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ÖNSÖZ YERİNE   
 

 

 

Değerli yoldaşlar, 

Afganistan’da Taliban güçlerinin iktidarı yeniden ele geçirmesi 

üzerine, Afganistan sorununun yaşanan tarihsel süreçler üzerin-

den uzun süre yeniden gündemde kalacağı, tartışmalara kaynak-

lık edeceği bellidir.  

1979 Aralık ayında Sovyetler Birliği’nin işgali altına giren Afga-

nistan, yaklaşık 10 yıl sonra, işgalci güçlerin Afganistan’dan çe-

kilmesinden bir süre sonra, bu kez, ABD işgali altına girdi. ABD 

işgali de 20 yıl sonra büyük bir yenilgiyle Afganistan’dan çekilmek 

zorunda kaldı. Sovyetler Birliği ve ABD işgalcilerinin yenilgiyle ay-

rılmasından sonra, günümüzde, muhtemel bir tehlike söz konu-

sudur. Ülkenin bu kez Çin tarafından “iyi niyetle, gelişimine katkı 

sunmak için!!!” Afganistan’a girme hazırlığı içinde olduğu haberi-

dir. Haber çok yeni olmasına rağmen, yeni dönem içinde Çin’in 

Afgan topraklarında üs kurması olasılığı var gibi görünüyor.  
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KURTULUŞ Hareketinin 26 Aralık 1979 tarihinde, Afgan Hü-

kümeti’nin çağrısı üzerine Sovyetler Birliği’nin girdiği Afganistan’la 

ilgili olarak, o tarihlerde konu üzerine yazdığımız yazılardan kısa 

sürede toplayabildiklerimizi bir araya getirerek, “geçmişte 

KURTULUŞ olarak ne söyledik” sorusunun yanıtını aktarmak is-

tedik. 

Yazıların önüne değişik gazetelerden alınan birkaç yazıyla, 

Afganistan tarihini neredeyse bütünü işgallerle geçen son 50 yılı-

na açıklayıcı yazılar koymaya çalıştık. Çalışma Grubu olarak, 

Belgeler projemizi bitirene kadar herhangi bir biçimde geçmişteki 

düşüncelerimize ilişkin destekçi ya da muhalif olarak olmamak 

için Çalışma Grubu açıklama içerikli de olsa güncele ilişkin bir ya-

zı yazmayı doğru bulmadı. Elbette Çalışma Grubu içerisindeki 

yoldaşlarımız düne ya da bugüne yönelik kendi düşüncelerini her 

yerde yayınlama hakkına sahiptir.  

Ama daha önceki BELGELER dizisinde bir yazısını paylaştı-

ğımız Asım Öz yoldaşımızın güncel sorun üzerine bizimle paylaş-

tığı bir yazısını da ekleyerek günümüz yorumlarına ilişkin bir ör-

nek sunmak istedik.  

Kurtuluş’un 98. Sayısından itibaren KURTULUŞ Haftalık Ga-

zetelerden çıkarabildiklerimizi ilginize sunuyoruz.  

 

Çalışma Grubu Adına 

Sevinç Ayçiçek  -  İ.Metin Ayçiçek  

Ağustos 2021.   
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ÜLKE KİMLİĞİ  
 

 

 

 

Başkent: Kabil 

Yüzölçümü: 652.230 km² 

Nüfus: 30.419.928 (2012) 

Para birimi: Afgani 

Dili: Darice (Afgan Farsçası) (resmi), Peştuca 

(resmi), Özbekçe, Türkmence 

Kuruluş: 8 Ağustos 1919  
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AFGANİSTAN’DA ETNİK GRUPLARIN DAĞILIMI  

 

 

 

 
 

 

 

 

Kaynak:  

https://i.loli.net/2019/05/31/5cf110a3e33c820744.jpg  

https://i.loli.net/2019/05/31/5cf110a3e33c820744.jpg
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PEŞTUNLAR 

Ülkenin temel etnik unsuru olan Peştunlar, nüfusun en az yüzde 
42'lik bir bölümünü oluşturuyor. Ülkenin güneyini de nüfus olarak 
domine eden etnik grup, Afganistan'ın neredeyse tamamında yer-
leşik durumda. Peştu nüfusun tamamına yakınının dini inancı, Af-
ganistan'ın nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ında olduğu gibi, Sünni 
İslam. Sınırın Pakistan tarafında da yoğun biçimde yaşayan Peş-
tunlar, Taliban hareketinin de köklerini teşkil ediyor.  

Afganistan siyasetinde Peştunların rolü daima ön planda. Her ne 
kadar ABD'nin Afganistan işgalinde birlikte hareket ettiği Kuzey 
İttifakı içerisinde neredeyse hiç Peştun bulunmasa da, ülkede 
ABD öncülüğünde kurulan hükümetin lideri daima Peştun nüfus 
içerisinden çıkıyor.Bunun nedeni de halk tarafından meşru gö-
rülme isteği. Bu doğrultuda Eşref Gani, Hamid Karzai gibi isimler 
güney Peştunlarından seçilmiş. Ülkedeki siyasi atmosferde tanı-
nan Molla Muhammed Ömer, Molla Heybetullah, Celaleddin Hak-
kani, Gulbeddin Hikmetyar, Muhammed Necibullah gibi isimler de 
Peştun. 

BELUÇLAR 

Ülkedeki nüfusun yaklaşık yüzde 2'sini teşkil eden Beluçların 
merkezi de Peştunlar gibi ülkenin güneyi. Beluç nüfus sınır ötesi-
ne, İran ve Pakistan'a kadar uzanıyor. Beluçların da tamamına 
yakınını Sünni Müslümanlar oluşturuyor. 

Kandahar, Hilmend ve Nimruz illerinde varlık gösteren Afgan Be-
luçları'nın, Peştunlar ile iç içe bir görünüm arz ettiğini söylemek 
mümkün. Afganistan içerisinde ise Beluç nüfusun azlığı paralelin-
de, etnik bir siyasi iddiaları bulunmuyor. 

HAZARALAR 

Afganistan'ın merkezinde yoğunlaşmış olan Hazara nüfusu ülke-
nin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 9'unu oluşturuyor. Hazara 
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halkının tamamına yakını Şii inancına mensup. Bunların arasında 
İmamiye mezhebinden olanlar çoğunluktayken, İsmaili mezhebi 
de varlık gösteriyor. Aymak kökenli Hazaralar ise, Sünni olan tek 
Hazara nüfusunu oluşturuyor. 

Hazaraların Moğol kökenli olduğuna inanılıyor. Hazara nüfusun, 
Cengiz Han'ın Afganistan'a girmesiyle bölgeye gelen, daha sonra 
imparatorluğun dağılmasıyla yerleşik hayata geçerek zamanla İs-
lam'ı seçen bir halk olduğu dile getiriliyor.  

Yoğun olarak yaşadıkları iller ise Bamyan, Gur, Gazni, Vardak, 
Daykundi ve Uruzgan. Hazaralar ülke yönetiminde üst makamlar-
da yoğun olarak bulunuyor ve ülkenin kurumlarında ciddi bir var-
lıkları mevcut. İran ile olan mezhepsel ilişkileri paralelinde kurduk-
ları siyasi bağlantıları dikkat çeken Hazaralar, Hizb-i Vahdet adlı 
siyasi partiyle tanınıyorlar. Hazaraların ülkede kalan nüfusu her 
ne kadar ön planda olmasa da, Hazara diasporası oldukça ağırlık 
sahibi. Server Daniş, Kerim Halili, Abdul Ali Mezari gibi isimler 
İran ile olan bağlantıları nedeniyle ülke içinde ve dışında önem 
kazanmış kişiler. 

TACİKLER 

Peştunlardan sonra ülkenin en kalabalık nüfusunu Tacikler oluş-
turuyor. Afganistan'ın yüzde 27'sini teşkil eden Taciklerin tama-
mına yakını Sünni. Tacik nüfus ülkenin siyasi ve kültürel atmosfe-
rinin en etkili parçalarından biri. Her ne kadar Tacikistan adlı ülke 
Tacik denilince akla gelen ilk ülke olsa da, Afganistan'daki Tacik 
sayısının Tacikistan nüfusundan çok daha fazla olduğu biliniyor.  

Tacik nüfus ülkenin kuzeydoğusunda yoğunlaşmış durumda, an-
cak Afganistan'ın Ferah, Herat, Gazni gibi birçok yerinde Tacik 
nüfusa rastlamak mümkün. 

Ülke siyasetinde üst makamlara kadar gelmiş Ahmed Şah Me-
sud, Burhaneddin Rabbani gibi isimler Tacik kökenli. 
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ABD'nin Afganistan işgalinde Taliban'a karşı savaşan Kuzey İtt i-
fakı oluşumunun büyük bir bölümü Taciklerden oluşuyordu. Bu-
nun bir sonucu olarak, günümüz siyasi atmosferinde Tacikler cid-
di bir rol oynuyor. Kabil hükümetini oluşturan farklı taraflar ara-
sında Tacikler ön plana çıkıyor. 

Ülkedeki en üst düzey Tacik, İcra Heyeti Başkanı, yani Kabil yö-
netiminin ikinci ismi olan Abdullah Abdullah.Abdullah Peştu bir 
baba ve Tacik bir anneye sahip olsa da, Tacik nüfusun bir temsil-
cisi addediliyor. 

Buna ek olarak, Taliban'ın da son yıllarda özellikle ülkenin kuze-
yinde Tacik nüfus içerisinde de büyük ölçüde kök saldığı ifade 
ediliyor. 

ÖZBEKLER 

Afganistan'ın, kökeni sınır ötesine uzanan bir diğer etnik unsuru 
da Özbekler. Halkın yaklaşık yüzde 9'unu oluşturan Özbekler ço-
ğunlukla Sünni. 

Ülkenin kuzey kesiminde yaşayan Özbekler, Taliban öncesi dö-
nemde çoğunlukla Taciklerle birlikte bir siyasi pozisyon aldı. Tali-
ban'a karşı kurulan Kuzey İttifakı'nda ikinci önemli grup olan Öz-
beklerin adı en çok duyulan siyasi figürü Abdurreşid Dostum. 

Her ne kadar geçmişte Taliban karşıtı pozisyonlarıyla anılsalar 
da, 2001 sonrası Özbek nüfus içerisinde Taliban'ın organize ol-
duğu biliniyor. Hatta Özbekler, günümüzde Taliban'ın kuzeydeki 
varlığının önemli bir parçası halini almış durumda.  

AYMAKLAR 

Türk ve Moğol kökenli bir topluluk olan Aymaklar ülkenin yaklaşık 
yüzde 4'ünü teşkil ediyor. Afganistan'ın kuzey ve kuzeybatı bölge-
lerinde yaşayan Aymaklar farklı kabile ve gruplardan müteşekkil. 
Aymaklar arasında zamanla Hazaralaşanlar ve Peştunlaşanlar da 
bulunuyor. 
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Aymaklar ülke siyasetinde görünür bir yere sahip değil.  

PAŞAİLER VE NURİSTANİLER 

Paşailer ve Nuristaniler, Afganistan nüfusunun yaklaşık yüzde 
2'sini oluşturuyor. İki etnik unsur, ağırlıklı olarak ülkenin kuzeydo-
ğusundaki Nuristan'da yaşıyor. 

Farklı kökenlere sahip iki grubu yaşadıkları coğrafya birleştiriyor. 
Nuristanilerin azınlık olarak yaşadıkları bölgede çoğunluk Paşai-
lerde. Paşailer 16. yüzyıldan, Nuristaniler ise yakın bir zamandan, 
19. yüzyıldan itibaren İslamlaşmaya başlamış. 

Kendine has iki etnik grup olan Paşailer ve Nuristanilerin kökeni-
nin Avrupa halklarının kökenine dayandığı da iddialar arasında. 

Ülkenin siyasi atmosferinde kendisini çok fazla göstermeyen iki 
halkın en öne çıkan ismi Hazret Ali isimli komutan. Taliban karşıtı 
ittifakın mensubu olan Ali, ABD güçleriyle yaptığı ittifak ve El Kai-
de'ye karşı yapılan saldırılara katılımıyla biliniyor. 

