Laçiner, Sedat, “Dünya ve Türkiye İçin Yeni Bir Dönem”, 

<http://biibf.comu.edu.tr/ulusgundemi.pdf>, (27.03.06). 

110 İlbeği, Hamza, Terörizm ve Terörizmin Önlenmesine Yönelik Uluslararası Gelişmeler, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli 2002, 

s.147. 
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kararı almışlardır. AB'nin uluslar arası alanda başlattığı işbirliği arayışlarının 

yalnızca ABD ile sınırlı kalmamıştır. Bu çerçevede AB Troikası 24-28 Eylül tarihleri 

arasında Pakistan, İran, Suudi Arabistan, Suriye ve Mısır'la, 3 Ekim'de düzenlenen 

AB -Rusya Zirvesinde Rusya ile ve 11 Ekim'de düzenlenen Avrupa - Afrika ve 

Konferansı'nda Afrikalı ülkelerle, 18 Kasım'da Ottowa'da düzenlenen zirve ile 

Kanada’yla ve 12-13 Şubat tarihleri arasında İstanbul gerçekleştirilen bir ortak forum 

aracılığıyla İslam Konferansı Örgütü ile bir araya gelinmiştir. Yapılan toplantılarda 

terörizmin önlenmesine dair yapılacak faaliyetler gündeme gelmiştir.111 

11 Eylül saldırılarından sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 28 

Eylül 2001 tarihinde Uluslararası terör ile mücadele etmek için atılacak adımları ve 

stratejileri de içeren, 1373 sayılı kararı oy birliği ile kabul etmiştir.112 1373 sayılı BM 

Güvenlik Konseyi kararı mali kaynakların denetimine özel bir önem atfetmektedir. 

1373 numaralı kararda ayrıca teröristlerin ve terörist grupların ülke içi ve ülkelerarası 

hareketlerini önlemek amacıyla sınır muhafazasının, kimlik ve seyahat belgelerinin 

kontrolünün öneminin altı çizilmektedir. Kararda terörist grup üyelerinin sayısının 

artışını ve teröristlere silah ve diğer hassas maddelerin teminini önlemeye yönelik 

tavsiyelere ek olarak devletlerarası işbirliği gibi yöntemlerle önleyici faaliyetlerin 

geliştirilmesi konusunda tavsiyeler sıralanmaktadır. Tavsiyeler arasında ülkeler, terör 

suçlarının işlenmesini önlemek amacıyla ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde 

bilgi alışverişi yapmaya ve idari ve adli konularda işbirliğine gitmeye davet 

edilmektedir. Söz konusu kararla ayrıca Güvenlik Konseyinin tüm üyelerini 

kapsayan ve gereken uzman desteği ile konseyin uygulamalarını yakından izlemekle 

görevli bir Güvenlik Konseyi Komisyonu kurulmuştur.113 

11 Eylül 2001 günü Dünya Ticaret Merkezine ve Pentagona yönelik 

teröristlerin uçaklı intihar saldırılarından sonra NATO 5. Maddeyi yürürlüğe 

koymuştur. Bu maddeye göre taraflar, Kuzey Amerika’da veya Avrupa’da içlerinden 

bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı 
                                                
111Kaya, Sezgin, Avrupa Birliği’nde Uluslararası Terörizmle Mücadele Alanında İşbirliği, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, S.B.E., Bursa 2002, s.203. 

112 Uluslararası Sözleşmelerde Terörizm, <http://www.egm.gov.tr/temuh/terorizm7.htm>, (13.02.06). 

113 Uluslararası Sözleşmelerde Terörizm, <http://www.egm.gov.tr/temuh/terorizm7.htm>, (13.02.06). 
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olarak değerlendirileceği ve BM Yasası’nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da 

toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak 

ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da 

dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan taraf yada 

taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmıştır.114 

 

2.9. BUSH DOKTRİNİ  

Yukarıda da değindiğimiz, BM Antlaşması, meşru müdafaa hakkının, 

sadece bir silahlı saldırının gerçekleşmesi durumunda kullanılabileceğini 

öngörmüştür. 51. Madde ile ortaya konan bu hak, olası bir saldırıyı engellemek için 

kullanılamaz. 51. Madde çerçevesinde kuvvet kullanılması için silahlı saldırı vurgusu 

yapılırken, hakkın bu hali ile önleyici müdahaleyi kapsayıp kapsamadığı tartışma 

konusu olmuştur. bu tartışmanın uluslararası hukukta doruk noktası hiç kuşkusuz 

“Bush Doktrini” dır. 

Önleyici müdahale, yapıla geliş hukuku çerçevesinde tanındığına dair 

görüşler vardır. Önleyici müdahalenin yapıla geliş hukukunda tanındığı iddia eden 

görüşeler, temellerini Carolina Olayından almaktadır. Bu olayda, İngilizler Carolina 

gemisinin tehdit unsuru oluşturduğunu, meşru müdafaa hakkının kullanımı için bir 

silahlı saldırının gerekli olmadığını iddia ederek, kendince önlemlerini almıştır. Bu 

olay neticesinde genel görüş, BM Antlaşması öncesi yapıla geliş hukukunda, olası 

tehdidin varlığı durumunda önleyici müdahale müsaade edildiği şeklindedir.115 

Bush Doktrini olarak tanımlanan ABD’nin yeni Milli Güvenlik Stratejisi 

Başkan Bush’un çeşitli yerlerde yaptığı konuşmalarla ortaya konmuştur. Başkan 

Bush’un gerek ülkesinde gerek yurt dışında önemli tartışmaların önünü açan önleyici 

savaş stratejisi teröristlere ve terörizme yataklık yapan devletlere, kitle imha 

                                                
114NATO’nunTerörleMücadeledekiRolü, 

<http://www.nato.int/docu/review/2004/issue3/turkish/analysis_pr.html>, (13.02.06). 

115 Taşdemir, Fatma, Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete Başvurma Yetkisi, USAK 

Yayınları, 2006, s. 229. “Amerikan Ulusal Güvenlik Stratejisi”, Stratejik Analiz, C. 4 S. 38, 

Haziran 2003, s. 83. 



 

49 
 

silahlarına sahip olanlara veya bu silahları kullanma amacında olan serseri ülkelere 

ve bu ülkelerin düşmanca davranmalarına karşı kuvvet kullanmasını öngörüyordu.116 

Bush Doktrini olarak uluslararası literatüre giren doktrin; ABD’nin 

gelecekte kendisine tehdit olabileceğini değerlendirdiği ülkelerdeki yönetimleri 

ortadan kaldırmak için ileri süreceği temel dayanak kabul edilebilecektir. Bu doktrin; 

Şimdiye kadar yerleştirilen BM kurallarını temellerinden sarsacak Şekilde, 

potansiyel kabul edilen tehdidi ortadan kaldırmak için savaşı öngörmektedir.117 

Doktrinin temellerinden olan, Bush’un 29 Ocak 2002 tarihli konuşmasında 

Afganistan savaşında ABD’nin zaferini ilan etmiş ancak “terörizme karşı savaşın” 

henüz neticelenmediğini ifade ederek, bu çerçevede yeni hedeflerin olacağının ilk 

sinyalini vermiştir. Bush bu konuşmasında Gram, Irak ve Kuzey Kore’yi “Geç 

Ekseni” içinde değerlendirmiş.118 Terörizme karşı savaş ilan ABD, bu devletlerin 

terör örgütleri ile ortaklık içinde olduğunu iddia etmiş, bu devletlerin kitle imha 

silahları sahibi olmalarını, teröristlerin bu silahlara erişimi olasılığı nedeniyle, çok 

büyük bir tehlike olarak gördüğünü açıklamıştır. Böylelikle “düşman devletler”, kitle 

imha silahları ve terörist örgütler arasında varlığı ispat edilmemiş bir ilişkinin 

olabilirliğinden ABD yönetimi söz etmeye başlamıştır.119 

Bush Doktrini, Birleşmiş Milletler şartının 51.maddesinde belirtilen meşru 

müdafaa kavramının ötesine geçmiştir. Böylece, Bush Doktrini, uluslararası hukuku 

ihlal etmekte ve diğer devletleri başka devletlere saldırma konusunda serbest 

bırakmaktadır. Bush’un stratejisi, devletlerin birbirlerine saldırması için bir neden 

oluşturacaktır. Bir diğerine, saldıran devlet belli bir tehdidi önlemek için, müdahale 

ettiğini söyleyecektir. Uluslararası ilişkilerde devletlerin davranışları incelediğinde, 

bir devletin bu gerekçelerle kendini haklı görerek davrandığı görülecektir.120 

                                                
116 Köni, Hasan, “Amerikan Ulusal Güvenlik Stratejisi”, Stratejik Analiz, C. 4 S.38, 2003, s. 83. 

117 Fukuyama, Francis, Neo-Conların Sonu, (çev. Hasan Kaya) Profil Yay, İstanbul 2006, s. 90. 

118Yapıcı,  Utku, “Uluslararası Hukukta Terörizme Karşı Kuvvet Kullanımı Sorunu” Uluslararası 

Hukuk ve Politika, 2006, Cilt 2, No: 7, s. 24. 

119 Yapıcı, “Uluslararası Hukukta Terörizme Karşı Kuvvet Kullanımı Sorunu” s.27. 

120 Yapıcı, “Uluslararası Hukukta Terörizme Karşı Kuvvet Kullanımı Sorunu” s.32. 
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Bush Doktrini, BM Antlaşması’nın 51. maddesinde belirlenen meşru 

müdafaa hakkının çok ötesine geçerek uluslararası hukuku ihlal etmiş ve diğer 

devletleri başka devletlere saldırma konusunda serbest bırakmıştır. Bundan sonraki 

süreçte Bush Doktrini uluslararası hukuk alanında kabul görürse, devletler 

kendilerince haklı nedenler ileri sürerek kendi çıkarları doğrultusunda diledikleri gibi 

hareket edebilecektir.121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
121 Köni, “Amerikan Ulusal Güvenlik Stratejisi”, s.83. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ABD’NİN 11 EYLÜL SALDIRILARI ÇERÇEVESİNDE 
AFGANİSTAN MÜDAHALESİ 

3.1.11 EYLÜL SALDIRILARI VE ABD’NİN AFGANİSTAN 
MÜDAHALESİ  

ABD 11 Eylül saldırıları ile yasadığı şaşkınlığı üzerinden attıktan sonra, bu 

saldırılarda yirmi bin den fazla kisinin ölümüne neden olduğundan dolayı, bir 

zamanlar Afganistan’daki Rus işgaline karsı kullandığı yani kendisinin yetiştirdiği 

terörist Usame Bin Ladin’i suçlamıştı. 

11 Eylül 2001 tarihinde Türkiye saati ile 16.02'de başlayan ve dünya finans 

sektörünün önemli merkezlerinden biri olan Dünya Ticaret Merkezi ve ABD 

Savunma Bakanlığı'nın merkezi Pentagon'a yapılan saldırılar, küresel terörizmin 

boyutunun nedenli büyük olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bununla beraber 2. 

Dünya Savaşında Pearl Harbour baskınından o güne kadar topraklarında herhangi bir 

tehdit hissetmeyen ABD'nin, saldırılar sonrasındaki tutumu ve başkan Bush'un; 

"ABD'ye yapılan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerle, bu saldırıya destek veren 

ülkelerin ayrı tutulmayacağını"  ifade etmesi, saldırılar sonrasında ABD'nin 

izleyeceği yöntemi açıkça göstermekteydi.122 

Amerikan istihbarat örgütlerince bu saldırıların sorumlusu olarak gösterilen 

ve bu dönemde Afganistan'da Taliban ile birlikte hareket eden Usame Bin Ladin'in, 

ABD tarafından, Taliban hükümetince teslim edilmesinin istenmesi ve buna karşılık 

olarak Taliban'ın Ladin'i suçlu gösterecek kanıtları istemesine karşılık savaş süreci 

başlamış oldu. Nitekim saldırıların hemen ardından, ABD ve İngiltere 7 Ekim 2001 

tarihinde Afganistan'a karşı "Kalıcı Özgürlük Operasyonu" adı altında BM Güvenlik 

Konseyi'nin açık bir yetkilendirmesi olmaksızın askeri bir operasyon başlatmış ve bu 

operasyonu, BM Antlaşması'nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkına 

dayandırmışlardır. Bu operasyonla birlikte ABD'nin Orta Asya'daki varlığı somut bir 

                                                
122Akkurt, Mehmet, Afganistan’ın Yapılanmasında Siyasi ve Ekonomik Stratejiler,1. Basım, 

İstanbul:IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2005, s.97. 
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hal alırken, kısa süre zarfında Afganistan'daki Taliban yönetimi de devrilmiştir.123  

Saldırılar sonrasında ABD'nin Afganistan'a başlattığı askeri operasyonla 

beraber bölge ülkeleriyle de çeşitli işbirliğine girmesine olanak sağlamıştır. İlk etapta 

Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan hava sahalarından yararlanmaya başlayan 

ABD, yine aynı ülkelerin çeşitli hava alanlarını ABD ve müttefiki İngiltere'ye ait 

uçaklar için kullanmaya başlamıştı. Ayrıca Kırgızistan'a 3000, Özbekistan'a da 1000 

Amerikan askeri yerleştirilirken, Türkmenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ABD subayları 

tarafından eğitim verilmesi kararlaştırılmış ve Kazakistan'la yapılan bir anlaşma 

neticesinde acil durumlarda bu ülkedeki Almatı Havaalanına iniş izni alınmıştır. 

Afganistan'a yapılan müdahale sırasında, ABD ve RF arasında yapılan görüşmelerde 

ortaya çıkan paradoksal durumlar neticesinde, Afganistan'a a yapı lan terörizmle 

mücadele konsepti çerçevesinde RF ve ABD'nin politikalarında büyük oranda 

örtüşmeler göstermiştir. Nitekim bölgenin büyük gücü konumundaki RF için Orta 

Asya'daki terörist faaliyetlerin, kendi sınırları için de bir tehdit unsuru oluşturması 

büyük bir tehlike arz ediyordu.124 Bunun yanı sıra ABD'nin Orta Asya'daki güvenlik 

çıkarları veya Orta Asya politikasının temel parametrelerini aşağıdaki biçimde 

sıralayabiliriz:125 

-Hazar enerji kaynaklarına güvenli ulaşım ve bunun korunması; 

-Orta Asya'da bir başka gücün hegemonyasının önlenmesi; 

-Orta Asya'daki sorunların diğer bölgelere sıçramasının önlenmesi; 

-Bölge içi çatışmaların veya iç savaşların çıkma ihtimalinin azaltılması; 

-Kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi; 

-Bölgedeki radikal dini grupların faaliyetlerinin önlenmesi. 

                                                
123 Halatçı, Ülkü, “11 Eylül Terörist Saldırıları ve Afganistan Operasyonunun Bir Değerlendirilmesi”, 

Uluslararası Hukuk ve Politika, 2006, Cilt.2, Sayı.7, s.81. 

124 Halatçı, "11 Eylül Terörist Saldırıları ve Afganistan Operasyonunun Bir Değerlendirilmesi", s. 81. 

125Pirinççi, Ferhat, “Soğuk Savaş Sonrası ABD‟nin Orta Asya Politikası: Beklentiler ve Gerçeklikler”, 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi,2008, Cilt. 63, Sayı. 1, 
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Özgür ulusların komünizme karşı desteklenmesi biçiminde formüle edilen 

Truman doktrini yerini, özgür ulusların terörizme karşı korunması şeklinde formüle 

edilebilecek Bush doktrinine bırakmıştır.126 

Bu belgeye göre insanlığın en büyük endişesi terörizm  olarak ifade 

edilirken ayrıca, "insanlık haysiyetine gerekli değerlerin savunulması, insan 

haysiyetinin gereği olan emelleri savunmayı, küresel terörle mücadeleyi, bölgesel 

çatışmaları yatıştırmayı, kitle imha silahlarına karşı güvenliğin sağlanmasını, küresel 

ekonomide yeni bir büyüme döneminin başlatılmasını, kalkınmanın sahasının 

genişletilmesini, küresel gücün diğer ana merkezleriyle işbirliğinin geliştirilmesini ve 

güvenlik kurumlarının yeniden yapılandırılmasını amaçlamaktadır."127 

Bu strateji belgesi ile birlikte ABD'nin yeni vizyonu belli olurken aynı 

zamanda bir önceki ABD Başkanı Clinton dönemindeki stratejiden ciddi bir kopma 

meydana gelmiştir. Bu yeni belgede Birleşik Devletlerin yeni dış politika konseptinin 

neleri kapsadığı açıkça belli edilmiş, öncelikli olarak düşman devletlere ve kitle imha 

silahlarına sahip olmak isteyen terörist gruplara askeri müdahalede bulunulacağı açık 

bir şekilde ifade edilmiştir. Bununla birlikte ABD'nin askeri gücüne vurgu 

yapılırken,"çok taraflı uluslararası işbirliğine taraf olunmakla birlikte kendi güvenliği 

ve ulusal çıkarlarını korumak adına tek taraflı hareket etmekte tereddüt edilmeyeceği 

açıklanmıştır." Son olarak, başta Müslüman ülkeler olmak kaydı ile bütün dünyaya 

demokrasi ve insan haklarını yaymak vizyon olarak bu belgede açıklanmıştır.128 

Afganistan’a yapılan askeri müdahale de, orantılık kıstasının yerine getirilip 

getirilmediği dünya kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Bir kısım uzmanlar kıstasın 

asıldığını, bir kısım ise müdahalenin saldırılara uygun nitelikte oldugunu savundu. 

Bu konu hâlâ tartışılmaktadır. ABD sadece BM kararlarıyla yetinmemiş, ülkesinde 

27 grup ve kisinin malvarlığını, El-Kaide veya Usame Bin Ladin ile iliksileri oldugu 

                                                
126 Bozkurt, Enver – Kanat, Selim, “Bush Dönemi Ulusal Güvenlik Stratejisinin Obama Döneminde 

Sürdürülebilirliği”, (t.y.), http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/teror/teror14.pdf (21.03.2012),s.2. 

127 Altındağ, Mehmet, "Bush Doktrini", 22.08.2008,http://blog.milliyet.com.tr/bush- 

doktrini/Blog/?BlogNo=127301(03.02.2012) 

128  Halatçı, "11 Eylül Terörist Saldırıları ve Afganistan Operasyonunun Bir Değerlendirilmesi", s. 83. 
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şüphesiyle dondurmuştur. ABD yönetimi, ülkesinde bulunan yabancı bankalarda 

terörizmi desteklediklerinden şüphe ettikleri hesapları bildirmelerini, aksi taktirde 

bankaların mal varlıklarına el koyma yetkilerinin oldugunu ve bunu yapabileceklerini 

duyurmuştur. ABD benzer çağrıyı bütün ülkelere de yaparak terörist gruplarla 

bağlantılı mallara ve paralara el konulmasını istemiştir. İngiltere de bu balgamda 

çesitli grup ve kişilere ait 88 milyon dolarlık hesabı dondurmuştur.129 

Afganistan operasyonu bittikten sonra, 27 Kasım 2001’de Bonn’da ABD ve 

BM’nin öncülüğünde, Afganistan’ın durumu ve geleceği ile ilgili uluslararası bir 

konferans toplanmıştır. Konferansta; ülkede bulunan etnik , aşiret ve silahlı bütün 

grupları kapsayacak bir yönetim kurulması ve ülkenin imarı ile ilgili girişimlerde 

bulunulması görüşülmüştür. Bonn Konferansında, Afganların geleneksel danışma 

meclisi “Loya Jirga” nın toplanması, altı aylık geçici bir hükümetin kurulması ve altı 

ay sonra genel seçimlere götürmesi kararları alınmıştır. Geçici hükümetin basına 

Amerikan UNOCAL petrol şirketinin danışmanı Peştun kökenli Hamid Karzai 

getirilmiştir. Afganistan geçici hükümeti 30 bakandan oluşmaktadır. 11 Peştun, 8 

Tacik, 5 Hazara, 3 Özbek ve 3 bakanlıkta diger küçük gruplara verilmiştir.130 

 

3.2. MÜDAHALE İÇİN SİYASİ ORTAMIN 
HAZIRLANMASI VE ASKERİ HAZIRLIKLAR  

ABD Hükümeti 11 Eylül'den sonra düzenlenecek harekatın adını ilk başta 

‘Infinite Justice’ (Sonsuz Adalet) koymuştur. Daha sonra bundan vazgeçecek 

‘Enduring Freedom’ (Devamlı Özgürlük) diye değiştirmiştir. Davutoğlu, adaletin 

sürekli olarak sorgulanacak bir kavram olduğunu, harekatın ismi ‘Sonsuz Adalet’ 

olarak kalsaydı her yanlış bombalamadan sonra bu isim sürekli olarak 

sorgulanacağını ama ‘Devamlı Özgürlük’ isminin böyle bir etki oluşturmakyacağını 

ifade etmiştir.131 

11 Eylül terör saldırılarından sonra Afganistan’a yapılacak harekat 
                                                
129 Çakmak, Haydar, Uluslararası Krizler ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Platin Yay., Ankara 2004, s. 230. 