İki halkın yaşadığı ve Pakistan sınırlarına uzanan bölge, Afganis-
tan'da Taliban'ın en çok aktif olduğu bölgelerden biri. 

PAMİRİLER 

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan'da yaşayan Pamiriler, 
ismini Pamir Dağları'ndan alıyor. Afganistan'ın yüzde 1'inden azı 
Pamiri. Pamiriler arasında Şii ve Sünniler mevcut. Bölgeye Şii 
inancı 11. yüzyılda ulaşmış. 

Pamiriler ülke siyasetinde görünür bir yere sahip değil. 

TÜRKMENLER 

Ülkenin yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturan Türkmenler, kuzeybatı sı-
nır hattında ağırlıklı olarak yerleşmiş durumda. Sünni inanca sa-
hip Türkmenler ülke siyasetinde görünür bir yere sahip değil. 
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KIRGIZLAR 

Afganistan'ın kuzeydoğu ucunda, Çin sınırında yer alan Kırgız nü-
fus yüzde 1'den az bir orana sahip. Kırgız halkın ülke siyasetinde 
görünür bir pozisyonu bulunmuyor. 

 

 

Kaynak: Mepa News  
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SOVYETLER BİRLİĞİ AFGANİSTAN’I İŞGAL 

ETTİ.  (21.12.1979)   

 

Emrah VATANSEVER. 21 ARALIK 2015.  

 

 

 

1970’li yılların sonunda, hem Orta Doğu bölgesinin ve hem de 
milletlerarası münasebetlerin, İsrail ile Mısır’ın barışmasından da 
daha mühim hadisesi, 1979 Aralık ayı sonundan itibaren Sovyet 
Rusya’nın Afganistan’ı işgal etmesidir. Çünkü, İsrail-Mısır barışı, 
İsrail’in güneyini güvenlik altına almak suretiyle bir stratejik avan-
taj sağlamış ise de, daha sonraki gelişmelerin de gösterdiği gibi, 
hem İsrail ve hem de diğer Arap ülkeleri açısından, bölgenin ge-
nel yapısında büyük bir stratejik değişiklik meydana gelmemiştir. 
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Fakat aynı şeyi Afganistan’ın Sovyet Rusya tarafından işgali 
için söylemek mümkün değildir. Çünkü Afganistan’ın işgali, 
İran’da Batı taraftarı 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’ın son  derece 
zayıf ve çalkantılı bir durum içinde bulunduğu bir sırada Sovyetle-
rin Afganistan’ı işgali, Sovyetler’e, Basra Körfezine, Orta Doğu 
petrollerine ve Hind Okyanusuna inmek imkanını kazandırıyordu. 
Bu ise, Batı Asya ve Orta Doğunun stratejik yapısında mühim de-
ğişme ihtimalini ortaya çıkarmaktaydı. Aynı zamanda Türkiye için 
de tehlikelerle dolu bu ihtimalin, başta Birleşik Amerika olmak 
üzere hem Batı’da ve hem de Orta Doğunun muhafazakar petrol 
üreticisi ülkelerinde heyecan ve telaşa ve aynı zamanda da bir 
takım politika değişikliklerine sebep olması bundandır.  

Afganistan tarihinin bir takım hususiyetleri vardır. Bunların ba-
şında ülkenin daima çalkantılar içinde bulunması gelir. Fakat bu 
çalkantıların ve istikrarsızlıklarının birinci sebebi ise, ülkenin feo-
dal ve kabile hayatına dayanan bir sosyal yapıya sahip olmasıdır. 
Kabile mücadele ve rekabetleri, Afganistan’ın siyasi istikrarına 
çok tesir etmiştir. 

Afganistan’ın bir diğer hususiyeti ise, ülkenin stratejik pozisyo-
nudur. Çünkü Afganistan, Batı Asya ile Orta Doğu ve Orta Asya 
ile Basra Körfezi ve Hind Okyanusu arasında bir geçit noktasıdır. 
Ülkenin bu stratejik ehemmiyeti, ülke etrafındaki büyük devletler 
arasında bir mücadeleye sebep olmuştur. Büyük devletlerin Af-
ganistan üzerindeki bu mücadeleleri de, ülkenin karakteristiğini 
teşkil eden siyasi istikrarsızlığın bir başka sebebidir. 

Nihayet, Afganistan hakkında yapılacak herhangi bir değerlen-
dirmede ihmal edilmemesi gereken bir nokta da, İslamiyetin, hal-
kın inancında çok derin bir şekilde yer etmiş olması ve bunun da 
sosyal ve kültürel hayata istikamet vermekte olduğudur. 

Afganistan’ın milletlerarası politikanın mühim bir konusu haline 
gelmesi, 19’uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren olmuştur. Çar-
lık Rusyası’nın 1854-1856 Kırım savaşı yenilgisinden sonra bütün 
faaliyetini Orta Asya’da genişlemeye tevcih etmesi ve Orta As-
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ya’daki Türk devletlerini yıkarak güneye doğru sarkması, kendisi-
ni, Hindistan’ın kuzey sınırları üzerindeki güvenliği endişesi içinde 
bulunan İngiltere ile karşı karşıya getirmiştir. Bu mücadele, 1907 
İngiliz-Rus anlaşması ve bu anlaşmanın Afganistan’ı İngiltere’nin 
kontrolü altına bırakması ile neticelenmiştir. 

1917’de Çarlığın yıkılması ve Rusya’da Sovyet rejiminin ku-
rulması üzerine Afganistan İngiltere’ye karşı Sovyet Rusya’ya da-
yanma yoluna gitmiş ise de, bu da fazla sürmemiş ve 1933’ten 
itibaren Afganistan hem İngiltere ve hem de Sovyet Rusya’ya 
karşı, bir çok Orta Doğu ülkesinin yaptığı gibi, Nazi Almanyası’na 
dayanmaya başlamıştır. 

1945’ten sonra Afganistan’ın geçirmeye başladığı iç gelişme-
ler, zincirleme bir şekilde, 1979 sonunda ülkenin Sovyet Rusya 
tarafından işgali ile neticelenmiştir. 

Bu gelişmede ağırlık noktası, Afganistan’ın tarihinde en uzun 
hükümdarlık yapan Muhammed Zahir Şah’tır. Zahir Şah, 1933-
1973 yılları arasında 40 yıl kadar hükümdarlık yapmıştır. 1953 
Eylülünde, General Muhammed Davud Han, kansız bir darbe ile 
Başbakanlığı ele geçirdi ve 1963 Martına kadar sürecek olan on 
yıllık bir diktatörlük tesis etti. 

Davud Han’ın dış politikada ilk yaptığı iş, Sovyetlere yanaşmak 
oldu. Afganistan’ın Sovyet nüfuzu altına girmesi esasında Davud 
Han’ın diktatörlüğü zamanında olmuştur. Davud Han zamanında 
Sovyetler Afganistan’a çok geniş ekonomik ve askeri yardım 
yapmışlardır. Fakat ne var ki, Davud Han’ın Sovyetlere bu derece 
dayanma politikası halkın tepkisi ile karşılaştı ve kendisine karşı 
muhalefetin artmasına sebep oldu. Bunun üzerine Davud Han 
1963 Martında istifa etmek zorunda kaldı. 

Kral Zahir Şah Davud Han’dan yakasını sıyırdıktan sonra, 
1964 Eylülünde yeni bir anayasa ilan etti. 18 ayda bir komite tara-
fından hazırlanan ve Loya Jirgah yani Millet Meclisi tarafından 
kabul edilen bu anayasa, esasında çok demokratik bir anayasa 
idi. Amerikan anayasasından örnek alarak kuvvetler ayrılığı pren-
sibini benimsemiş idi ve çok partili hayatı öngörmekteydi. Esasın-
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da bu anayasa, Afganistan gibi muhafazakar ve kabile hayatına 
dayanan bir ülke için fazla ileri gitmişti. Belki de bu sebepten, Za-
hir Şah anayasayı tam olarak tatbik yoluna da gitmedi. Bu da ay-
dınların tepkisine sebep oldu. Mamafih 1965 ve 1969 seçimleri bu 
anayasa ile yapıldı. 1965 seçimlerinde Meclise girenlerin çoğun-
luğu muhafazakardı. Marksist kesimden Babrak Karmal da seç i-
lenler arasında idi. 

1964 Anayasası en çok Marksistlerin işine yaramış görünüyor. 
1966 Nisanında Nur Muhammed Taraki tarafından Halk adlı bir 
gazete yayınlanmaya başladı. Bütün solcular bu gazete etrafında 
birleşti. Fakat halktan gelen tepkiler üzerine Halk gazetesi Mayıs 
ayında savcılıkça kapatıldı. Bu hadise sol hareket içinde bölün-
melere sebep oldu ve Babrak Karmal liderliğindeki Parçam (Per-
çem veya Bayrak) Halk’tan ayrıldı. Karmal, 1968 Martından itiba-
ren Parçam adı ile kendi gazetesini çıkarmaya başladı. Bunun ar-
kasından 1968 Nisanında bir grup daha Halk’tan ayrılarak Şule-i 
Cavid adı ile bir başka gazete yayınlamaya başladılar. Parçam 
Moskova taraftarı iken, Şule grubu Çin tarafını tutuyordu. 

Bir süre sonra Parçam grubu da bölünmüş ve Tahir Badakşi li-
derliğindeki bir grup Parçam’dan ayrılarak Sitem-i Milli’yi kurmuş-
lardır. Sitem-i Milli, bilhassa kırsal alanların kalkınmasında 
Mao’nun sistem ve felsefesini benimsemişti. 

Bunlar olurken, Muhammed Davud Han, 17 Temmuz 1973’de 
yeniden bir darbe yaptı ve monarşiyi devirerek ülkede Cumhuriyet 
ilan etti. Kendisi Cumhurbaşkanı ve Başbakan oldu. Davud 
Han’ın bu darbesi geniş bir gençlik kitlesi, reform taraftarları, 
Sovyet Rusya’da eğitim görmüş subaylar ve Marksistler tarafın-
dan hararetle desteklendi. Yalnız bu subaylar, Marksist olmaktan 
ziyade milliyetçi solculardı. 

Solcular başlangıçta Davud Han’ı desteklemekle beraber, bir 
süre sonra araları açıldı. Çünkü Davud Han otoktratik bir idare ve 
şahsi diktatörlüğünü tesis etmişti. Ülkenin tek siyasi partisi, kendi-
sinin lideri bulunduğu Hizb-i Inkılab-ı Milli idi. Mamafih, Davud 
Han yeniden Sovyetlerle çok yakın münasebetler kurduğu için, 
Moskova çok memnundu. 



                1979 – AFGANİSTAN YAZILARI                          17 

 

Solun Davud Han ile arası açılınca, Halk ve Parçam grupları 
1977 Temmuzunda tekrar birleşerek Davud Han’a karşı mücade-
leye başladılar. Bu ise Davud Han ile solcuların münasebetlerini 
daha da gerginleştirdi. Neticede, Afgan Marksistleri askerleri de 
yanlarına alarak, 27 Nisan 1978 sabahı yaptıkları bir darbe ile 
Davud Han’ı devirdiler. Darbeciler 28 Nisanda da Afganistan De-
mokratik Cumhuriyeti’ni ilan ettiler. Darbenin liderleri, Nur Mu-
hammed Taraki, Hafizullah Amin, Babrak Karmal ve General Ab-
dülkadir idi. 

Darbeciler 30 Nisanda 35 kişilik bir ihtilal konseyi kurdular. 
Konseyin başkanı ve aynı zamanda da başbakan Nur Muham-
med Taraki idi. 21 kişilik bir kabine kurulmuştu. Bunun 11 üyesi 
Halk Partisine, 10 üyesi de Parçam grubuna mensuptu. Kabine-
nin üç üyesi Sovyet Rusya’da eğitim görmüş subaylardı. 

Ülkenin şimdi tek siyasi partisi, Halk ve Parçam’ın birleşme-
sinden meydana gelen Afganistan Demokratik Halk Partisi (Ce-
miyet-i Demokratiki-yi Halk) idi. 