130 Çakmak, Uluslararası Krizler ve Türk Silahlı Kuvvetleri, s. 232. 

131 Davutoğlu, Ahmet, Küresel Bunalım, Küre Yayınları, İstanbul 2004, s.63. 
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kesinleştikten sonra uluslararası toplumda ABD lehine oluşan sempatiyi de 

kullanarak ABD destek arayışlarına başlamıştır. Bu bağlamda ABD diplomatları, 

hem Arap ülkelerini, hem Pakistan'ı yanlarına çekmek için çalışmışlardır. ABD 

Dışişleri Bakanı Colin Powell, İslamabat yönetimine bir talepler listesi sunduklarını 

ve bu taleplerinin hepsinin kabul edildiğini belirterek, İslamabat yönetimine teşekkür 

ettiğini söylemiştir. Öte yandan Suriye dahil 15 Arap ülkesinin temsilcileri, 15 Eylül 

2001’de ABD Dışişleri'ne çağrılmış ve teröre karşı Washington ve müttefikleriyle 

aynı cephede yer almaları istenmiştir.132 

Uluslararası alanda ABD’nin terörizmle mücadelede işbirliği arayışları 

İngiltere, Pakistan ve NATO’dan gelen destekle de güçlenmiştir. Özellikle NATO 

Genel Sekreterinin ABD’nin, Usame Bin Ladin’in saldırılara dahil olduğuna dair 

sunduğu kanıtları ‘açık ve zorlayıcı’ olarak nitelemesi ve buna bağlı olarak ittifakın, 

ABD’ye terörle savaş kapsamında hava sahalarına ve liman kentlerine giriş, 

buralarda gemilerini ve radar uçaklarını konuşlandırma izni vermesi terörle 

mücadelede uluslararası işbirliği yolunda atılan önemli adımlardır. Açıkçası 

Afganistan müdahalesi öncesinde ABD’ye güçlü bir destek oluşmuştur.133 Bu arada, 

Avustralya ve Kanada’da Afganistan’a asker gönderme kararı almıştır. 

ABD Başkanı Bush’un isteği üzerine Amerika Birleşik Devletleri Savunma 

Bakanı Donald Rumsfeld ve İngiltere Başbakanı Tony Blair, operasyonun öncesinde 

Ortadoğu ve Afganistan'ın komşularından destek almak için destek turlarına 

çıkmışlardır. ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, ilk olarak Suudi Arabistan'da 

Kral Fahd ve Prens Abdullah'la görüşmüştür. Rumsfeld, amacının liderlerle görüşüp 

ne yapmak istediklerini anlatmak ve ülkelerle işbirliği yapmak olduğunu belirtmiştir. 

Görüşmede, Suudi yetkililer, Afganistan'a olası saldırıdan duydukları, endişeyi dile 

getirmiş ve ülkedeki üslerin, Amerika tarafından kullanılmasına izin 

vermeyeceklerini açıklamışlardır. Amerikalı yetkililer ise, yaptıkları açıklamada, 

Suudi yetkililerin, ‘ABD birliklerine üslerinden birinde kurulacak komuta merkezini 

                                                
132 Polat, İrfan, 11 Eylül Terör Saldırıları ve Amerika Birleşik Devletlerinin Afganistan Müdahalesi, 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Isparta 2006, s. 95. 

133 Yaman, Didem, “11 Eylül Sonrası ABD: Algılamalar, Psikolojik Yansımalar ve Yasal 

Düzenlemeler”, <http://www.usak.org.uk/junction.asp?docID=300&ln=TR>, (13.02.06 ). 
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kullanması amacıyla izin vereceğine’ dair üstü kapalı güvence verdiğini 

belirtmişlerdir. Rumsfeld, gezisini sırasıyla Umman, Mısır, Özbekistan ve Türkiye 

olarak sürdürmüş ve gittiği her yerden istediği desteği almıştır.134 

ABD, Türkiye ile ortak tesis olan İncirlik Hava Üssü’nün yanı sıra Malatya 

ve Diyarbakır askeri havaalanlarını da kullanmak istediğini Ankara’ya bildirmiştir. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı kaynakları, ‘ABD’nin isteklerini yerine getireceğiz’ 

diyerek Washington’un talebinin kabul edildiğini açıklamışlardır. İngiltere 

Başbakanı Tony Blair ise ilk ziyaretini Rusya'nın başkenti Moskova'ya yapmıştır. 

Burada Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılan ve olumlu geçen görüşmelerden 

sonra sırasıyla Pakistan ve Hindistan'a ziyaretlerde bulunan Blair’in Pakistan'ı 

ziyaretinde yaptığı görüşmede, özellikle İngiltere'nin Pakistan'ın ekonomik 

sorunlarına çözüm bulmak için teminatta bulunduğu belirtilmiştir. Pakistan Devlet 

Başkanı Pervez Müşerref de, 11 Eylül saldırısını Bin Ladin'in yaptığıyla ilgili ortaya 

konulan delillerin inandırıcı ve yeterli bulunduğunu belirterek, özellikle ekonomik 

destek için ‘Blair'e minnettarım’ diyerek karşılık vermiştir.135 

7 Ekim 2001’de başlayan ‘Kalıcı Özgürlük Harekatı’nın genel olarak 

uluslararası toplumda onaylandığı görülmektedir. Harekatla ilgili olarak devletlerin 

tepkilerine bakıldığında Rusya ve Çin gibi geçmişte ABD’nin yaptığı harekat ve 

politikaları eleştiren devletler dahi harekatı açıkça desteklemişlerdir. Çin, her türlü 

terörizme karşı olduğunu beyan etmiş ve üç şart altında ABD’nin Afganistan’a karşı 

düzenleyeceği operasyona destek vereceğini açıklamıştır. Bu şartlar şunlardır;136 

-Çin her türlü terörizme karşıdır ve buna karşı yapılan operasyonlara destek 

verir, 

-Terörizme karşı yapılan operasyon, kesin bir kanıta dayanmalıdır. Hedef 

belirgin olmalı ve masum insanların zarar görmemesi şartıyla gerçekleştirilmelidir, 

                                                
134 Polat, 11 Eylül Terör Saldırıları ve Amerika Birleşik Devletlerinin Afganistan Müdahalesi, s.97. 

135 Polat, 11 Eylül Terör Saldırıları ve Amerika Birleşik Devletlerinin Afganistan Müdahalesi, s.98. 
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-BM ara sözleşmesinin ilke ve şartları esas alınarak, Güvenlik Konseyi’nin 

fonksiyonu artırılmalıdır. Çin, Güvenlik Konseyi çerçevesinde, terörizme karşı her 

türlü müzakereye katılmaya hazırdır.  

Libya’nın Afganistan’da ABD tarafından düzenlenen anti-terörist 

operasyonu desteklenmesi bu genel anlaşma ve uzlaşma havasının sonunda olmuştur. 

Operasyon hazırlıkları devam ederken bölgedeki bir çok ülke hava sahasını müttefik 

güçlere açmaya başlamıştır. İran en başından beri Afganistan’daki ABD 

operasyonunu desteklemiş ve Afganistan’da nüfuzunun olduğu bölgelerde ABD’nin 

askeri başarısına olanak sağlamıştır.137 

Kimi yazarlara göre Rusya, İran, Filistin gibi tarihte ABD ile arası pek iyi 

olmayan devletlerin teröre karşı cephe alır tavırlarının altında 11 Eylül sonrası dünya 

düzenini ABD eliyle yeniden oluşturulacağı beklentisi vardır. Bunun yanında 

terörizmin ulus devlet yapısına karşı bir tehdit oluşu bu desteğin altında yatan diğer 

bir nedendir.138 

ABD cephesinde meydana gelen bu gelişmeler karşısında Taliban yönetimi, 

2 Ekim 2001 günü Washington'a "20 yıldır savaş içindeyiz, acil yardıma ihtiyacımız 

var. Usame bin Ladin'le ilgili bir kanıt göstermeden ‘savaş’ diyorsunuz, gelin önce 

görüşelim" çağrısında bulunmuştur. Kuetta kentinde düzenlenen basın toplantısında 

"Görüşmelere hazırız, savaşa girmektense görüşmelere başlamayı tercih ederiz." 

diyen Taliban'ın Pakistan Büyükelçisi Abdüsselam Zaif, ABD'nin Ladin'in 

teslimedilmesi talebiyle ortaya çıkan krizi çözmesinin tek yolunun müzakereye 

girmek olduğunu kaydetmiştir. Büyükelçi, ülkesine yardım yapılmasını da isteyerek, 

"Biz ve tüm Afgan halkının yardıma ihtiyacı var, savaşa değil” demiştir. Zaif, delil 

olmaksızın Ladin'i teslim edemeyeceklerini de tekrarlamıştır. Taliban yönetiminin 

lideri Molla Ömer’in sözcüsü Mutmain ise, ABD’nin olası bir intikam saldırısının işe 

yaramayacağını söyleyip, “Amerikalılar intikam için bireyleri hedef alırsa bu olmaz. 

Askeri yada ekonomik stratejik kuruluşları hedeflerse Afganistan’daki bu tür 
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hedefler bir füze parası bile etmez. Bir milleti ortadan kaldırmak isterlerse bu 

yalnızca ABD’ye karşı kini arttırır” demiştir.139 

ABD’nin Afganistan’a yönelik harekâtı her an başlatması beklenirken, 

Kuzey İttifakı da, büyük bir saldırıya girişmek üzere hazırlık yapmıştır. Kuzey 

Afganistan’daki Taliban muhalifi ittifaka bağlı gruplardan başta Özbek Türklerin 

lideri Raşid Dostum’un adamlarıyla birlikte Şah Mesud’un yerine geçen General 

Fehim’in adamları, Kâbil’e 25 kilometre uzaklıktaki Penşir’de Taliban’a karşı 

savaşmaya başlamışlardır.140 

ABD operasyonu için geri sayım sürerken, Afganistan'a girmek için 

dünyanın her yerinden binlerce gazeteci, Kâbil'e 25 kilometre uzaklıktaki Penşir 

bölgesine gitmiştir. 5 Ekim 2001’de Kâbil'in dünyaya tek çıkış kapısı olan 

Bagram’da savaş hazırlıkları sona ermiştir. ABD Hava Kuvvetleri'nin Kâbil'i 

bombaladıktan sonra indirme yapması beklenen Bagram Havaalanı’ndan sorumlu 

olan General Canbaba, Bagram’ın stratejik açıdan önemli çok önemli bir üs 

olduğunu ve bu havaalanını ele geçirenin, bölgenin hakimi olacağını söylemiştir. 

ABD Hükümeti olayların üzerinden henüz 24 saat geçmesinin ardından askeri 

yetkililere, 50 bin yedek kuvvetin aktif göreve çağrılması için talimat vermiştir.141 

Ayrıca ABD Senatosu, saldırıların ardından terörle mücadele ve kurtarma 

çalışmaları için 40 milyar dolarlık acil yardım paketini onaylamış ve Temsilciler 

Meclisine göndermiştir. Amerika Birleşik Devletleri siyasi hazırlıklarıyla eş zamanlı 

olarak B52 bombardıman uçakları, Tomahawk seyir füzeleriyle donatılmış 

denizaltılar ve hızla harekete geçirilebilecek hava indirme birlikleriyle harekete 

geçmek için ve California'daki Bragg üssünde konuşlanan 85 bin kişilik 18. Hava 

İndirme Birliğini bölgeye sevk etmek için faaliyetlere başlamıştır. Amerika, harekata 

hazırlanma sürecinde Basra Körfezi’nde bulunan gemilerini kuzeye kaydırırken, 

Japonya ve Akdeniz’deki filolar da diğerlerine katılmak üzere yola çıkmıştır. ABD, 
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çok az sürede bölgeye binlerce asker ve yüzlerce uçak yığınağı yapmıştır. Basra 

Körfezi’nde de USS Enterprise ve USS Theodore uçak gemileri 

konuşlandırılmıştır.142 

İngiltere üst düzey savaş uzmanlarını ABD'ye göndermeyi önermiştir. 

Yapılan plana göre Ekim ayında, arasında uçak gemilerinin ve çok sayıda savaş 

gemisinin de bulunacağı İngiliz donanması Umman açıklarına gelerek, ABD'nin 

halihazırda oluşturduğu güce önemli bir katkıda bulunacak, Afganistan'a ilk darbeyi, 

Basra Körfezi'nde bekleyen uçak gemilerinden havalanan uçaklar ve çok sayıda 

savaş gemisinin gönderdiği Tomahawk füzeleri indirecek, Suudi Arabistan, Kuveyt 

ve İncirlikten havalanan İngiliz ve Amerikan savaş uçakları da Afganistan'da 

önceden belirlenen hedefleri imha edilecekti. Avustralya Hükümeti, 30 Eylül'de 

Körfeze bir savaş gemisi yolladığını ve geminin Afganistan operasyonunda 

kullanılabileceğini, Savunma Bakanlığı da, özel birliklerinin Afganistan'da gizli 

operasyonlara katılabileceğini belirtmiştir. Bu arada Afganistan'daki Kuzey İttifakı, 

15 bin askerini ABD'nin hizmetine sunabileceğini açıklamıştır. Reeve’in belirttiğine 

göre 11 Eylül'ün akabinde ABD, Afganistan'da Usame Bin Ladin'in barınmasını 

sağlayan Taliban milislerine karşı Kuzey İttifakı'na askeri destek vermeye 

başlamıştır.143 

Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya bölgeye asker gönderme kararı almıştır. 

ABD ve Tacikistan, hava üstlerinin Taliban’a karşı yürütülen operasyonda 

kullanılması için anlaşmaya varmıştır. Tacikistan’ın yanı sıra Kırgızistan ve 

Kazakistan’daki hava üsleri de operasyonda, ABD uçak ve helikopterlerinin 

hizmetine açılmıştır.144  

ABD’ye verilen destek için Almanya Parlamentosu’nda yapılan konuşmada, 

“Bu savaşta sadece Amerika ya da Avrupa’yı savunmuyoruz. Bu savaşta uygarlığı 

savunuyoruz,” denmiştir. Afganistan'a uzak Türkiye, İsrail, Yunanistan ve Ukrayna 

gibi ülkeler de hava sahalarını teklif etmişlerdir. Güney Kore de lojistik desteğe hazır 
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olduğunu bildirmiştir. ABD, Florida ve Kuzey Carolina'daki birlikleri ile ülke 

dışındaki; Almanya, İngiltere, Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan, Kıbrıs ve 

İncirlikte bulunan tüm birliklerine harekata hazır olmaları için talimat vermiştir.145 

Müttefik Devletlerin bu gücüne karşın Taliban'ın dini lideri Molla 

Muhammed Ömer ve Taliban hiyerarşisindeki iki numaralı isim olan ve de silahlı 

güçlerden sorumlu Molla Muhammed Rabbani’nin, ellerinde silahlı 50 ila 100 bin 

adamı olduğu sanılmaktadır. Birlikleri Klan prensibine göre organize edilmiş olup, 

ellerinde bulunan arazi araçlarıyla otomatik tüfekler, havan topları, geri tepmesiz 

toplar, hafif ve çok namlulu roket rampalarına sahip piyade birliklerini taşımaktadır. 

Ayrıca Rus İşgali döneminden kalma 100 civarında stinger füzesiyle 20 adet scud 

füzesine sahip oldukları düşünülmektedir.146 

 

  3.2.1.Müdahalenin Nedenleri  

Afganistan'a karşı girişilen müdahalenin en önemli nedenini 11 Eylül 2001 

terör saldırıları karşısında ABD'nin vermiş olduğu tepki oluşturmuştur. Terör 

saldırılarını gerçekleştiren El-Kaide Örgütü'nün Afganistan'da konuşlandığının 

düşünülmesi ve El Kaide kaynaklı terör olaylarının artması, ABD'nin Afganistan'a 

müdahale etmesine neden olmuştur. ABD yönetiminin, New York ve Washington'u 

hedef alan 11 Eylül saldırıları ile 1998 yılında ABD'nin Kenya ve Tanzanya'daki 

elçiliklerine yönelik bombalı eylemlerin başlıca sorumlusu olarak gördüğü El-Kaide 

lideri Usame bin Ladin, Afganistan topraklarında yaşıyordu.147 Taliban lideri Molla 

Ömer'in Usame bin Ladin'i iadeye yanaşmamasının ardından ABD, 2001 Ekim 

ayında Afganistan'a karşı hava saldırılarına girişmiştir.  Ancak pek çok kişinin 

belirttiği gibi Chomsky'ye göre de görünürde ABD'nin bu konuda hiçbir kanıtı 

yoktur.  El-Kaide, ABD ve artık dünya kamuoyu tarafından da dünyadaki terörist 

örgütlerin en tehlikelisi ve en iyi organize olanı olarak kabul edilmektedir. El-Kaide 

                                                
145 Polat, 11 Eylül Terör Saldırıları ve Amerika Birleşik Devletlerinin Afganistan Müdahalesi, s.101. 

146 Polat, 11 Eylül Terör Saldırıları ve Amerika Birleşik Devletlerinin Afganistan Müdahalesi, s.101. 

147 Taşkın, Tayfun, 11 Eylül Saldırıları Sonrası ABD Dış Politikasında Ortadoğu ve Türkiye ABD 

İlişkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E. yayımlanmamış Y. Lisans Tezi, Edirne 2010, s.51. 
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1979'daki Afganistan savaşının doğal bir ürünü olarak gösterilmektedir.  Emre 

Kongar, Usame Bin Ladin'in Soğuk Savaş döneminde, Afganistan'ı işgal eden 

Sovyetler Birliği'ne karşı, bizzat ABD tarafından yaratılmış bir savaşçı olduğunu ve 

Usama bin Ladin veya El-Kaide'nin soğuk Savaş döneminde ABD'nin Sovyetler 

Birliği'ne karşı ürettiği bir kişi ve bir örgüt olduğunu belirtmektedir.148 Kongar, 

soğuk savaş dinamiklerinde Usama bin Ladin'in İslam mücahidi, El-Kaide'nin bir 

İslam savaş örgütü olduğunu belirterek, bunların Afganistan'da CIA'in desteğiyle 

başarılı olduklarını ifade etmekte, Afganistan'ı işgal eden Sovyetler Birliği'ni 

yendiklerini ve Afganistan'ı "komünizmden" kurtarmış olduklarını söylemektedir. 

Ona göre, soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı savaşmak üzere 

üretilmiş olan İslam mücahitleri 1990'lı yıllarda başıboş kalmışlardır. Bir anlamda, 

11 Eylül terörünü yapanları, Amerika'yı vuranları Amerika kendisi üretmiştir.  Yine 

Kongar'a göre bu çerçevede, 11 Eylül terörü sadece sonuçları itibarıyla değil, 

kaynağı itibarıyla da, küreselleşmeye, yani onu doğuran soğuk savaşa bağlı olarak 

ortaya çıkmıştır.  Savaşın bir diğer nedeninin ise 11 Eylül sonrası gelişen süreçte, 

ABD'nin 21.yüzyılda dünyaya hala tek büyük süper güç olduğunu kanıtlamak 

düşüncesi olduğu düşünülebilir.149 

 

  3.2.2.MÜDAHALENIN GELIŞIMI VE SONUÇLARI  

ABD’nin Afganistan’ı işgali 7 Ekim 2001 günü yani terör saldırılarının 

üzerinden bir ay bile geçmeden başlamıştır. Öncesinde 6 Ekim 2001’de ABD 

Başkanı George W. Bush başkent Washington’da haftalık radyo konuşmasında, 

Afganistan’daki Taliban rejimine, Suudi asıllı terörist Usame bin Ladin’i teslim 

etmemeleri durumunda bunun sonucuna katlanmak durumunda olduklarını 

bildirmiştir.150 Afganistan’ın başkenti Kabil’in bombalanması ile ABD, Afganistan’a 

yönelik başlattığı müdahalenin ilk adımını atmıştır. ABD Savunma Bakanlığı 

bombalama haberlerini kısa bir süre sonra doğrulamış ve George W. Bush canlı 
                                                
148 Uslubaş, Fevzi,  Küresel Terör, Afganistan, BOP, ABD; İmparatorlukların Bataklığı, Toplumsal 

Dönüşüm Yayınları, İstanbul 2005, s.210. 

149 Taşkın, 11 Eylül Saldırıları Sonrası, s.53. 

150 http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/ayintarihi/2001/Ekim2001.htm, (30.12.2009). 
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yayında “İşbirliğine yanaşmayan Taliban, bunun bedelini ödeyecek” ve “ABD 

ordusu Afganistan’da El Kaide’nin terörist kamplarına ve Taliban rejiminin askeri 

yapılanmasına karşı saldırıya başladı.” şeklinde ulusa seslenmiştir.151 Bush ayrıca 

“ABD bu eylemi yapan teröristler ve onları koruyan ve besleyen ülkeler arasında 

hiçbir ayrım yapmayacaktır” demiş, “dünyanın artık eskisi gibi olmayacağı ve olayın 

sorumluları ile onlara destek olanların cezalandırılacağını” belirtmiştir. Turan 

Yavuz’a göre böylece Amerika o akşam Ortadoğu’ya savaş ilan etmiştir. 