Görünen odur ki, İhtilal Konseyi Başkanı, Başbakan ve Baş-
komutan Taraki, daha ilk günden, diğer sol grupları iktidardan 
uzaklaştırıp, Halk Partisi’nin tam hakimiyetini kurmaya karar ver-
mişti. Bunun için de müsait bir zaman gelmesini beklemiştir. Ni-
hayet, 1978 Temmuzunda, yani darbeden üç ay kadar sonra, en 
büyük rakibi Babrak Karmal’a darbeyi vurdu ve Babrak Karmal, 
Başbakan yardımcılığından ve Demokratik Halk Partisi Genel 
Başkan yardımcılığından alınarak Prag’a büyükelçi yollandı. Esa-
sında Karmal, uçağa silah tehdidi ile bindirilmiştir. Karmal ile be-
raber, yakın arkadaşları da görevlerinden alınarak çeşitli büyükel-
çiliklere tayin edilmiştir. Bunlar, iki ay sonra büyükelçilik görevle-
rinden de azledilmiştir. Karmal Moskova’ya sığınmış ve Moskova 
Karmal’ı, Taraki’ye karşı bir koz olarak elinde tutmuştur. 

Sıra şimdi askerlerden kurtulmaya gelmişti. Taraki bunu da 
gerçekleştirdi. 20 Ağustos 1978’de, Milli Savunma Bakanı ve 27 
Nisan darbesinin aktif elemanlarından General Abdülkadir bu gö-
revinden alındı. Milli Savunma Bakanlığını Taraki kendi üzerine 
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aldı ve Başbakan Yardımcılığına da, Dışişleri Bakanlığı üzerinde 
kalmak üzere Hafizullah Amin’i getirdi. 

Taraki 1978 sonbaharından itibaren Sovyetlerle çok yakın bir 
işbirliğine girişmiştir. Sayıları 5.000’i bulan her alandaki Sovyet 
uzmanları akın akın Afganistan’a gelirken, pek çok Afganlı da 
Sovyet Rusya’ya görderildi. Taraki Moskova’ya yaptığı ziyarette, 
5 Aralık 1978 günü, Sovyet Rusya ile 20 yıl süreli bir Dostluk, İyi 
Komşuluk ve İşbirliği Antlaşması imzaladı. İki devlet arasında as-
keri işbirliği, dolayısıyla ittifaka yakın bir bağ kuran bu antlaşma-
nın bilhassa 4’üncü maddesi, Sovyetlerin 1979 Aralık ayında Af-
ganistan’ı işgaline dayanak olmuştur. Zira bu maddeye göre, ta-
raflar, karşılıklı olarak, ülkelerinin güvenliğini, bağımsızlığını ve 
toprak bütünlüğünü korumak için, birbirleriyle danışma içinde ola-
caklar ve karşılıklı muvafakat ile gerekli tedbirleri alacaklardı. 

Taraki, Parçam’ı ve askerleri yolunun üzerinden temizlemiş ve 
Sovyet Rusya’yı da yanına almış olmakla beraber, karşısına çok 
ciddi bir engel dikilmişti ve bu engel de Taraki’yi yıkacaktır: Bu da 
Afgan milliyetçilerinin komünist rejime karşı direnmeye başlama-
larıdır. 

Taraki, muhafazakar Afgan halkının komünizme karşı tepkisini 
tahmin ettiği için, dini ibadete mümkün olduğu kadar geniş bir 
serbesti tanımış ve nüfuzlu din adamları ile geniş bir diyalog kur-
maya çalışmıştır. Halkı rejimin yanına çekmek istemiştir. Kur’an 
ile Marksizmi birarada yürütmek istemiştir. Fakat halkın direnişini 
önleyememiştir. 

Milli direnişin ilk işaretleri, 1978 Eylülünden itibaren ülkenin 
doğu bölgelerinden gelmeye başladı. Halk Taraki rejiminin me-
murlarını öldürmeye başladı. Hadiseler kısa sürede genişleyerek 
bir iç savaş halini aldı. 1979 Martı geldiğinde 28 vilayetten hemen 
yarısında Müslüman Milliyetçiler (Mücahidin) hükümet kuvvetleri 
ile çarpışıyordu. Başkent Kabil’de bile zaman zaman silahlı ça-
tışmalar görülmekteydi. Ülkenin her tarafından bir çok direniş 
grupları ortaya çıktı. Afgan ordusundan kaçan bir çok subay ve 
asker de milliyetçi direnişçilere katılmaktaydı. 
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Taraki’nin milliyetçi direnişlerle başedememesi üzerine, Hafi-
zullah Amin 1979 Martında başbakanlığı üzerine aldı. Bu esasın-
da Taraki’ye karşı bir darbe idi ve Taraki buna sesini çıkaramadı. 
Amin, direnişi bastırmak için Sovyetlerden artan bir şekilde yar-
dım almaya başladı. Sovyet askerleri Afganistan’a gelmeye baş-
ladı ve hatta zaman zaman milliyetçilerle çarpışmalara girmek zo-
runda kaldılar. 

16 Eylül 1979 günü Kabil’de silahların patladığı dört saatlik bir 
toplantıda Taraki öldürüldü ve Hafizullah Amin iktidarı ele geçirdi. 
Amin’in iktidarı ile beraber, milliyetçi mücadeleyi bastırma işini 
Sovyetler kendileri üzerlerine aldılar. O kadar ki, Aralık 1979 
ayında Afganistan’da zaten 20 bin kadar Sovyet askeri bulunu-
yordu 

Bu arada Amin halkı yatıştırmak için, genel af ilan etmek gibi 
bir taviz politikasına başladı. Bir taraftan da Taraki taraftarlarını 
temizliyordu. 

 

Amin’in de bu işi beceremeyeceğini anlayan Sovyetler, 24 Ara-
lıktan itibaren uçaklarla Kabil havaalanına asker indirmeye başla-
dılar. Üç gün süren bu faaliyetten sonra 27 Aralık 1979 günü 
Sovyet askerleri hükümet dairelerini işgal ettiler. Oyuna getirilmek 
suretiyle iki Afgan tümeni de silahtan tecrit edildi. Afganistan Sov-
yetler tarafından işgal ediliyordu. 

http://hocalihaber.com/wp-content/uploads/2015/12/1439284304988.jpg
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27 Aralık günü Babrak Karmal Sovyet Rusya’dan radyo vası-
tasiyle Afgan halkına yaptığı konuşmada, “hürriyet günü”nün gel-
diğini ve yeni bir Afganistan’ın doğmakta olduğunu bildirerek, hal-
kı yeni hükümeti desteklemeye davet etti. Kendisi ancak 1 Ocak 
1980’de Kabil’e gelmesine rağmen, 28 Aralık günü, Babrak Kar-
mal başkanlığında bir İhtilal Konseyi’nin kurulduğu ve Karmal’ın 
aynı zamanda Afganistan Demokratik Halk Partisi’nin de genel 
sekreteri olduğu açıklandı. Yine aynı açıklamada, Hafizullah 
Amin’in İhtilal Mahkemesi kararı ile idam edildiği de bildirildi. 

Afganistan’ın Sovyetler tarafından işgali bütün dünyada ve bil-
hassa Batı’da büyük heyecan ve tepki ile karşılandı. Çünkü Afga-
nistan’ı ele geçirmekle Sovyetler, Basra Körfezi ve Orta Doğu 
petrolleri istikametinde mühim bir ilerleme kaydetmiş oluyorlardı. 
Eğer İran sağlam bir durumda olmuş olsaydı, Sovyetlerin elde et-
tikleri bu stratejik avantajın ehemmiyeti azalabilirdi. Yerleşmemiş 
bir devlet otoritesi ve çeşitli etnik grupların başkaldırması ile 1979 
yılının sonunda İran’ın durumu gözönüne getirilirse, Sovyetlerin 
ne büyük bir stratejik avantaj elde ettikleri kolaylıkla anlaşılır. O 
günden bugüne İran, dış darbelere karşı koyabilecek bir duruma 
gelmediğine göre, Sovyetlerin bu avantajı değerini hala koruyor 
demektir. 

Şah’ın devrilmesi ile, Amerika’nın Orta Doğuda mühim bir da-
yanağı kaybetmesi ve arkasından da Afganistan’ın Sovyetler ta-
rafından işgali, Amerika’nın Orta Doğu hakkındaki stratejik değer-
lendirmelerinde büyük değişiklikler yapmıştır. Şimdi Orta Doğu 
petrolleri Sovyet Rusya’nın yakın tehdidi altına giriyordu. Bu se-
beple, Amerika, Körfez petrollerine bir saldırı halinde hemen sa-
vaş alanına sevk edilmek üzere, 300 bin kişilik bir Hızlı İntikal 
Kuvveti (Rapid Deployment Force) teşkiline başladı. İkinci olarak, 
1980 yılı başından itibaren Başkan Reagan’ın idaresi ile birlikte, 
Amerika Arap-İsrail barışını gerçekleştirerek bölgeye bir istikrar 
getirmek için çabalarını arttırdı. 

İşgali takip eden gelişmeler ise şöyle özetlenebilir: Başkan 
Carter 28 Aralık 1979 günü yaptığı konuşmada, Sovyetlerin Af-
ganistan’ı işgalini, “milletlerarası hukuka aykırı” “kaba bir müda-
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hale” diye isimlendirdiği gibi, 3 Ocak 1980’de de Senato’ya gön-
derdiği bir mesajda, SALT-II anlaşmalarının müzakeresinin erte-
lenmesini istedi. Senato bu teklife hemen uydu ve bugüne kadar 
bu anlaşmaları tasdik etmedi. Dolayısiyle SALT-II’de yürürlüğe 
girmemiştir. 

Amerika’nın bu tepkisine Sovyetlerin verdiği cevap ise, millet-
lerarası politikada eşi görülmemiş bir pişkinlik örneğidir. Tass 
Ajansı 30 Aralıkta Aleksey Petrov imzası ile yayınladığı bir maka-
lede, Afganistan’ın işgalini, daha önce sözünü ettiğimiz, 1978 ta-
rihli Sovyet-Afgan dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği antlaşmasının 
4’üncü maddesine dayandırmış ve Afgan hükümetinin isteği üze-
rine bu ülkeye asker sevk edildiğini söylemiştir. Afgan hükümeti 
ancak 28 Aralıkta Sovyetlerden resmen yardım istemiştir. Halbuki 
Sovyetler 24 Aralık günü Kabil’e asker indirmeye başladılar ve 
Sovyet askerleri de 27 Aralık günü hükümet binalarını işgal ettiler.  

Brejnev de, 12 Ocak 1980 günü Tass Ajansı vasıtasiyle yayın-
lanan bir mülakatında, Afganistan’ı, dışardan gelen silahlı bir sal-
dırıya karşı korumak ve Afganistan’ın milli bağımsızlığını, hürriye-
tini ve şerefini savunmak için bu ülkeye asker sevkettiklerini söy-
lemek gibi ikinci bir pişkinlik örneği verdi. 

Afganistan’ın Sovyetler tarafından işgali, en fazla, bu ülkenin 
komşusu olan Pakistan’da ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 
İslam ülkelerinde heyecana ve endişeye sebep oldu. Afganistan’ı 
işgal etmekle Sovyet Rusya şimdi Pakistan için doğrudan doğru-
ya bir tehlike haline geliyordu. Pakistan’ın kuzeyinde zayıf bir Af-
ganistan’ın yerine, şimdi Sovyet Rusya gelip oturmuş olmaktaydı. 
Bunun Pakistan’ın güvenliği için ne derece sakıncalı bir durum 
olduğu açıktır. 