Afganistan’a yönelik ABD saldırısında Kabil’in yanı sıra Celalabat ve Taliban Lideri 

Molla Ömer’in yaşadığı Kandahar kentleri de vurulmuştur. Ayrıca harekâta İngiliz 

savaş uçakları da katılmış, saldırılarda B-1, B-52 ağır bombardıman uçakları 

kullanılmış, Arap Denizi’ndeki denizaltılardan Cruise füzeleri fırlatılmış ve 

havaalanları ile terörist kamplar yoğun bombardımana tutulmuştur.152 

ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Başkan Bush adına Türkiye 

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i arayarak ABD'nin Afganistan'da askeri bir 

harekât başlatmakta olduğunu bildirmiştir. Başkan Yardımcısı Cheney, harekâtın 

hedefinin teröristler olduğunu, Afgan halkının zarar görmemesine özen 

gösterileceğini, insani yardımların bu ülkeye gönderilmesine ilişkin çalışmaların da 

sürdürülmesinin önem taşıdığını vurgulamıştır. Cumhurbaşkanı Sezer’de, ABD'nin 

terörizmle mücadele çabalarını desteklediğini, ABD'nin teröristleri hedef alacak ve 

masum insanların zarar görmesine yol açmayacak sağduyulu bir yaklaşım içinde 

hareket etmekte olmasını memnuniyetle karşıladığını kaydetmiş ve başarı dileklerini 

dile getirmiştir.153 Bunun üzerine saldırının gerçekleşeceği yerin, Türkiye’nin 

bulunduğu coğrafyaya yakınlığı nedeniyle ülkede hemen bir kriz masası 

oluşturulmuştur. Başbakanlıkta gece yarısı yapılan toplantıda Türkiye’nin müttefik 

ve dost olarak ABD’nin terörizmle mücadelesine destek vereceği belirtilmiştir.154 

Saldırının başladığı sıralarda İngiliz Başbakanı Tony Blair yaptığı basın 

                                                
151 Sever, Metin-Kılıç, Ebru,  Düşmanını Arayan Savaş,  İmge Yayınları, İstanbul 2001, s.287. 

152 Yavuz, Turan, Çuvallayan İttifak, Destek Yayınları, Ankara 2006, s. 94. 

153 “Dalga Dalga Bombardıman”, Dış Haberler Servisi, Cumhuriyet Gazetesi, 08 Ekim 2001, s.7. 

154 “Operasyonu Cheney Haber Verdi”, Cumhuriyet Gazetesi, 08 Ekim 2001, s.9. 
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toplantısında El Kaide ve Taliban rejiminin askeri gücünü kırmayı hedeflediklerini 

söylemiştir. Almanya Başbakanı Schröder de, Afganistan’daki terörist hedeflere 

yönelik ABD harekâtını desteklediğini açıklamıştır. AB Dönem Başkanı Verhofstadt 

ise AB adına yaptığı açıklamada, ABD’ye ve harekâta katılan müttefiklere tam 

destek verdiklerini söylemiştir. Afganistan’a düzenlenen harekâttan önce ABD 

Başkanı George Bush, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e de bilgi vermiştir. 

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell’ın Afganistan’daki hedeflere yönelik 

hava harekâtının başladığı sırada, 9 ülkenin liderini telefonla aradığı da 

belirtilmiştir.155 

Diğer taraftan Taliban, Afganistan’a yönelik başlatılan bombardımanları, 

“terör eylemi” olarak nitelendirmiştir. Afganistan’daki Taliban yönetiminin Pakistan 

Konsolosu Rahmetullah Kakazade ise, ”Cihat için hazırız” diyerek ortamı daha da 

çıkmaz hale getirmiştir. Usame Bin Ladin, Katar’ın El Cezire televizyonundan 

yayımlanan video banttaki açıklamasında, Afganistan ve kendisine yönelik savaşın 

“İslam’a açılmış savaş” olduğunu öne sürmüş ve ABD’ye destek veren ülkeleri, 

“Rahatlık yüzü göremeyecekler” sözleri ile tehdit etmiştir. ABD ve İngiltere’nin iki 

gün boyunca sürdürdüğü yoğun bombardıman sonrasında Taliban’ın hava kuvvetleri 

ile tesislerinin yüzde 90’nı tahrip olmuştur. Böylece Afganistan’da Taliban 

yönetimine büyük bir darbe indirilmiştir. Saldırılardan iki gün sonra ABD Kabil’e 

girmiştir. Ancak Usame Bin Ladin tüm aramalara karşın bulunamamıştır.156 

 

3.2.MÜDAHALENİN TÜRKİYE’DE YANSIMALARI 

7 Ekim 2001 tarihinde ABD’nin Afganistan’a yönelik operasyonun 

ardından Başbakan Bülent Ecevit başkanlığında Başbakanlıkta bir toplantı 

yapılmıştır. Toplantının ardından yapılan açıklamada, ABD’nin “Sürekli Özgürlük” 

harekâtı kapsamında Afganistan’ın başlıca şehirlerindeki havaalanlarına, Taliban’ın 

askeri hedeflerine ve terör örgütü El-Kaide’ye yönelik hava harekâtında masum 

halkın bundan zarar görmemesi için özen gösterilmesinden duyulan memnuniyet 

                                                
155 “AB’nin Varlığı Belli Olmuyor”, Cumhuriyet Gazetesi, 10 Ekim 2001, s.1 

156 Taşkın, 11 Eylül Saldırıları Sonrası, s.55. 
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belirtilmiştir. 8 Ekim 2001’de ise Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başkanlığında 

Başbakan Bülent Ecevit, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu ile 

diğer yetkililerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiş, toplantının ardından 

Bakanlar Kurulu Başbakan Bülent Ecevit başkanlığında olağanüstü toplanmış, 

yapılan toplantıda, NATO’nun 5. maddeye dayanarak Türkiye’den asker talep etmesi 

halinde, harekâta askeri destek verilmesi konusunda hazırlıkların başlatılması 

kararlaştırılmıştır.157 

12 Ekim 2001’de ise Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından, 

ABD’nin Afganistan’a yönelik düzenlediği operasyonu ve Türkiye’nin katılımına 

ilişkin yayımlanan mesajda, Türkiye’nin terörizmle savaşa katkıda bulunurken 

ülkenin ve ulusun “gereksiz maceralara” sürüklenmemesi gerektiği bildirilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanı Tacan İldem de, Çankaya Köşkü’nde 

düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında “Sonsuz Özgürlük” harekatı ve 

Türkiye’nin tutumuna ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in 

görüşleri hakkında bilgi vermiş, İldem açıklamasında, Türkiye’nin terörizmle 

mücadele için uluslararası işbirliği çabalarına destek vereceklerini belirterek “Ancak 

Türkiye bunları yaparken, ülkemizi ve ulusumuzu gereksiz maceralara 

sürüklemeyecek ve gelişmelerin ülkemize olabilecek etkilerini önleyecek bir 

yaklaşım esas almaktadır” demiştir.158 

ABD’nin Afganistan’ı işgali kimi kesimlerce olumlu karşılanırken kimi 

çevreler tarafından da eleştirilmiştir. Örneğin Mahir Kaynak ve Emin Gürses, bu 

işgalin planlı olduğunu ve ABD’nin Doğu Hazar bölgesine Pakistan-Afganistan 

üzerinden uzanmak ve Rusya’nın etkinliğini kırmak için uygun bir fırsat yakaladığını 

ifade etmişlerdir. Bu yazarlara göre ABD açısından böylece Hazar’ın kaynaklarının 

Batı’ya Rusya üzerinden, Doğu’ya Çin üzerinden ve güneye İran üzerinden taşınması 

engellenmiş ve ABD, Afganistan’ın kontrolünü elinde tutarak birçok avantajı elde 

etme aşamasına gelmiştir.159 Cihangir Dumanlı da Mahir Kaynak ve Emin Gürses’e 

                                                
157 http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/ayintarihi/2001/Ekim2001.htm, (30.12.2009). 

158 http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/ayintarihi/2001/Ekim2001.htm, (30.12.2009). 

159 Kaynak, Mahir- Gürses, Emin, Yeni Ortadoğu Haritası, Profil Yayıncılık. İstanbul 2007,  s.42. 
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benzer görüşler dile getirmiştir. Dumanlı, ABD’nin bu ülkeyi işgal etmesindeki esas 

amacının Orta Asya petrollerinin Hint Okyanusu’na ulaştırma yollarını kontrol altına 

almak olduğunu öne sürmüştür. Fevzi Uslubaş da, Asya’nın “gözetleme kulesi” 

olarak adlandırılan Afganistan üzerinden Rusya ve Çin’in kuşatılması ve Rusya’nın 

arka bahçesi olduğu düşünülen bu bölgenin kontrol altında tutulmasını da ABD’nin 

işgal nedenleri arasında saymıştır.160 

Çelik ve Gürtuna’ya göre Afganistan’a müdahale edilmesinin sebebi sadece, 

bu ülkedeki yönetimin ve bu yönetimin himaye ettiği Usame bin Ladin’in hareketinin 

11 Eylül olaylarıyla ilişkilendirilmesi değil, Afganistan’a yönelik bir operasyonun 

önünde çok fazla bir engel olmamasıydı. Yani ABD’nin Afganistan’da askeri yönden 

başarılı olmasını kolaylaştıracak birçok sebep bulunmaktaydı. Afganistan’da devam 

etmekte olan iç savaş bunlardan bir tanesiydi. Bu savaşta muhalif güçlerin 

desteklenmesi dengelerin bir anda değişmesini sağlayacak dolayısıyla hedef alınan 

tarafın çok hızlı bir şekilde çökertilmesi mümkün olacaktı. Ayrıca Afganistan’da 

hedef alınan tarafa uluslararası platformda kimsenin sahip çıkmayacağı tahmin 

edilmekteydi. Bu nedenle ABD, Afganistan’da elde edeceği sonucu, sonraki 

hedeflerine adeta bir ibret örneği olarak sunmak istemekteydi.161 

 

3.3.ABD’NİN AFGANİSTANA MÜDAHALESİNİN 
HUKUKİ BOYUTLARI  

11 Eylül sonrasında ABD ve İngiltere'nin diğer devletlerin lojistik desteği 

eşliğinde gerçekleştirdikleri askeri harekât, şüphesiz başka bir devlete karşı kuvvet 

kullanma niteliğindedir. Dolayısıyla harekât, kuvvet kullanma yasağının istisnalarını 

oluşturan BM Antlaşması'nın VII. bölümü çerçevesinde bir yetkilendirmeye veya 51 

madde kapsamında meşru müdafaa hakkına dayanmadığı takdirde kuvvet kullanma 

                                                
160 Dumanlı^, Cihangir,  “Afganistan’da Asıl Savaş Yeni Başlıyor”, Cumhuriyet Strateji Dergisi, S. 

120, s.12. 