Bir diğer nokta da, Sovyetlerin Afganistan’ı işgali üzerine, bin-
lerce ve binlerce Afganistanlının komünizmden kaçarak Pakis-
tan’a ve İran’a iltica etmeleridir. Daha Hafizullah Amin 1979 Eylü-
lünde darbe yaptığı zaman bir çok Afganlı ülkeden kaçarak Pakis-
tan’a sığınmıştı ki, bunların sayısı daha o zaman 400.000 kadar-
dı. Sovyet işgalinden sonra kaçış daha da hızlandı. O kadar ki, 
1982 Şubatında Pakistan’a sığınmış bulunan Afganlıların sayısı 3 
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milyonu bulmuştu. Bu kadar çok insanın bakımı da Pakistan eko-
nomisinin sırtına yüklenmiştir. Her ne kadar Birleşmiş Milletler de 
mültecilerin bakımına katkıda bulunmuş ise de, masrafın yarısı 
yine Pakistan’ın üzerinde kalmıştır. Bazı petrol üreten Arap ülke-
leri ve bilhassa Suudi Arabistan da Pakistan’a yardım etmiştir. 

 

İran’a sığınan mültecilerin sayısı ise 500 bin civarında kalmış-
tır. 

İşte bu sebeplerle, Pakistan Güvenlik Konseyini harekete geç i-
rerek, Sovyetlerin Afganistan’dan çekilmesini sağlamak için Gü-
venlik Konseyi’nden karar çıkarmak istedi ise de, çıkacak karar 
Sovyetlerin aleyhine olacağı için, her defasında Sovyetler tarafın-
dan veto edildi. 

Bunun üzerine Pakistan iki kuruluşu harekete geçirerek Sov-
yetlere baskı yapmak istedi. Birincisi B.M. Genel Kurulu idi. Genel 
Kurul 14 Ocak 1980 de aldığı bir kararda, Sovyet Rusya’nın 
adından bahsetmeksizin, yabancı kuvvetlerin Afganistan’dan çe-
kilmesini ve mültecilerin evlerine dönmelerinin sağlanmasını iste-

http://hocalihaber.com/wp-content/uploads/2015/12/sovyet.jpg


                1979 – AFGANİSTAN YAZILARI                          23 

 

di. 104 lehde, 18 aleyhte ve 18 çekimser oyla kabul edilen bu ka-
rarda Sovyet Rusya’nın adının zikredilmemesi, şüphesiz üzücü 
idi. Tabi Sovyetlerin de Afganistan meselesinde ilk başarısı olu-
yordu. 

Pakistan ve Suudi Arabistan bir yandan da İslam Konferansını 
harekete geçirdiler. İslam Konferansı Dışişleri Bakanları 27-29 
Ocak 1980 günlerinde, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da olağa-
nüstü bir toplantı yaptılar. Toplantı sonunda yayınlanan kararda, 
B.M. Genel Kurulu’nun kararından çok farklı olarak, Sovyet Rus-
ya açıkça mahkum ediliyor, Sovyetlerin müdahalesi için “işgal” 
deyimi kullanılıyor, Sovyet askerleri çekilmedikçe Babrak Karmal 
hükümetinin tanınmaması isteniyor, İslam ülkeleri Afganistan ile 
diplomatik münasebetlerini kesmeye davet ediliyor, Afganistan’a 
komşu olan İslam ülkeleri ile dayanışma içinde olduğu bildiriliyor 
ve komünist rejime karşı mücadele eden Afgan milliyetçilerine de 
her türlü yardımın yapılması isteniyordu. 

İslam Konferansı 11’nci normal toplantısını yine İslamabad’da 
16-22 Mayıs 1980 günlerinde yaptı. Fakat Ocak ayına nazaran 
havanın şimdi daha yumuşadığı görüldü. Çünkü, bu toplantıda 
alınan kararlarda, Sovyet Rusya yine mahkum edilmekle beraber, 
meseleye “siyasi çözüm” bulmak amacı ile, “ilgili taraflarla” gö-
rüşmek üzere, İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile İslam Kon-
feransı Genel Sekreterinden meydana gelen bir “Aracılık Komite-
si” kuruldu. Babrak Karmal, kendi hükümeti resmen tanınmadık-
ça, bu Komite ile görüşmeyi reddetti. Bundan sonra da İslam 
dünyası Afganistan konusundaki eski heyecanını kaybetti. O 
günden bugüne meseleye bir “siyasi çözüm” aranmaktadır.  

1980 Ağustosunda Polonya’da Dayanışma sendikasının hürri-
yetçi hareketinin patlak vermesi, Batı’nın dikkatini Afganistan’dan 
Avrupaya çevirdi. Bilhassa Batı Avrapa için Polonya Afganistan 
çok mühim idi. Bununla beraber, Afganistan meselesini her vesile 
ile ortaya atmaktan geri kalmayan devlet yine Amerika olmuştur. 
Fakat Polonya hadiselerinin Sovyet Rusya’ya Afganistan’ı kazan-
dırdığı da bir gerçektir. 
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Ne var ki, Amerika’nın Vietnam bataklığı gibi, Sovyetler de Af-
ganistan bataklığının içine saplanmışlardır. Afganlıların milliyetçi 
direnişi o kadar sert olmuştur ki, Sovyetler Afganistan’daki kuv-
vetlerini daha 1980 yılında 85 bine çıkarmak zorunda kalmışlar-
dır. 1980 yılının sonuna kadar da, ölü ve yaralı olarak 15.000 ka-
yıp vermişlerdir. Buna rağmen, 1982 yılında dahi ülkeyi tamamen 
kontrolları altına almış değillerdi. Afganistan Sovyetler için insan 
ve para yiyen bir savaş makinası haline gelmiştir. 

Diğer taraftan, Afganistan’ın işgalinin iki mühim neticesi daha 
olmuştur. Bunların birincisi, Pakistan’ın stratejik ehemmiyetinin 
artması ve bu ülke üzerinde Sovyet tehdidi ihtimalinin ortaya çık-
ması üzerine, Amerika ile Pakistan arasında, bir süredir iyi gitme-
yen münasebetlerin bir yakınlaşmaya dönüşmesidir. Pakistan Dı-
şişleri Bakanı’nı 1981 Nisanında Amerika’ya yaptığı ziyarette, 
Amerika’nın beş yıl için 2.5 milyar dolarlık yardım yapması karar-
laştırılmıştır. 

Bir diğer netice de, Pakistan ile Suudi Arabistan arasındaki ya-
kınlaşmadır. Pakistan şimdi Suudi Arabistan için de ehemmiyetli 
olmaya başlamıştır. Pakistan ile Suudi Arabistan arasında askeri 
bakımdan da bir işbirliğinden söz edilmiştir. 
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TALİBAN: AFGANİSTAN'DA 20 YIL SONRA YENİDEN 

KONTROLÜ SAĞLAYAN ÖRGÜT NASIL KURULDU, BUGÜNLERE 
NASIL GELDİ?  

Ece GÖKSEDEF. BBC Türkçe. 21. 07. 2021.  

 

 

 
1990'ların başından bu yana dışarıdan desteklerle Taliban 

ismiyle oluşturulan ve Afganistan'da şeriat kanunlarını uygu-
larken muhaliflerine yönelik katliamlar gerçekleştiren, kadın-
lara dini gerekçelerle acımasızca baskılar uygulayan ve ABD 
işgalinin başında yenilse de 20 yılın sonunda ülkede yeniden 
kontrolü ele geçiren silahlı grup kimdir? 

 

ABD askerleri, 20 yıldır savaştığı Taliban'la anlaşarak, ilk 
aşamada belirtilen şartlar da yerine getirilmeden Afganistan'dan 
çekilmesini tamamlamak üzere. Bu çekilmeyi fırsat olarak gören 
Taliban da, çok kısa sürede vilayet merkezlerini ele geçirdi ve 15 
Ağustos'ta pek bir direnişle karşılaşmadan Kabil'e girmesi ve 
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Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin başka yetkililerle ülkeyi terk etme-
siyle tam kontrolü yeniden elde etmiş oldu.  

Taliban, ele geçirdiği yerlerde hükümete bağlı okulları, hasta-
neleri ve mahkemeleri de kapatarak kendi acımasız kurallarını 
uygulamaya koydu. 

2001'de ABD'nin Afganistan işgali başladığında yönetimden 
düşen ancak zaman içinde bazı bölgelere geri dönen ve bugün 
ülkede "katılımcı bir İslami hükümet kuracaklarını" söyleyen Tali-
ban'ın oluşumunu ve bugüne nasıl geldiğini inceledik.  

 

AFGANİSTAN: İMPARATORLUKLAR MEZARLIĞI 

Bugünlerde ABD işgalini ve çekilmesini konuşsak da Afganis-
tan, on yıllardır birçok ülkenin işgaline maruz kaldı. Ancak hiçbiri 
güçlü bir merkezi yönetim oluşturmakta başarılı olamadı. 

Öyle ki, Afganistan için kullanılan bir ifade var: İmparatorluklar 
mezarlığı.  

 

Bu ifade ne anlama geliyor? Ülke, Çin, İran ve Orta Asya gibi 
güçlü devletlerin bulunduğu bir coğrafyanın tam ortasında, göç ve 
ticaret yollarının ortasında kalmış; çok sayıda farklı aşiret, etnik 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-58231493
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grup ve farklı dillerin konuşulduğu, farklı kültürlerin oluşturduğu 
bir yapıya sahip, 

 

Böyle bir coğrafyada, kanunsuz bir devlet yapısında, çoğunluk-
la birbirine rakip hatta düşman olan her aşiret ya da etnik grup, 
kimliğini korumak için kendi bölgesinde sağlam yapılar, evler, fi-
ziksel anlamda kale gibi korunan köyler inşa etmiş ya da dağları 
siper almış durumda. 

Bu yapıdaki bir ülkeye girip merkezi yönetim oluşturmak da ko-
lay olmamış. Sovyetler Birliği'nin 1979'da başlayan işgali de güçlü 
bir merkezi yönetim kurmaya yetmedi. Üstelik bu kez, ülkenin bu 
durumundan faydalanan bir de grup ortaya çıktı: Taliban.  

Ancak Taliban'ın temelleri Sovyet işgalinin çok öncesinde yatı-
yor. 

PAKİSTAN'IN AYRILIKÇI PEŞTU HAREKETLERE KARŞI 
DESTEKLEDİĞİ İSLAMCI GRUPLAR 

Afganistan'ın yüzde 84'ü Sünni Müslümanlardan oluşuyor. Ül-
kenin karışık etnik yapısında en kalabalık nüfusu, yüzde 38'le 
Peştular oluşturuyor. Çoğu da ülkenin güneyi ve doğusunda bu-
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lunuyor. Yaklaşık aynı sayıda, yani 15 milyon civarında Peştu da 
ülkenin güneydeki komşusu olan Pakistan'ın kuzeyinde yaşıyor. 

Bölgedeki İngiliz yönetimi 1947'de sona erip Pakistan bağım-
sız bir ülke olduğunda, ülkedeki Peştular Afganistan'daki Peştu-
larla birleşerek "Peştunistan" isimli bağımsız bir ülke kurma talep-
lerini gündeme getirdi. 

Pakistan'la bölgedeki Peştular arasında gerilim sürerken 
1971'de Bangladeş, yıllar önce İslami bir birliktelik altında kurul-
muş olan Pakistan'dan ayrılarak bağımsız bir ülke oldu. Bu ayrı-
lık, Pakistan yönetimi için etnik farklılıkların dinin birleştiriciliğin-
den üstün geldiğinin göstergesi oldu. Ve Afganistan'daki  Peştula-
rın etnik kimlik savunuculuğu, Pakistan için daha ciddi bir güven-
lik tehdidi olmaya başladı. 

Böyle bir ortamda Pakistan, Afganistan'da Peştular arasında 
İslami bir hareketin yayılması için destek vermeye başladı. Böyle-
ce etnik milliyetçi duyguların bastırılması hedeflendi. 

Pakistan İstihbarat Servisi (ISI), bu amaç doğrultusunda böl-
geden getirdiği birçok "mücahite" kendi topraklarında, sınır bölge-
lerinde dini ve askeri eğitim verdi. Bu öğrenciler, yıllar sonra Tali-
ban'ın temelini oluşturacaktı. Taliban, Peştuca "talebeler" anlamı-
na geliyor. 