161 Çelik, Serkan- Gürtuna, Anıl, Büyük Ortadoğu Projesi ve Türkiye’ye Etkileri, Global Strateji 

Enstitüsü Yayınları, Ankara 2005, s.17. 
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yasağının ihlali söz konusu olur.162 

BM Antlaşması'nın VII. Bölümü uyarınca kuvvet kullanılmasının ilk örneği, 

1950'de Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgali sonrasında gündeme gelmiştir. Konsey 

tarafından olaya ilişkin çeşitli kararlar alınmıştır. Alınan bu kararlarda BM üyesi 

devletlerin Kuzey Kore'ye yardım etmekten kaçınmaları ve Güney Kore'ye silahlı 

yardımda bulunmaları tavsiye edilmiş ve son olarak oluşturulacak orduların ABD 

komutası altında olacağı; ancak BM bayrağı taşıyacağı belirtilmiştir. Kuvvet 

kullanmasına diğer örnek ise, Irak'ın Kuveyt'i işgali üzerine Güvenlik Konseyi'nin 2 

Ağustos 1990'da aldığı 660 sayılı kararı ile gündeme gelmiştir. Konsey almış olduğu 

kararda, bu işgali uluslararası barış ve güvenlik için tehdit olarak görmüş, Irak'ın 

Kuveyt topraklarını derhal ve şartsız terk etmesi gerektiği ifade edilmiştir.  Bu 

karardan sonra alınan 661 sayılı karar ile ilk kez ekonomik nitelikte yaptırımlar 

karşımıza çıkmaktadır.163  Daha sonra 29 Kasım 1990'de alınan 678 sayılı kararda 

ise, 15 Ocak 1991'e kadar Irak Kuveyt'ten çekilmediği takdirde devletler meşru 

Kuveyt Hükümeti ile koordineli bir şekilde Irak'ın 660 ve sonrasında konuyla ilgili 

olarak alınan kararlara zorla uymasını sağlamak amacıyla "her türlü tedbiri" almaya 

yetkilendirmiştir. Bu karar 16 Ocak 1991'de başlayan askeri harekata meşruiyet 

veren hukuksal zemindir. 687 sayılı kararıyla da Güvenlik Konseyi körfez krizini 

sona erdirmek için bir takım koşulların Irak tarafından yerine getirilmesini istedi. 

Tartışmalı olan Irak-Kuveyt sınırının olduğu gibi kabulü ve sınıra BM 

gözlemcilerinin yerleştirilmesi, savaş nedeniyle meydana gelen kayıplar dolayısı ile 

Irak'ın sorumlu tutulması, birtakım silahlara Irak'ın sahip olmasının yasaklanması bu 

koşullar arasındadır.  

Bu tür bir karar BM tarihinde bir dönüm noktasıdır. Çünkü uluslararası 

barışı sağlamak amacıyla aktif olarak BM'nin karar alması ve bunu uygulatması bu 

olayda çok detaylı olarak görülmektedir. Artık BM, kararlar alan ve uyulmadığında 

sadece kınayan bir kurum olmayacak, gerekirse zorla bunu uygulattıracaktır. Başka 

                                                
162 Topal, Ahmet H., Uluslararası Terörizm ve Terörist Eylemlere Karşı Kuvvet Kullanımı, İstanbul 

2005, Beta Yayınları, s. 234. 

163 Kaya, İbrahim, “11 Eylül Saldırıları ve Sonrası: Uluslararası Hukukta Askeri Müdahale”, Stratejik 

Analiz,C. 2, S. 19, 2001, s. 105. 



 

67 
 

bir deyimle BM hukuksal olarak sahip olduğu yetkileri uygulama kapasitesini 

kendinde bulmuştur.164 

Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu kararlar ışığında bir değerlendirme 

yapıldığında, BM Antlaşması'nın VII. Bölümü uyarınca kuvvet kullanımına ilişkin 

herhangi bir yetkilendirme olmadığı açıktır. Bu noktada, Afganistan'a yönelik kuvvet 

kullanılabilmesi için tek hukuki dayanak kalmaktadır ki, o da BM Antlaşması'nın 51. 

maddesinde ele alınan meşru müdafaa hakkıdır.165 Meşru Müdafaa hakkının 

işletilmesindeki en önemli kavram 'silahlı saldırı'dır. O nedenle devletlerin bu 

kavramın anlamı ve içeriği konusunda uzlaşmaya varmaları büyük önem 

taşımaktadır. Ne var ki, bugün, ne silahlı saldırının anlam ve içeriği, ne de bu 

kavramın kapsamına giren fiiller konusunda bir açıklık mevcut değildir. Kuşkusuz bu 

durum, her türlü kuvvet kullanımının 'silahlı bir saldırıya karşı' gerçekleştirildiğinin 

ve bu yüzden, bu tür eylemlerin meşru müdafaa hakkına gireceğinin, devletlerce 

kolaylıkla iddia edilebileceği şeklinde yorumlanmamalıdır.166 

Afganistan'a yapılan müdahalenin meşru müdafaa hakkının kapsamına girip 

girmediği sorusu, müdahalenin hukuksal boyutunun can damarıdır. ABD müdahale 

öncesi, 7 Ekim 2001'de İngiltere ve ABD, Kalıcı Özgürlük Harekâtı ile ilgili olarak 

Güvenlik Konseyine sundukları mektupta 51. maddeye uygun bir şekilde bireysel ve 

ortak meşru müdafaa hakkını kullandıklarını bildirmişlerdir.167 

Afganistan müdahalesinin hukuksal boyutundaki en önemli tartışmalardan 

biri, 11 Eylül saldırılarının silahlı saldırı koşulu taşıyıp taşımadığıdır. Bu saldırıların 

silahlı saldırı koşulu taşıması demek, devlet egemenliğine açık tehdit unsuru 

olacağından meşru müdafaa hakkını doğurmasını sağlar. Ama silahlı saldırı 

koşulunun olduğunun kabulü yeterli değildir. Çünkü saldırı El-Kaide'den gelirken, 

                                                
164 Kaya, “11 Eylül Saldırıları ve Sonrası: Uluslararası Hukukta Askeri Müdahale”, s.108. 

165 Başeren, Sertaç H., “Uluslararası Hukuk Açısından Amerika Birleşik Devletlerinde 

Gerçekleştirilen Terörist Saldırılar ve Yol Açtığı Gelişmeler Üzerine Bir Değerlendirme”, Vecdi 

Aral’a Armağan, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001, s. 69 -78. 

166 Aral, Berdal, Uluslararası Hukukta Meşru Müdafaa Hakkı, Siyasal Kitabevi, Ankara 1999, s. 113. 
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müdahale Taliban yönetimindeki Afganistan'a yapılmaktadır. Bu noktada Taliban 

yönetimi ile El-Kaide arasındaki bağın gücünün sorgulanması ve ortaya çıkartılması 

sorunu ile karşılaşıyoruz.168 

51. Maddede düzenlenen silahlı saldırı terimi, Antlaşmada 

tanımlanmamıştır. Tarihsel sürece bakıldığında, 1965 tarihli 2131 sayılı, 1970 tarihli 

2625 sayılı ve 1974 tarihli 3314 sayılı kararlar kavramın açıklanmasına ilişkin daha 

detaylı Bilgiler vermektedir. 21 Aralık 1965 tarihli ve 2131 sayılı " Devletlerin İç 

İşlerine Karışmanın Yasaklanması ve Bağımsızlık ve  Egemenliklerinin Korunması 

Bildirisi"dir Bildirinin önsöz ve 4. paragrafında "devirme ve dolaylı müdahalelerin 

tüm şekillerinin BM Antlaşması'nın bir ihlalini teşkil ettiği" ve "uluslararası barış ve 

güvenliğe yönelik tehdit" oluşturduğu yer almaktadır. Bildirinin md. 1/1'de, "Her 

devlet bir başka devletin rejimini şiddet kullanarak devirmeye yönelik ayaklanmacı, 

terörist ya da silahlı faaliyetleri örgütlemekten, yardım etmekten, finanse etmekten, 

teşvik, tahrik etmekten ya da tolere etmekten ya da bir başka devletteki iç 

karışıklıklara karışmaktan kaçınacaklardır.  ABD, 11 Eylül saldırılar sonrası Bush'un 

ağzından yapılan açıklamada terörizmi destekleyen her devleti kendine düşman 

saydığını belirtmektedir. Afganistan'a müdahalesinde sunduğu gerekçede, bu ülke 

yönetiminin terörizmi (El-Kaide) beslediğini iddia etmesidir.169 

Sonuç olarak, Afganistan müdahalesinin uluslararası hukuk açısından açık 

yönleri bulunmaktadır. Uluslararası toplum tarafından genel olarak meşrulaştırılması, 

müdahalenin genel geçer bir meşru müdafaa hakkını doğurduğunu söylemek yanlış 

olur. Bu varsayımımın en önemli dayanakları şunlardır; ABD, 11 Eylül sonrası 

saldırının sorumlusu olarak ilan ettiği El-Kaide ile Taliban arasındaki ilişki hakkında 

yeterli delili uluslararası kamuoyuna sunmamıştır. 11 Eylül saldırılarının "silahlı 

saldırı" şartı taşıdığına dair görüşler, başta NATO'nun 5. maddeyi devreye sokması 

güçlenmiştir. Ama silahlı saldırının tanımı mevcut kararlarda açık şekilde ifade 

edilmediğinden, 11 Eylül gibi asimetrik yönü olan bir saldırıda silahlı saldırı şartını 

sağlayıp sağlamadığı tam bir fikir birliği sağlamayacaktır. Afganistan müdahalesinde 
                                                
168 Gündüz, Aslan, Milletlerarası Hukuk Temel Belgeler-Örnek Kararlar, Beta Yayınları, İstanbul 

2000, s. 53. 

169 Gündüz, Milletlerarası Hukuk Temel Belgeler-Örnek Kararlar, s.54. 
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kullanılan kuvvetin boyutunun uluslararası hukukla diğer çelişkili tarafı gereklilik ve 

orantılık koşullarında noksanlığıdır. Müdahale sonrası Afganistan'daki mevcut 

yönetimin ABD tarafından yok edilmesi ve ülkenin tüm fraksiyonlarının ABD 

güdümlü olması, terörizme karşı kuvvet kullanımından ziyade bir ülkenin egemenliği 

ve bütünlüğü üzerinde hak iddia etmedir. Buda hiç bir şekilde uluslararası hukukla 

bağdaşmaz.170 

 

3.4. MÜDAHALE SONRASI AFGANİSTANDA DURUM 

11 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştirilen saldırılar sonrasında ABD'nin 

başlattığı “Kalıcı Özgürlük Operasyonu” sonrasında, Aralık 2001 ayında yapılan 

anlaşma ve BM'nin verdiği yetkiyle, 21 ülkeden 5000 kadar sağlanan askerle, 

İngiltere'nin komutasında Ocak 2002'de ISAF (International Security Assistance 

Force/Uluslararası Güvenlik Destek Gücü) Afganistan'da göreve başlamıştır. 