Pakistan, eğitimler sırasında öne çıkan, başarılı ve cesur gör-
düğü öğrencileri de ABD'nin bölgedeki yetkililerine tanıttı. 

 

SOVYET İŞGALİNE KARŞI DESTEKLENEN GRUPLAR  

1978'de sol görüşlü ve Sovyet destekli askerler darbeyle ikti-
dara geldiğinde, bu İslamcı muhalefet, Pakistan ve ABD'nin des-
teğiyle ülkeye girerek silahlı bir isyan başlattı. 

Aralık 1979'da Sovyet lider Leonid Brejnev, doğrudan bir mü-
dahaleyle Kızıl Ordu'yu Afganistan'a gönderdi. 

Sovyet işgali, Pakistan'dan gelerek silahlı isyan başlatan 'mü-
cahitler'e halk desteğini artırarak daha fazla büyümelerine yol aç-
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tı. Büyümelerinin tek sebebi bu değildi; ABD ve Suudi Arabis-
tan'dan gelen yüklü miktardaki maddi yardımlar da, halihazırda 
Pakistan'da oluşturulup bekleyen hareketin güçlenmesine yol aç-
tı. 

 

Bu arada, Pakistanlı araştırmacı gazeteci Ahmed Rashid'e gö-
re, 1971'de 900 olan Pakistan'daki medrese sayısı 1988'de 8 bi-
nin üzerine çıkmıştı. Sınırlarda kayıt dışı 25 bin okul daha vardı. 

Afganistan üzerine çalışan ve bu konuda birçok kitabı da bulu-
nan Amerikalı akademisyen Barnett Rubin'in araştırmalarına gö-
re; 1980'de ABD, Sovyetlere karşı savaşan bu mücahitlere 30 
milyon dolarlık yardım gönderdi. Sovyet ordusunun istikrarı sağ-
layamamasında başarılı oldukları görüldüğünde, mücahitlere 
ABD'den giden yardım sadece 1985'te 250 milyon dolara ulaş-
mıştı. Suudi Arabistan da her yıl aynı miktarlarda yardım gönderi-
yordu.1980'lerin ikinci yarısında sadece ABD'den giden yardım 
yıllık 630 milyon dolara ulaşmıştı. Bu miktara Suudi Arabistan, İs-
rail ve Çin'den gelen yardımlar dahil değil… 

1985'te ABD Başkanı Ronald Reagan, mücahitlere Stinger 
uçaksavar füzesi verilmesine karar verdi. Stingerlar ve diğer silah-
ların dağıtımından ise Pakistan sorumluydu. Karaçi ya da İslama-
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bad havalimanlarına getirilen silahlar, ISI aracılığıyla Afganistan 
sınırındaki radikal İslamcı muhalif gruplara dağıtıldı. 

1989'da Sovyetler çekildikten sonra ABD'nin mücahitlere yar-
dımı yeniden yıllık 250 milyon dolara indi. Bir süre sonra da ta-
mamen kesildi. 

Ancak artık ellerinde güçlü ağır silahlar olan bir grup, zaman 
içinde katliamlar düzenleyen, çocukları ve gençleri zorla silah al-
tına alan, Afgan halkının günlük hayatına kısıtlamalar getiren, ka-
dınların birçok hakkını elinden alan ve kurallara uymayanları vah-
şi bir şekilde cezalandıran bir güce dönüştü.  

 

İŞGAL SONRASI TALİBAN'IN YÖNETİME GELİŞİ  

Sovyet işgalinin ardından komünist yönetim 1992'ye kadar ikti-
darda kalabildi. 

Ardından dış güçlerce desteklenen ve yeterince silahla donatı-
lan "mücahit gruplar" alan kavgasına başladı. Bu esnada insan 
kaçırmalar, cinayetler, hırsızlık, tecavüz ve sokak çatışmaları, Af-
gan sivillerin günlük hayatının parçası haline geldi.  

Hem mücahit grupların hem aşiretlerin mücadelesi sebebiyle 
1992-1996 arasında iyice artan kargaşa ortamında Taliban, istik-
rarı yeniden sağlayacağı sözüyle gittikçe daha fazla aşiret tara-
fından desteklendi. 

Taliban'ın 1990'ların başında, muhtemelen 1993'te Peştuların 
Ghilzai ve onların da Hotak aşiretinden gelen, Sovyetlere karşı 
savaşırken yaralanmış da olan Molla Muhammed Ömer tarafın-
dan kurulduğu tahmin ediliyor. 

Bu esnada Molla Ömer'in, iki aşiret arası mücadelede kaçırılan 
iki masum genç kadını kurtarıp aşiretlerine teslim ettiğine yönelik 
efsaneler Afganistan'da yayılmaya başladı. 

Yönetimini ele geçirdiği ilk büyük şehir, son yıllarda suç mer-
kezi haline dönüşmüş olan ve Peştuların çoğunlukta olduğu Kan-
dahar oldu. 1994'te iki gün içinde tamamını ele geçirdiği Kanda-
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har'da suç oranlarının düştüğü söylentileri hızla yayıldı. Burada 
ordudan ve Sovyetlerden kalan birçok ağır silahı da ele geçiren 
Taliban, Pakistan'la sınır kapısının kontrolünü de aldı. Birkaç ay 
içinde İran sınırındaki Herat'a girdiler. 1995'te Afganistan'ın 30 
bölgesinden dokuzu, Taliban kontrolüne girmişti. 

Eylül 1996'da Başkent Kabil'e giren Taliban, Peştu karşıtı ola-
rak gördüğü ve yozlaşmanın sebebi olarak ilan ettiği Tacik kökenli 
devlet başkanı Burhanettin Rabbani'yi görevden aldığını ve yöne-
timi ele geçirdiğini duyurdu. 

Ancak yayılan bu efsanelerin sert uygulamalarla sağlanan "is-
tikrarın" arkasındaki gerçekle Afgan halkı, zaman içinde karşılaş-
tı. 

 

TALİBAN'IN UYGULAMALARI VE HALK DESTEĞİ 

Taliban, medreselerdeki Suudi-Vahabi öğretisiyle şekillenen 
şeriat kuralları ve daha fazla toprak sahibi olmayı önceleyen İs-
lamiyet öncesi Peştu hukukunun iç içe geçtiği bir düzeni benim-
semişti. 

"Adaleti sağladığı ve zalim ağaların korkusu olduğu"na dair 
söylentiler yayılırken 1997'de, şehirdeki silahlı gruplar Mezar-ı 
Şerif'ten Taliban'ı çıkarmayı başardı. Taliban yaklaşık bir buçuk 
yıl sonra şehre yeniden girdiğinde, aralarında sivillerin de olduğu 
binlerce kişiyi öldürerek bilinen ilk katliamını gerçekleştirdi. 

Bunlara rağmen her yeni şehri ele geçirdiğinde Taliban'ın sa-
vaşçıları ve gücü arttı. Yerel düzeyde birbiriyle savaşan aşiretler 
ya da gruplar arasından güçlü olana destek verip karşılığında ye-
ni üyeler edindi. Bazı gençleri ve çocukları da zorla silah altına 
aldı. 

"Burada akşam 8'e, bazen 9'a kadar dükkanımı açık tutabiliyo-
rum. Taliban'ın olmadığı yerlerde hava karardıktan sonra güvenli 
olmaz, dükkanınızı açık tutamazsınız." 
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O dönem uluslararası basının girdiği Afganistan'da, Herat'taki 
bir bakkal sahibi böyle söylüyordu. 

Ancak akşam 9'a kadar açık olan o dükkana sadece belli bir 
uzunlukta sakalı olan erkekler ya da yanında erkek bir refakatçisi 
olan burkalı kadınlar gidebiliyordu. 

 

 

İlk başlarda sokaklarda çatışmaların olmadığı ve ticaretin ye-
niden başlayabildiği ortamda bu işleyiş, çoğunluğu Müslüman 
olan bir toplumda bir miktar karşılık bulmuşa benziyor. 

Ancak Taliban sert uygulamalarını artırdıkça durum değişti. 

10 yaşından büyük kızların ve kadınların eğitim hakkının ol-
madığı, vücutlarının hiçbir yeri görünmeyecek şekilde burka giy-
mek zorunda oldukları Taliban kontrolündeki bölgelerde, "meşru 
sayılmayan" bir erkekle konuştuğu anlaşılan kadınlar taşlama, 
kırbaç gibi cezalara çarptırılıyordu. Sakalı "yeterince uzun olma-
yan" erkekler de hapse atılıyor, hırsızların elleri kesiliyordu. Müzik 
dinlemek, televizyon izlemek yasaklandı. Farklı fikirdeki insanlar 
ve farklı dini azınlıklara yönelik cezalar da baş keserek öldürmeye 
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kadar katılaştı. Sünni Müslümanlara ait olmayan ibadet yerleri 
yerle bir edildi. 

Asya Vakfı isimli ABD merkezli vakfın 2009'da yaptığı araştır-
mada, çoğunluğu Peştular ve kırsal kesimde yaşayan Afganlar 
olmak üzere halkın yarısına yakını, Taliban'a sempati duyuyordu. 
O dönem halk, ABD askerlerinin sivil kayıplara da yol açan ope-
rasyonlarına da tepkiliydi. 

Aynı vakfın Birleşmiş Milletler'in de desteğiyle 2019'da yaptığı 
araştırmaya göre ise Taliban'a duyulan sempati yüzde 13,4'e in-
mişti. 

 

ABD İŞGALİ SONRASI TALİBAN:  

DÜŞÜŞ VE GÜÇLENEREK GERİ DÖNÜŞ 

2001'de İkiz Kuleleri ve Pentagon'u hedef alan saldırılardan El 
Kaide'yi sorumlu tutan ABD'deki George Bush yönetimi, Tali-
ban'dan El Kaide liderlerini istedi. Taliban ise suçlulukları kanıtla-
nırsa cezalarını İslami şekilde vereceklerini açıklayınca, ABD'nin 
Afganistan müdahalesi başladı. 
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O sırada Taliban, ülkenin yüzde 90'ını kontrol ediyordu. 
2001'in sonunda ise Kabil'i ve birçok yerde yönetimi bırakıp ço-
ğunlukla Pakistan'a kaçtılar. Yıllardır örgütün yönetildiği yerlerden 
biri olan Kandahar sınırındaki Quetta'da yeniden bir araya geldi-
ler. 

 

ABD ASKERİ İLK OLARAK 2001'İN SONUNDA 
AFGANİSTAN'A İNDİ 

Afganistan'da ABD ve NATO öncülüğündeki birliklerin deste-
ğiyle yeni bir hükümet kurulsa da, hava operasyonları, sivil kayıp-
lara yol açan ev baskınları ve yerel aşiretler arasında yeniden 
başlayan mücadele, halkın Taliban'a olan sempatisinin bazı böl-
gelerde artmasına yol açtı. 

Bir süre sonra Taliban geri dönecek ve yabancı askerlere karşı 
saldırılara başlayacaktı. 

Öyle ki 2012'de Başkent Kabil'de ve NATO'nun güçlü üslerinde 
çok geniş çaplı saldırılar düzenleyecek güce erişti. 
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2014'te ABD ve NATO artık Afgan ordusunun eğitileceğini ve 
kendilerinin doğrudan savaşa katılmayacağını duyurduktan sonra 
Taliban, en kanlı saldırılarını düzenlemeye başladı. Bu saldırıların 
ardından kırsalda bazı bölgelerin kontrolünü de yeniden eline al-
dı. 

"İşgalci güç" olarak tanımladığı ABD ile çeşitli dönemlerde ma-
saya oturan Taliban, nihayet Şubat 2020'de ABD'nin çekilmesi 
karşılığında bazı şartları yerine getireceğine dair taahhütler verdi. 

Bu aşamada Afgan hükümetiyle oturduğu müzakere masasını 
"ABD'nin kukla hükümeti olduğu" gerekçesiyle hiçbir zaman son-
landırmadı. 

ABD'nin 20 yılın sonunda hedeflerine ulaşamadan ve hangi 
şart altında olursa olsun ayrılacağının farkında olan Taliban, Af-
ganistan'ın yönetimini yeniden ele geçirmeye ve uluslararası 
alanda da tanınmaya çalışıyor. Bu sebeple Rusya, Çin, Orta Asya 
ülkeleri, Arap ülkeleri, Katar, Pakistan ve Türkiye gibi devletlerle 
temasını sürdürüyor. 

Bu aşamada eski katı uygulamalarının bazılarını da yumuşat-
tığını savunuyor. Örneğin kız çocuklarının kadın öğretmenlerden 
ders alabildiği bazı okullara izin verdiğini iddia ediyor. 

ABD müdahalesi sonrası şehirlerde eğitim görerek doktor olan 
kadınların kadın hastanelerinde çalışmasına ve dönem dönem 
kırsal kesime giderek kadınları tedavi etmesine izin verdiğini, ül-
keye giren gazetecilere anlatıyor. 

Bunların ne kadarı gerçek, ne kadarı görüntü verme çabası, 
Taliban'ın ele geçirdiği yerlerden kaçan binlerce Afgan mülteciye 
bakarak anlaşılabilir. 

 

TALİBAN'I KİM YÖNETİYOR, GELİRLERİ NEREDEN 
GELİYOR? 

Taliban'ın yönetici kadrosunun çoğu Sovyet müdahalesi za-
manı Kızıl Ordu'yla savaşan mücahitlerden oluşuyor. 
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Kurucu lider, ABD işgali öncesi Afganistan'ı da yönetmiş olan 
Molla Muhammed Ömer. 

Ömer'in 2013 yılında hayatını kaybettiği, 2015'te Taliban tara-
fından açıklandı. Ağustos 2015'te örgütün başına Molla Ömer'in 
sağ kolu Molla Muhammed Mansur getirildi. 

Molla Mansur'un 2016'da Pakistan'da ABD'nin düzenlediği bir 
hava saldırısında hayatını kaybetmesi sonrası Mevlevi Haybatul-
lah Akhunzade geldi. Akhunzade'nin siyasi, dini ve askeri karar-
larda son sözü söyleyecek mutlak otoritesi var. 

 

(2001 sonrası Taliban karşıtı bazı mücahit gruplar, ABD ile anlaşarak 

silahlarını teslim etti.) 

Liderin hemen altındaki Rahbari Şurası ise 26 üyeden oluşu-
yor. Bu şura da tüm askeri ve siyasi kararların verildiği ana merci. 

Şura'da Akhunzade'nin üç yardımcısı var: Kurucu liderlerden 
Molla Ömer'in oğlu Molla Muhammed Yakup, Taliban'ın kurucula-
rından Molla Abdulgani Baradar ve El Kaide'yle de çok yakın bağ-
ları bulunan Hakkani Ağı'nın başındaki Siraceddin Hakkani. 

Molla Abdul Hakim de, Taliban'ın "adalet yapısının" yani yargı-
nın başındaki isim, bu sebeple kendisine "başsavcı" da deniliyor. 



                1979 – AFGANİSTAN YAZILARI                          37 

 

Şura'nın içinde 17 komisyon bulunuyor. Bunlar eğitim, sağlık, 
askeri konular, istihbarat, iç siyaset, ekonomi gibi konulardan so-
rumlu "bakanlıklar" olarak görev yapıyor. 

Yönetim biriminin dışında bölgesel yapılanmalar var. Burada 
da uzlaşılan aşiretlerin liderleri, 1980'lerde ülkeden mülteci olarak 
kaçan ancak daha sonra Taliban çatısı altında savaşmak için ül-
keye dönen savaşçılar var. 

Birleşmiş Milletler raporlarında yerel düzeyde en tehlikeli ve 
"tahmin edilemeyen" grup olarak görünen en alt düzeyde ise, Ta-
liban'ın gelirlerini büyük oranda sağlayan haşhaş tohumlarının 
ekilmesinden, afyon üretiminden ve bu tarlalarla ticaret yollarının 
güvenliğinden sorumlu eğitimsiz, çoğu okuma yazma bilmeyen 
silahlı gençler var. 

Ülkede, dünya afyon üretiminin yüzde 90'dan fazlasının yapı l-
dığı tahmin ediliyor. Afganistan'da, Birleşmiş Milletler'in 2018 ra-
porunda da, Taliban'ın bir yılda bu illegal uyuşturucu trafiğinden 
400 milyon dolar kazandığı tahmini yer alıyor. Aynı zamanda yö-
netimi ele aldığı yerlerde zorla topladığı 'vergi' gelirleri, yer altı 
kaynaklarının çıkarılıp satılması ve uluslararası yardımlardan da 
gelir elde ediyor. 
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El Kaide'yle bağlara gelirsek; örgütün ilk lideri Molla Muham-
med Ömer'in El Kaide sempatisi, sadece ideolojik bir yakınlıktan 
kaynaklanmıyordu. 1996'da Usame bin Ladin'in Afganistan'a sı-
ğınması, beraberinde El Kaide'den birçok silah, mühimmat ve pa-
ra yardımı gelmesini sağladı. Taliban bu sebeple uluslararası ta-
nınırlık için çabalarken bile El Kaide üyeleri için güvenli bir liman 
olmaya devam etti. 2020'deki bir Birleşmiş Milletler (BM) raporuna 
göre, El Kaide hâlâ Taliban'a kaynak ve eğitim sağlamaya devam 
ediyordu. 

 

TALİBAN'IN ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ VE 20 YILIN 
SONUNDA TANINMA ARAYIŞI 

Afganistan'ı yönettiği dönemde Pakistan, Suudi Arabistan ve 
Birleşik Arap Emirlikleri'yle yakın teması olan Taliban, 2013'te Ka-
tar'ın başkenti Doha'da bir ofis açtı. 

Bugün ülkenin bazı önemli şehirlerini kontrol eden ve NA-
TO'nun tahminlerine göre 85 binden fazla savaşçısı olan grup, 
2015'te Rusya ve Çin'le temasa başladı. 

Çin'le, ülkenin doğu sınırında bulunan El Kaide üyelerinin bu-
rada barınmasına izin vermeme ve Çin'e buradan saldırı düzen-
lenmemesi konusunda anlaşmaya vardı. Çin, Sincan Özerk Böl-
gesi'ndeki Uygurları sınırda El Kaide'yle işbirliği yapmakla suçlu-
yor. 

Bunun karşılığında Pekin yönetimi, Afgan hükümetiyle bazı 
altyapı yatırımları ve maden ocaklarında çalışmak üzere anlaş-
malar yaptı. Anlaşma yapılan yerlerin bir kısmında Taliban kont-
rolü var. 

Rusya da, her ne kadar Sovyetlere karşı savaşan "mücahit-
ler"den oluşmuş olsa da, yıllar sonra güçlenen Taliban'la 2017'de 
doğrudan temas kurarak yeni dönemde bölgede söz sahibi olma 
şansını kaybetmemeye çalıştı. Temaslar sonrası, bazı Taliban 
yöneticilerini yaptırım listesinden çıkardı. Örgüt, Rusya arabulu-
culuğunda Orta Asya ülkeleriyle de temas kurdu. 
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BM'nin Taliban'a ve birçok yöneticisiyle üyesine karşı alınmış 
yaptırım kararları bulunuyor. 

Taliban, Suudi Arabistan'la bazı gerilimler yaşadığı 2015'ten 
bu yana İran'la da temas halinde ve Afganistan'da güçlenen 
IŞİD'in ülkeye bir tehdit oluşturmaması zemininde görüşmeler yü-
rütüyor. 

 

(Katar'da Taliban'la görüşmelere katılan heyette ABD, Rusya, Çin ve 
Pakistan'dan yetkililer vardı.)   

Doha'daki ofis üzerinden Taliban'ın birçok Avrupa ülkesiyle de 
dolaylı teması var: Almanya, Fransa, Norveç ve Türkiye de bunla-
rın arasında. 

Afganistan'da NATO kapsamında sınırlı bir askeri birlik bulun-
duran Türkiye, Taliban'a karşı doğrudan savaşa hiç katılmadı. 
Bazı Taliban yöneticilerinin zaman zaman Türkiye'ye gittiğine yö-
nelik iddialar da Batı basınında yer aldı. 

Bugün Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın 
güvenliğini sağlama planları yapan Türkiye, Taliban'la temas ha-
linde. 
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Hindistan da kısa bir süre önce, yeni dönemde Afganistan'da 
gücü eline alan Taliban'la temas kurulduğunu açıkladı. 

Son olarak Taliban'ın ilerleyişi karşısında, Afganistan'daki güç-
lerini ABD ile birlikte geri çeken İngiltere'den de dikkat çeken bir 
açıklama geldi. İngiliz Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter, Tali-
ban'ın bugün 2001'dekine göre "daha açık fikirli olduğunu" söyle-
di. 

 

14 Temmuz'da Daily Telegraph gazetesine bir röportaj veren 
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da, Taliban'ın hükümete 
girmesi ihtimali sorulduğunda "Hükümette kim olursa olsun, belirli 
uluslararası normları karşılıyorsa, İngiltere o hükümetle çalışacak-
tır" diyerek Taliban'ın tanınması yönünde bir mesaj vermiş oldu. 
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KISA BİR TARİH  

 

Afganistan’da Peştunlar, Tacikler, Hazaralar, Aymaklar (Ai-

maq), Türkmenler, Özbekler, Kırgızlar ve Beluçilerin de aralarında 

bulunduğu birçok etnik grup var. 

20 ile 40 arası farklı dil ve lehçe konuşuluyor; 30 milyonluk nü-

fusunun yüzde 20'si kentlerde, geri kalan yüzde 80'i ise kırsal 

alanlarda hayatını sürdürüyor. 

Dünyanın en sert coğrafi koşullarından birine sahip olan Afga-

nistan’ın üçte ikisini dağlarla kaplı. Yer yer 6 bin metre yüksekliğe 

çıkan dağlar ülkede ulaşım, iletişim ve ticareti zorlaştırıyor.  

Coğrafi yapı nedeniyle her bölgenin, merkezden bağımsız ola-

rak kendi kendine yeterlilik göstermek zorunda olduğu ülkede, ti-

caret bile uzun yıllar boyunca hep bölgesel düzeyde kaldı, ulusal 

düzeye yayılamadı. 

Doğal kaynaklar bakımından oldukça zengin olan ülkede kö-

mür ve demir yataklarının yanı sıra bakır, kurşun, berilyum ve 

çinko bulunuyor. Zengin hidroenerji potansiyeli yoksulluk nedeniy-

le kullanılamıyor. 

İSTİLALAR TARİHİ 

Afganistan, dünya tarihinde yabancı ülkeler için Hindistan'ın 

zenginliklerine ve Körfez'in sularına ulaşmanın bir yolu oldu. Bu 

nedenle Afgan halkları tarih boyunca istilalarla mücadele etti. 

Ticaretin kesişim noktalarından birinde yer alan Afganistan, bu 

stratejik konumu nedeniyle İranlılar, Yunanlar, Araplar, Moğollar, 

İngilizler ve Sovyetler gibi çeşitli ulusların istilasına uğradı.  

Bölünmüş bir etnik yapıya sahip Afganistan'da İslam dini farklı 

etnik kökenlileri bir araya getiren tutkal görevi görüyor. Ülkede 
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aşiret hayatına dayalı sosyal hayat ve feodal yapı da istikrarsızlık-

ların kaynağı durumunda. 

SOĞUK SAVAŞ'IN SICAK MUHAREBE ALANI 

Afganistan'ın tarihini değiştiren olaylardan biri de Sovyet işga-

lidir. Son dönemlerinde Sovyetler Birliği ile arasına mesafe koyan 

Başbakan Muhammed Davud Han 27 Nisan 1978'de darbeyle 

devrildi. Yerine gelen Nur Muhammed Taraki döneminde Kabil-

Moskova hattında sıcak temas arttı. Bu kez milliyetçi ve muhafa-

zakâr kesimler tepki gösterdi. 

Eylül 1978’de doğan direniş hareketi, kısa sürede bir iç savaşa 

dönüştü. Muhafazakâr kesimlerle hükümet güçlerinin çatışmaları 

yayıldı.  