Afganistan'da Kabil ve çevresinde güvenliği sağlamakla işe başlayan ISAF, 

Taliban'ın devrilmesinden sonra oluşturulan yeni Afgan askeri ve polis teşkilatının 

eğitilmesinde de rol oynamıştır.171 

11 Eylül'le birlikte insan hakları tarihinde yeni bir sayfa açılmıştır. Soğuk 

Savaş koşullarında popülerleşen insan hakları sözleşmeleri ve bu alanda yapılan 

uluslararası yapılanmalar çok zıt bir yönde seyir almaya başlamış, 11 Eylül'den sonra 

"hukuk devleti" kavramını hiçe sayıp kendi menfaat ve güvenliğini korumak adına 

uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmekten kaçınmayan ABD yönetimi, "terörle 

mücadele yolunda atılan her adım mubahtır" edasıyla hareket etmiştir.172 11 Eylül 

saldırıları sadece İkiz kulelerdeki binlerce masumun yaşamının yitirmesine neden 

olmamış, Afganistan'daki Taliban yönetiminin gerçek kurbanlarının, Afganistan'da 

                                                
170 Saydam, Mehmet, 11 Eylül Asimetrik Saldırılarının Hukuksal Boyutu ve Afganistan Müdahalesi, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, A.İ.B.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu 2010, s,113-114. 

171UluslararasıGüvenlikDestekGücü: 

ISAF,13.01.2004,http://www.bbc.co.uk/turkish/indepth/story/2004/01/040113isaf.shtmK29.02.20. 

172Gökçora,Aslı,“İşkenceTerörü Önler mi?”,<http://www.tusam.net/makaleler.asp?id=359&sayfa=1>, 

(13.02.06). 
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yaşayan halklar olduğu gerçeğinin unutulup, Amerikan füzelerinin bu ülke halkının 

başına yağdırılması sonucu ülke halkı, iki kere kurban edilmiştir.173 

 

  3.4.1.BONN KONFERANSI  

7 Ekim 2001’de başlayan ve iki ay süren ‘Afganistan Müdahalesi’ 7 

Aralık’ta ABD ve müttefikleri lehine sonuçlanmıştır. Bu müdahale neticesinde 

sadece Taliban’ın devrilmesiyle Kuzey İttifakı da misyonunu tamamlamıştır.559 

Müdahale sonrasında ülkenin nasıl yönetileceği hakkında bir karara varmak 

maksadıyla Almanya’nın Bonn şehrinde 27 Kasım – 5 Aralık tarihlerinde düzenlenen 

konferansa174 aralarında Türkiye’nin de dahil olduğu 19 ülke gözlemci sıfatıyla 

iştirak etmiştir.175 Toplantıya Kuzey İttifakı, Devrik Kral Zahir Şahın temsil ettiği 

Roma Grubu, etnik olarak Peştun olan ve Pakistan tarafından desteklenen Peşaver 

Grubu ve son olarak Afganistanlı mülteciler ve Afganistan’ın farklı kesimlerinin 

oluşturduğu Kıbrıs Grubu katılmıştır.176  

5 Aralık 2001’de varılan anlaşamaya göre Roma Grubu içerisinde yer alan 

Hamid Karzai başkanlığında geçici bir hükümet kurulmasına karar verilmiştir. 

Karzai başkanlığında kurulan geçici yönetim 11’i Peştun, 8’i Tacik, 5’i Hazara, 3’ü 

Özbek ve geri kalanı diğer etnik gruplardan olmak üzere 29 bakanlıktan 

oluşmaktadır.177 Geçici hükümet 22 Aralık’ta Karzai başkanlığında göreve 

başlamıştır.178 

Bonn müzakerelerinde Afganistan’ın ekonomik, siyasal ve sosyal alanlarda 
                                                
173 Akıner, Nurdan, Düşman Değiliz, 11 Eylül’ün Ardından Amerikan Milliyetçiliği, Karakutu 

Yayınları, İstanbul 2004, s.19. 

174 Akkurt, Mehmet, Afganistan’ın Yapılanmasında Siyasi ve Ekonomik Stratejiler, IQ Kültür Sanat 

Yayıncılık, İstanbul 2005, s.288. 

175 Milliyet, 28 Kasım 2001. 

176 Akkurt, Afganistan’ın Yapılanmasında Siyasi ve Ekonomik Stratejiler, s. 289. 

177 Balcı, Ali, “Afganistan: Ulus Devlet ve Kabilecilik Arasında”, Dünya Çatışma Bölgeleri, Ed.: 

Kemal İnat, Burhanettin Duran, Muhittin Ataman, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2004, s.258 – 259. 

178 Milliyet, 22 Aralık 2001. 
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yeniden yapılanması, BM Barış Gücü’nün ve ulusal bir ordunun kurulması gibi 

ülkenin geleceği için oldukça önemli konulardan oluşan önemli kararlar alınmıştır.179 

23 yıl süren iç savaş sonucu toplumsal dokunun dağılmış olması Afganistan’ın 

yeniden yapılanmasında ki en önemli sorun olarak belirlenmiş ve Karzai 

Hükümetinin en önemli hedefinin bu dokuyu tekrar onarmak olduğu belirtilmiştir. 22 

Aralık 2002’de Afganistan’ın başkenti Kabil’de Afganistan’a komşu olan 6 ülke 

arasında BM temsilcileri ile diğer ülkelerin diplomatları huzurunda Kabil 

Antlaşması’nı (Kabil Deklarasyonu) imzalamıştır. Tacikistan, Özbekistan, 

Türkmenistan, İran, Pakistan ve Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları bu 

deklarasyonu imzalamışlardır. Bu antlaşma ile aynı gün kurulan hükümetle komşu 

devletler arasındaki ilişkileri geliştirmek amaçlanmıştır.180 

 

  3.4.2.TOKYO KONFERANSI 

ABD Ticaret Bakanlığı, hükümet kuruluşları arasında bağlantıyı 

sağlayabilmek için Washington’da bir Afganistan Bilgi Merkezi oluşturmuştur. 

Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Asya Kalkınma 

Bankası (ADB) “Ön İhtiyaçlar Raporu” (PNA) hazırlamış ve raporu 21-22 Ocak 

2002 tarihlerinde Tokyo da düzenlenen, Afganistan’ın iyileştirilmesi ve yeniden 

yapılandırılması konulu toplantıya göndermiştir.181  

Afganistan’ın yeniden inşası için ilk raporun hazırlandığı Tokyo Konferansı, 

ülkeye yapılacak yardımların görüşüldüğü bir toplantı olmuştur. Türkiye’den Devlet 

Bakanı Edip Safder Gaydalı’nın katıldığı toplantıya182 60’dan fazla ülke ile 21 

uluslar arası organizasyon katılmıştır. Katılımcılar Afganistan’a ilk 5 yıllık süreçte 

10 milyar dolarlık bir yardım vermeyi taahhüt ederken Türkiye 5 milyon dolarlık  bir 

                                                
179 Akkurt, Afganistan’ın Yapılanmasında Siyasi ve Ekonomik Stratejiler, s. 287. 

180 Akkurt, Afganistan’ın Yapılanmasında Siyasi ve Ekonomik Stratejiler, s. 310. 

181 Akkurt, Afganistan’ın Yapılanmasında Siyasi ve Ekonomik Stratejiler, s. 309. 

182 Bila, Fikret, “Washington’daki Afganistan”, Milliyet, 20 Ocak 2002. 
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yardım paketi vermeyi taahhüt etmiştir.183 

 

              3.4.3.ULUSLARARASI GÜVENLIK VE YARDIM KUVVETLERININ  
OLUŞTURULMASI 

11 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştirilen saldırılar sonrasında ABD'nin 

başlattığı Kalıcı Özgürlük Operasyonu sonrasında, Aralık 2001 ayında yapılan 

anlaşma ve BM'nin verdiği yetkiyle, 21 ülkeden 5000 kadar sağlanan askerle, 

İngiltere'nin komutasında Ocak 2002'de ISAF (International Security Assistance 

Force/Uluslararası Güvenlik Destek Gücü) Afganistan'da göreve başlamıştır. 

Afganistan'da Kabil ve çevresinde güvenliği sağlamakla işe başlayan ISAF, 

Taliban'ın devrilmesinden sonra oluşturulan yeni Afgan askeri ve polis teşkilatının 

eğitilmesinde de rol oynamıştır.184 

Afganistan'daki terörizmle mücadelede herhangi bir sorumluluğu 

bulunmayan ISAF'ın, ülkedeki görevlerini sıralayacak olursak; 

- Afganistan coğrafyasında güven ve istikrarın sağlanması, 

- Afgan kurumlarının dış destek olmadan ayakta durabilecek duruma 

getirilmesi, 

- Afganistan hükümetinin etkinliğinin ülke çapında genişletilmesi, 

- Afgan Milli Ordusu'nun ve polisinin eğitimi, imkân ve kabiliyetlerinin 

geliştirilmesi, yasadışı silahlı grupların silahsızlandırılmalarının sağlanması, 

- Altyapı yatırımlarıyla Afgan halkının yaşam koşullarının 

iyileştirilmesi; eğitim, sağlık ve sosyal destek alanlarının geliştirilmesi, 

- Afganistan'da barışın ve istikrarın kalıcı olarak sağlanması 

belirtilebilir.  

                                                
183 Akkurt, Afganistan’ın Yapılanmasında Siyasi ve Ekonomik Stratejiler, s. 309. 

184UluslararasıGüvenlikDestekGücü  

ISAF,13.01.2004,http://www.bbc.co.uk/turkish/indepth/story/2004/01/040113 

isaf.shtmK29.02.2012) 
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NATO, 2003 yılında Afganistan'da görev yapan Uluslararası Güvenlik 

Yardım Gücü'nün komutasını devralmış, Afganistan'daki başarı NATO için en 

önemli gündem maddelerinden birihaline gelmiştir. Afganistan'ın NATO'nun 

geleceği açısından stratejik önem kazanması sebebiyle NATO, bölge ülkeleriyle 

işbirliğini ciddi şekilde arttırmıştır. 2007 yılı başlarında, ülkedeki NATO 

varlığı,çeşitli bölgelere yayılmış durumdaki yaklaşık 37.000 kişilik gücüyle tamamen 

hissedilir hale gelmiştir. 2010 yılı itibariyle bölgede 80.000'e yakını ABD askeri 

olmak üzere 120.000'e yakın ISAF askeri görev yapmaktadır.185  

NATO, II. Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler 

neticesinde, 1949 yılında SSCB tehdidine karşı savunma niteliği içeren bir yapı 

olarak, 10 Batı Avrupa ülkesi ile ABD ve Kanada'nın katılımlarıylaoluşturulmuştur. 