14 Eylül 1979'da Taraki'nin öldürülmesiyle Hafizullah Emin ik-

tidarı ele geçirdi. Bu gelişme üzerine bir süredir ülkeye asker yı-

ğan Sovyetler Birliği, 25 Aralık 1979'da Kabil'e girerek Afganis-

tan'ı resmen işgal etti. Aynı yıl İran'da Şah rejimi yıkıldı ve yerine 

Ayetullah Humeyni geldi. 

İran'daki iktidar değişimiyle birlikte ABD ve müttefiklerine göre, 

SSCB'nin Afganistan’ı işgali, bu ülkenin Basra Körfezi, Ortadoğu 

ve Hint Okyanusu'na inme hedefi için uygun zemini oluşturdu.  

İŞGALLE YÜKSELEN İSLAM HAREKETİ 

SSCB'nin işgali bölgede günümüze kadar sürecek bir İslami 

hareketin tohumlarını atmış oldu. Sadece Afganistan'daki müca-

hitler değil, dünyanın dört bir yanından Müslümanlar, Sovyet as-

kerlerine karşı savaşmak ve Afganistan'ı işgalden kurtarmak için 

bölgeye gitti. Komşu ülke Pakistan mücahitlerin safında çarpış-

mak isteyen herkese vize verileceğini duyurdu. 
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Ortadoğu'da Müslüman Kardeşler, merkezi Suudi Arabis-

tan'daki Dünya Müslümanlar Birliği ve Filistinli muhafazakar grup-

lar bu gönüllüleri örgütleyip Pakistan'la temasa geçirdiler.  

Aynı günlerde etrafındakileri örgütleyerek Afganistan'a geçen 

bir isim de Usame Bin Ladin'di.  

Ortadoğu, Kuzey ve Doğu Afrika, Orta Asya ve Uzakdoğu'daki 

43 Müslüman ülkeden yaklaşık 35 bin kişi 1982-1992 yılları ara-

sında Afgan mücahitlerine katılarak Pakistan- Afganistan sınırı 

boyunca kurulan medreselerde eğitim aldı. 

Pakistan ve Afganistan'la doğrudan temasa geçen 100 binden 

fazla kişi Sovyetlere karşı mücadeleye katıldı. Direniş hareketi 

1979'da başlayıp 1989'a kadar sürerek bölge dinamiklerini büyük 

ölçüde değiştirdi. Direnişçiler ABD tarafından da desteklendi. Af-

ganistan, Sovyet askerlerinin çekilmesinden sonra da durulmadı.  

İÇ SAVAŞ VE TALİBAN 

Sovyetlerin 1989'da Afganistan'dan çekilmesinin ardından mü-

cahitler bu kez Cumhurbaşkanı Muhammed Necibullah rejimine 

karşı büyük bir mücadeleye başladı. Necibulah 1992'de devrildi. 

Kabil mücahitlerin kontrolüne geçti.  

Afgan nüfusunun yarısını oluşturan Peştun gruplar Kabil'in de-

netiminde etkin olamadı. Bir Tacik olan Burhaneddin Rabbani ve 

onun komutanı Ahmed Şah Mesud'un liderliğindeki Tacik birlikleri 

ile General Raşid Dostum komutasındaki Özbek birlikleri Kabil'de 

denetimi sağlayan taraf oldu. 

Bu sonuç, yüzyıllardır başkentin denetimini elinde tutan Peş-

tunlar için büyük bir psikolojik yenilgiydi. Gulbeddin Hikmetyar, 

Peştun grupları bir araya toplayarak başkente saldırdı ve iç savaş 

daha da şiddetlendi. 
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İç savaş sürerken kurulan Taliban, farklı grupların desteğini al-

dı ve 27 Eylül 1996'da Kabil'e girerek iktidarı ele geçirdi. Böylece 

Afganistan'da, ABD liderliğindeki NATO birliklerinin 2001'deki sal-

dırısına kadar devam edecek dönem başlamış oldu. 

11 EYLÜL SALDIRILARI VE YİNE SAVAŞ  

Dünya tarihinin önemli dönüm noktalarından 11 Eylül 2001 

saldırılarıyla Afganistan için yeni bir dönem başladı. Kaçırılan iki 

yolcu uçağı New York'ta Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kuleleleri-

ne, bir uçak Washington'da Pentagon'a çarptı. Bir uçak da yolcu-

larla hava korsanları arasındaki mücadeleden sonra Pensilvanya 

kırsalında düştü. Yaklaşık 3 bin kişi öldü.  

ABD saldırıdan Afganistan'da üslenmiş El Kaide ve lideri 

Usame Bin Ladin'i sorumlu tuttu. Afganistan'ı yöneten Taliban'dan 

El Kaide üslerini kapatmasını ve liderlerini ABD'ye teslim etmesini 

istedi. Taliban reddetti.  

7 Ekim 2001'de Amerikan ve İngiliz uçaklarının Taliban ve El 

Kaide hedeflerine hava saldırısıyla Afganistan'da yeni bir savaş 

başladı.  

KARZAİ DÖNEMİ 

Afganistan'da yasama ve yürütme organları, Milli Meclis ile 

devlet başkanı yönetimindeki bakanlar kurulundan oluşur. 

2001'de Taliban rejiminin devrilmesinden sonra Afganistan Geçiş 

Yönetimi Ara Başkanı görevini alan Hamid Karzai, 2004 yılında 

kabul edilen anayasayla birlikte resmen Afganistan Devlet Baş-

kanı oldu. 

Ülkede güvenliği sağlamak için NATO bünyesinde oluşturulan 

Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti'ne (ISAF), aralarında Türki-

ye'nin de bulunduğu 49 ülke katıldı. ISAF, 2013'te ülkenin güven-

liğini Afgan güçlerine devretti. ABD’nin büyük bir bölümü başkent 
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Kabil ve çevresinde konuşlanmış durumdaki askerlerini 2014 so-

nuna kadar çekmeyi planlıyor. 

2014'te yabancı güçlerin tamamen çekilmesi öngörülüyor ama 

Washington ile Kabil arasında ABD askerlerinin bu tarihten sonra 

da ülkede kalmasını sağlayacak ikili güvenlik anlaşması üzerinde 

pazarlıklar sürüyor.  

Karzai Hükümeti ülkede güvenlik operasyonlarına destek için 

belli sayıda ABD askerinin kalmasının şart olduğunu düşünüyor. 

Obama yönetimi ise, Amerikan askerlerine Afgan yasaları karşı-

sında bir tür dokunulmazlık ve operasyon serbestisi tanıyacak 

güvenlik anlaşması hazırladı. 

Anlaşma taslağı, 24 Kasım 2013'te halk meclisi Loya Jirga'nın 

onayından geçti. Ancak Karzai anlaşmayı imzalamadığı için yü-

rürlüğe giremedi. 

KARZAİ SONRASI YENİ DÖNEM 

Afganistan'da 5 Nisan 2014 günü, Karzai'den sonra görev ya-

pacak cumhurbaşkanı ve il meclisleri üyelerini belirlemek için 

sandık başına gidildi. Taliban'ın tehditlerine rağmen Afgan halkı-

nın seçimlere katılımı çok yüksek düzeye ulaştı. Cumhurbaşkan-

lığı için çok sayıda aday yarıştı.  

 

Kaynak: Al Jazeera ve ajanslar  
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GENEL DEĞERLENDİRME  

Asım ÖZ.  24. 8. 2021.  

 

Bu haftada öne çıkan ve önemli gördüğümüz konu ve olayların 

toplamının yoğun olduğu, başat olarak da Afganistan bağlantılı 

gelişmeler çerçevesinde değerlendirmek istiyoruz. Küresel kapita-

lizm-emperyalizmin kriz-çöküş hali yalnız Afganistan’a değil tüm 

dünyaya analoji uygunsa nur topu gibi bir Taliban gerçekliği, geri-

ciliği bıraktı. Bu durum domino etkisiyle özellikle İslam dünyasın-

daki aynı veya benzeri eğilimleri taşıyan yapılanmaları cesaret-

lendirip, güçlendirirken diğer ülkeleri de adeta alarm durumuna 

geçirmiştir. Bu durum klasik darbeler veya faşizmin döneminin 

kapandığı rehavetinde olan özellikle liberal çevreleri uyandırır mı 

göreceğiz. Kapitalizm ve onun kutsal devleti olan kapitalist devle-

tin varlığı koşullar olgunlaştığında ve uygun olduğunda gerici-

siyasi İslam, otoriter, güvenlikçi, risk, faşizm eğilimli devletleri üre-

tebileceği gerçekliği Taliban iktidarı ile bir kez daha görülmüştür. 

Bu durum kanlı bir geçmişe sahip Taliban’ın bugünü ve gele-

ceği için de emsal teşkil edeceği savunduğu ideolojik-siyasi hat 

ve teolojik savunu değişmediği sürece devam edecektir. Dönem-

sel ve konjonktürden kaynaklı “ılımlı” tutumu doğal ve sürpriz ol-

mayacağı için kafa kesen, kadın ve çocuk düşmanı, recm uygula-

yan vahşi ve barbar yanı her daim temel olacaktır. Elbette Tal i-

ban’ın ılımlı özelliğinin devamı sağlanırsa tüm insanlık için  ciddi 

önemde olumlu olacaktır. ”Devrim ve karşı devrim karşılıklı birlikte 

ilerlerler” mottosu gerçek olduğu için bağnaz, barbar, kanlı Tali-

ban gerçekliği ne kadar özne ise baskı ve zulümden nesnel ola-

rak pasifleşmiş geniş emekçi kitlesi de süreç içinde özne olacak-

tır. Bu özne durumu Taliban’ı geriletecek, ılımlı hale getirecek, gi-

derek de iktidardan düşürülmesi sürpriz olmayacaktır. Türkiye’de, 
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tüm dünyada ve Afganistan ‘da kadın mücadelesi ve onun sürekli 

ve aktif olması Taliban için süreçte kâbus olacak, 5 milyonu aşan 

kentli Afganlıların demokrasi talepli tepki ve mücadelesi ve süreç-

te kırsal alanda da varlığını hissettirmesi de sürpriz olmayacak ve 

bütünsel direniş hattı Taliban’ın bugünü ve geleceğini belirleye-

cektir. 

Kapitalizm-emperyalizm öyle iğrenç, çürüyen, geberen, insan-

lık dışı, bağnaz ve barbar ki dün Cezayir’de, Vietnam’da ve Türki-

ye’de uçaklardan, helikopterlerden bir dizi insan ölüme atılırken, 

bugün Taliban’dan kaçmak için 16-17 yaşındaki iki genç uçaktan 

düşerek ölümle karşılaşıyorsa, insanlar kaçmak için uçak teker-

leklerine tutunarak parçalanıyorlarsa  (bu ABD uçakları o insanla-

rı görmelerine rağmen hareket edip aleni o insanları öldürüyorlar-

sa burjuva yasalarıyla bile suçlu olup, cezalandırılmaları için tüm 

insanlık duyarlı olmalıdır) kapitalizm öyle vahşi ki genç bedenlerin 

kanı üzerinden bile kâr, ticaret için bir firma bu gençlerin fotoğraf-

larını tişörte basıp satıyorsa, E-ticaret sitesinde estetik bir kadın 

fotoğrafı var, o insanlık dramı anın bir çizimi altında  “Kabil Para-

şütle Atlama Kulübü” yazan tişörtü giymiş kocaman gülümsüyor. 

Yine insanlar 6 metrelik duvarlar üzerinden yabancı bir askere 

bebeğini fırlatıyor, bir umut yaşar diye. İşte böylesi bir kapitalizm-

emperyalizm çürüyen, geberen olarak zombi olmaktan kurtula-

mayacak, insanlığın nesnel olan isyan özelliğinden kaynaklı mü-

cadelesi kapitalizmi tarihin kirli çöplüğüne gönderecektir.  