Berlin Duvarı'nın yıkılması ve SSCB'nin Varşova Paktı'nın dağılması ile birlikte, 

NATO'nun misyonunu tamamladığı ve dağılması gerektiği yönünde bir takım 

görüşlerin oluşmasına rağmen, 1991 yılında yapılan NATO Roma Zirvesinden çıkan 

kararlarla, dünyada meydana gelen yeni güç dağılımları ve değişimleri neticesinde, 

birliğin savunma kimliği de değişim sürecine girmiştir.186  

1995 yılında Bosna Hersek'in Srebrenica kentinde Sırplar tarafından 

başlatılan katliam dünyada büyük yankı uyandırırken, bu olay NATO açısından, 

ittifakın işleyişi ve ele aldığı konular üzerinde değişime gidilmesine yol açtı. Nitekim 

bu olaydan 6 yıl kadar sonra gerçekleşen 11 Eylül saldırıları ile İttifak'ın stratejik 

bakış açısı tamamen değişmiş ve terörle mücadele NATO'nun kalıcı görevlerinden 

biri haline gelmiştir.187 ISAF'ın görev alanı başlangıçta başkent Kabil ve çevresi 

iken, sonrasında BM Güvenlik Konseyinin Ekim 2003 tarihinde aldığı bir kararla 

ISAF'ın görev alanını Afganistan'ın tamamını kapsayacak şekilde genişletmiştir. Şu 

                                                
185 Özkan, Gökhan, “Soğuk Savaş Sonrası Orta Asya ve Kafkasya Ekseninde Türkiye-NATO-Rusya 

İlişkileri ve Türk Dış Politikasına Yansımaları”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, 2010, Cilt.12, Sayı.1, http://dergi.iibf.gazi.edu.tr/dergi_v1/12/1/5.pdf 

(31.01.2012), s.112-113. 

186 Caşın, Mesut Hakkı, Uluslararası Terörizm, 1. Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2006, s.894. 

187Bennett, Christopher, “Terörizmle Savaş”, NATO Dergisi,Sonbahar 

2005,http://www.nato.int/docu/review/2005/issue3/turkish/art2.html (03.05.2012) 
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an itibariyle Afganistan'ın tamamında ISAF bünyesinde altı bölge komutanlığı 

bulunmakta ve ISAF Harekâtına 50 ülkeden yaklaşık 130.000 personel katılmaktadır. 

Türkiye'nin bu harekâtta yaklaşık olarak 1650 kişilik bir personeli mevcuttur. Bu 

mevcudu ile Türkiye, oluşuma destek veren 50 ülke arasında 8'inci sıradadır.188  

 

NATO Güçlerinin Afganistan'daki Konumu-5 

 

 

Afganistan'daki NATO faaliyetleri, zorlukları bakımından ittifakın diğer 

operasyonları açısından farklılık göstermektedir. NATO'nun Afganistan'da temel bir 

güvenlik yardımı rolü üstlenmesinin yanısıra kavramsal açıdan yeni ve farklı 

temeller atmaktadır. Afgan makamlarına yardımcı olma görevini yürütürken, bu 

kadar uzak mesafedeki bir operasyonun gerektirdiği kuvvetleri oluşturmaya kadar 

her gün birçok konuda sınav vermekteler.189 

                                                
188 Detaylı bilgi için bkz: “Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barışı Destekleme Harekâtına Katkıları”, 

http://www.tsk.tr/4_uluslararasi_iliskiler/4_1_turkiyenin_barisi_destekleme_harekatina_katkilari/k

onular/turk_silahli_%20kuvvetlerinin_barisi_destekleme_harekatina_katkilari.htm (25.04.2012). 

189Carp, Mihai, “Afganistan’da İstikrarın Sağlanması”, NATO Dergisi, İlkbahar 2006, 

http://www.nato.int/docu/review/2006/issue1/turkish/art2.html (05.03.2012) 
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SONUÇ 

Afganistan, konum itibarıyla jeopolitik ve jeostratejik bir öneme sahip 

olmasından dolayı, süper güçlerin dikkatini her zaman için üzerine çekmeyi 

başarmıştır. Ülke bir türlü bağımsızlığım kabul ettiremediği İngilizler ile uzun yıllar 

mücadele etmiş ve bu mücadeleler neticesinde 1919 yılında İngilizler, Afganistan'ın 

bağımsızlığım tanımak zorunda kalmıştır. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizlerin 

bölgeden çekilmesi ile, Sovyetlerin Afganistan üzerindeki baskısı artarak ve ilerleyen 

yıllarda işgale dönüşmüştür. 

Afganistan'ı ele geçirmek isteyen devletler, özellikle Amerika, Rusya ve 

Çin, Afganistan'daki doğalgaz kaynaklarına ulaşmak istemektedir. Rusya, Orta 

Asya'daki sınırları olarak gördüğü bölgeyi elinde tutmayı, Rusya'dan geçen boru 

hatları vasıtasıyla Hazar petrolünün akışını kontrol etmeye çalışırken, ABD'de 

Rusya'yı saf dışı bırakacak petrol boru hatları projeleriyle bölgeye girmeye 

çalışmaktadır. Ayrıca Türkmen doğalgazına yönelik de bir mücadele vardır. 

Türkmen gazı projesi Türkmenistan'ın batısından önce İran'a ve oradan da Türkiye'ye 

ve Avrupa'ya doğalgaz taşıyacak dev bir projedir. Bu projede ABD, Türkiye'ye 

destek vermektedir. 2000 yılında Çin, Hindistan, Almanya ve Rusya arasında gizli 

yakınlaşma olmuştur. Bu yakınlaşma bölgedeki kaynakları paylaşmak için kurulan 

bir ittifaktır. 

Sovyetler, Afganistan'ı işgal ederken oradaki doğal kaynakları kullanmayı, 

Orta Doğu Petrol Bölgesi ve Hint Okyanusu'nu denetim altına almayı ve komünist 

rejimin ülkede sürekliliğini sağlamayı amaçlıyordu. Ancak on yıl süren işgal 

döneminde, Müslüman Afgan halkının olağanüstü bir direniş göstermesi, ABD, 

Pakistan gibi dış unsurların Afgan Mücahidleri'ne destek sağlaması nedeniyle bu 

projeler gerçekleşmemiş ve Sovyetler Afganistan'dan çekilmek zorunda kalmıştır. 

11 Eylül 2001 tarihinde meydana gelen terör saldırıları, trajikliği ve 

korkunçluğu kadar uluslararası sistemde meydana getirdiği sonuçları bakımından da 

belki insanlık tarihin en önemli eylemi olma özelliğine sahiptir. Terör saldırıları 

sonrasında başta ABD olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde insan hakları 

ihlalleri ortaya çıkmıştır. Demokrasi, insan hakları, özgürlükler gibi kavramlar yerini 

güven ve istikrara bırakmıştır. Pek çok devlet tarafından güvenliği sağlamak 
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maksadıyla ülke içi ve dışındaki muhaliflerine karşı savaş açılmış ve en temel hak ve 

hürriyetler bu doğrultuda kısıtlanmıştır. Teröre karşı savaş açan devletlerin 

kendinden olmayanlara karşı başlattığı ve halen sürdürdükleri bu mücadelelerinde 

binlerce masum insan hayatını kaybetmiş, daha fazlası yaralanmış ve yine binlercesi 

suçları ispat edilmeden ‘terörist’ muamelesi görmüş, sınır dışı edilmiş, çalışma 

hakları ellerinden alınmış, tecavüz, aşağılanma ve hakarete maruz kalarak korku 

içerisinde yaşamaya mahkum edilmiştir. Soğuk Savaş döneminde, Doğu Bloğu 

devletlerini ve kendi politikaları dışında hareket eden devletleri, demokrasi ve insan 

hakları konusunda uyaran ve baskı yapan ABD ve Batı dünyası, kendisi zor durumda 

kaldığında bu değerleri nasıl yok saydığını dünyaya göstermiştir. 

Terör dünyanın her tarafında devletleri başta ekonomik olmak üzere bir çok 

yönden zayıflatmaktadır. ABD de bu durum karşısında bir takım önlemler almak 

gerekçesiyle Sovyetler sonrası Afganistan ve bölgede bulunan bazı devletlere karşı 

operasyonlar düzenlemiştir. Neticede uluslararası güvenlik kavramının altının 

doldurulması adına yapılan bu operasyonlar, yapılan ülkelerde kaos ortamlarını 

beslediği gibi nihai sonuç olarak belirlediği hedefe yani barış ve özgürlüğe kapı 

açmamıştır. 11 Eylül saldırıları dünya dengelerinde yeniden rol değişiklikleri ve 

özellikle Ortadoğu coğrafyasında yeniden savaş depremi oluşumuna neden olmuştur. 

Bu çalışmanın konusu olan Afganistan da ise durum her zamanki gibi sabit bir 

şekilde çözümsüz kalmıştır. 

Afganistan’da kesin bir çözüm için; ülkede bulunan silahlı gurupların bir an 

önce silahlarını teslim etmesi, BM çatısı altında istikrar sağlanıncaya kadar bölgede 

kalmaya devam edilmesi, Milli bir ordunun kurulması ve tüm etnik kökenlerin adilce 

katılacağı bir seçimin yapılarak yönetimin bu hükümete devredilmesi, Afganistan’ın 

iç işlerine karışılmaması hakkında BMGK ve komşu ülkelerin üzerinde mutabık 

kalacağı bir anlaşma yapılması, yine BM ve uluslararası organizasyonların her hangi 

bir menfaat beklemeksizin Afganistan’ın yeniden inşası için yardım yapmasıyla bu 

ülkede yüzyıllardır akan kanın, sürdürülen savaşların sonunun gelebileceği ifade 

edilebilir. Aksi halde ABD dahil bölgede sadece bir devletin çıkarları ön plana 

çıkarıldığı takdirde, Afganistan’da söz sahibi olmak isteyen veya çıkarlarını 

kaybetmek istemeyen ülkeler Afganistan’daki etnik ve dini ayrılıkları besleyerek bu 
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ülkenin halklarının daha fazla kan dökmesine ve acı çekmesine sebep olacağı 

beklenebilir. 
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