1979 da İran’daki İslam devrimi ile yükselişe geçen İslami ha-

reketlerde süreçte, selefi-vahabi çizginin gerici bağnaz yanı gide-

rek görülmeye başlanmış( 100 ü aşkın İslami yorum içinde anti-

kapitalist özellikler taşıyan, marjinal olan İslami hareketlerinde ol-

duğunu belirtelim ) ve giderek İslami hareket yükselişten ,stabil 

duruma gelmiş, geldiğimiz noktada gerilediği noktada Taliban’ın 

iktidara gelmesi daha da düşünülmesi gereken bir durum olduğu 
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gibi bunun temel saikini iç ve dış dinamiklerin diyalektik toplamı 

oluşturduğu atlanmamalıdır. Bu noktada geçmişte denenmiş olan 

Rusya’nın 1978’lerdeki rejim ihraç etme anlayışı, askeri bir anla-

yışla yayılmacı olduğu için bırakalım sosyalizmi ,yeni bir paradig-

ma yaratması bile mümkün olmamış, köleci, feodal özelliklerin 

başat olduğu bir sistemde iç dinamiklerle bile sosyalizmi inşa et-

mek zorken dışarıdan askeri  işgalle rejim ihraç etmek hayaldir. 

Bu noktada mantıki gereçler üretmek de yani Afganistan istediği 

için biz oraya gittik anlayışı kitlelerin talebi değil marjinal bir Rus-

ya yanlısı teknokratın talebidir. Afganistan’da kalıcı olmak için bü-

rokratik devlet kapitalizmin sermaye birikiminin yükseltilmesi ve 

maden ve doğal gaz gibi ciddi önemdeki zenginliklerin yağması 

için yukardan aşağıya bir dizi iyileştirmeler de yeterli olmamıştır. 

Daha sonra ABD’nin diğer bir dizi ülkede de stratejik doktrin ola-

rak uyguladığı rejim ihracı da tutmamış, 2 trilyon doları aşan har-

cama yapmasına rağmen yukardan aşağıya bir ordu yapılanması 

düzenli ordu olamamış,70 binlik Taliban ordusuna karşı ,300 bin-

lik  Afganistan ordusu adeta arkasına bakmadan teslim olmuş, 

kaçmak kurtuluş dur misali sırra kadem basmıştır. ABD’nin rejim 

ihraç etmek için Taliban’a karşı açtığı savaşta resmi verilere göre 

56 bin Taliban savaşçısı öldürülmüştür. 

ABD’nin rejim ihracı ve NATO ile birlikte askeri işgalinin ne ol-

duğunu yine hemen her konuda öncü olan kadınlar net olarak be-

lirtmişlerdir. Afganlı kadınlar ABD emperyalizminin işgalinin “ka-

dınlara özgürlük” getirmeyeceğini, Amerikan işgaline ”kadınlara 

özgürlük” kıyafeti giydirilmesi ile üzerlerindeki köle kıyafetlerinin 

çıkmayacağını söylemişlerdir. 

Ayrıca Taliban’ın iktidara gelmesi ile başta Perinçek ve aynı 

hatta olanların bilinçli illüzyon ve manipülasyonları çerçevesindeki 

tuzaklarına karşı bilgi-bilinç donanımlı uyanıklığı ve dikkati elden 

bırakmamalıyız. Selefi-Vahabi hatla hareket eden siyasi İslam’ın 
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hemen tüm tonları bırakalım anti –emperyalist olmayı emperya-

lizme karşı olmaları da geçici ve göstermelik olup bizzat emperya-

lizm tarafından   (özellikle ABD eliyle ) kurulmuşlardır. El Kaide, 

İŞİD gibi yapılanmalar bizzat ABD tarafından yaratılmış ve kurul-

muşlardır. Dolayısıyla Taliban’ın yerel ağırlıklı olarak ( ilerde El-

Kaide ve İŞİD gibi dünyalı olmaları sürpriz olmayacaktır ) ABD’ye 

karşı olması veya ABD ‘ye karşı direnişte olmaları velev ki gerçek 

bile olsa bu durum Taliban’ın kafa kesen, kadınlara recm uygula-

yan, her boydan kanlı ve işkenceci arkaik gerici, yobaz, bağnaz 

özelliğini ortadan kaldırmaz. 

Gelinen noktada kısa bir zaman olsa da Taliban’ın otantik ren-

gi kurumsallık netleştiği koşullarda yöneticilerinin açıklamaları ile 

netleşmektedir. Giderek bu sürecin daha net ve belirgin olacağı-

nın işaretleri de görülmeye başlamıştır. Örneğin Taliban’ın sözcü-

sü ”Hiçbir şekilde demokratik bir sistem olmayacak, Afganistan’da 

nasıl bir siyasi sistem uygulanması gerektiğini tartışmayacağız 

çünkü bu açık. Bu şeriat kanunu ve o kadar” diyor.  

Bu noktada Afganistan’ın doğal zenginliği olan platinyum, lit-

yum, uranyum, gümüş ,bakır, alüminyum gibi metallerin varlığı 

özellikle lityumun dönemsel akıllı telefonlarda ,elektrikli araba vb., 

kullanıldığı için başta Çin olmak üzere (Çin’in milyar dolarlık yatı-

rımla lityum için şirket kurduğu söyleniyor) diğer emperyalist ve alt 

emperyalist ülkelerin iştahının kabardığı noktada bu pazardan 

yayılmacı alt-emperyalist ülke olan Türkiye’nin mahrum kalması 

mümkün değildi, nitekim Türkiye’de gereğini yapmak için hız 

kesmeden devam etmektedir. Boşuna Erdoğan Taliban’ın son 

ılımlı mesajları üzerine kardeşliğin Afganistan’daki “iş adamlarıy-

la” yapılacak yatırımların vefa ile olduğunu söylerken başta enerji 

ve inşaat olmak üzere, lojistik-depolama, elektronik alanlarda 

Türkiye’de sömürü çarklarının Afganistan’a duyulan “kardeşliğin 
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ve vefanın “ da temel gerekçesi olduğu açıktır sözünü söyleme-

miştir. 

Bir de daha önce başlayan ve Taliban iktidarı ile devam eden 

Afgan göçü ve Afganistan’daki Türk askerlerinin varlığı zaten 

ekonomik olarak çöküş içinde olan Türkiye’yi daha kırılgan ve 

kaos içinde bırakacaktır. Elbette bu durum ırkçılığı yükseltirken 

bir illüzyon yaratsa da tüm küresel kapitalist ülkelerin servetlerine 

Afgan emekçilerinin ve tüm ülke emekçilerinin, yarattıkları değer-

ler sonucu olduğu için kapitalistlerin servetlerinin küçük bir parça-

sı ile bile bu göçmenler-mültecilerin rahatça yaşamlarına devam 

etmesi sağlanabilir. 

Yine Taliban’ın iktidarı ele geçirdikten sonra tüm askerlerin Af-

ganistan’dan çekilmesini istediği noktada hala Afganistan’da olan 

650 askerin durumu yani çekilip, çekilmeyeceği Taliban ve Türki-

ye arasında tüm dengeleri sarsacağı gibi ciddi bir kaos da yara-

tabilir bu durum başta ABD, Türkiye ilişkilerini sarsabilir, zaten S-

400’ler ile ciddi bir bunalım yaşayan ABD’nin, Türkiye ilişkileri da-

ha olumsuz hale gelebilir ve ABD elindeki Zarraf olayı, Halk Ban-

kası davası, Erdoğan’ın mal varlığı ve son gelişme olan Sezgin 

Baran Korkmaz davası vb., pazarlıklar çerçevesinde gündeme 

getirebilir. Ayrıca bu durum AB ile de sıkıntı yaratabilecek ve Türk 

ordusunda da zaten 15 Temmuz ile ciddi bir yıpranma yaşandığı 

düşünülürse ordunun alt ve üst kademelerinde de etki bırakması 

sürpriz olmayacaktır. 

Taliban bir süre daha gündemi önemli ölçüde belirlemeye, etki-

lemeye devam edecek. Bu durum işçi sınıfı ve emekçilerin kendi 

sorunlarının üzerinin örtülmesini getirmesin, özellikle de gündem-

den düşmesine yol verilmesin. Başat ve yakıcı olarak 128 milyar 

dolar nerede, kapitalizmin üretimi olan ve insan kayıpları ile so-

nuçlanan yangın, sel felaketleri, HDP’nin siyasi tasfiyesi ve kapa-

tılması konusunun gündemden düşmemesi, egemenlerin isteğinin 
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boşa çıkarılmasıyken, emekçilerin sorunlarının çözümüne de des-

tek ve katkı sağlayacaktır.   

(Çalışma Grubu’nun notu: Asım Öz’ün aslında aktüel başka 

konuları da kapsayan uzun yazısından sadece Afganistan’a ilişkin 

olan bölümünü kendi izniyle alarak yayınlıyoruz.)  
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VE AĞUSTOS 2021 …   

 

TALİBAN ülke yönetimini ele geçirdi. Karzai ve yönetim ülkeyi 

terk etti. ABD askerleri de ülkeyi hemen terk ettiler. On binlerce 

Afganistanlı, İran üzerinden geçerek Türkiye’ye mülteci olarak sı-

ğındı. Türkiye’nin Kabil Havaalanın’daki askerlerin Afganistan 

derhal çıkardı.  
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GAZETELERDEN… 
 

 Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan'daki güçlerini ve 

diplomatik personelini tamamen çekmeyi sürdürürken Taliban, 

başkent Kabil dahil ülkenin kontrolünü ele geçirdi.  

 Eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti. 

 Nisan ayında, Başkan Joe Biden, tüm ABD birliklerinin 

11 Eylül'e kadar ülkeyi terk edeceğini duyurdu. ABD'nin yabancı 

bir ülke toprağında başlattığı 20 yıl süren savaş boyunca 4 

başkan değişti. 

 Savaş boyunca 2 bin 500 civarında Amerikan askeri hayatını 

kaybetti. Binlerce asker yaralandı ve bazıları sakat kaldı. Biden, 

ABD tarihinin yabancı ülke topraklarındaki en uzun süreli 

savaşının ardından 'ABD ordusunun Afganistan'ı modern, 

istikrarlı bir demokrasiye dönüştüremeyeceğinin açık olduğunu' 

dile getirdi. 

 Ani geri çekilmeyi eleştirenlere yanıt veren Başkan Biden, 

temmuz ayında yaptığı bir konuşmada, “Kalmamızı isteyenlere, 

daha kaç bin Amerikalı askerin hayatını riske atmaya hazırsınız? 

diye sormak istiyorum." ifadesini kullandı. 

Biden, "Afganistan'da Amerikan güçlerinin varlığı süresince 

başkanlık yapan dördüncü kişiyim. İki Cumhuriyetçi, iki Demokrat 

başkan oldu. Bu sorumluluğu beşinci kişiye devretmeyeceğim." 

dedi. 
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KURTULUŞ Gazetesi. 26 Aralık 1979. Sayı 98.  

DÜNYADA DURUM Sayfa 4.      

 

İSLAM VE EMPERYALİZM  

 

Orta Doğu’da son yıllarda giderek güçlenen bir hareket var: İs-

lami hareket. 20. yüzyılın sonlarında, emperyalizm aşamasının en 

gelişkin döneminde, asırlar öncesine ait bir ideoloji ansızın dirili-

yor ve kurtarıcı olarak ortaya çıkıyor. Anti-emperyalist, ulusal nite-

likli hareketlerden tutun da, kanlı despotlara, emperyalist uşakla-

rına kadar herkes bu ideolojinin bir ucundan tutuyor. Bir yandan 

Libya'da Albay Kaddafi, İran'da Halkın Mücahitleri, öte yandan 

Pakistan' da Ziya-ül Hak, Suudi Arabistan'daki Amerikancı dikta, 

Afganistan'daki gerici ayaklanma, hepsi İslam'ın savunucusu, 

hepsi İslami bir devlet istiyorlar. 

Emperyalistler bu beklenmedik hareketliliğe karşı birdenbire 

"ilerici" kesilerek laikliği savunmaya başladılar". Papa John Paul II 

Türkiye'ye geldiğinde, Türkiye'nin laikliğine övgüler düzdü; İslami 

hareket yer yer antiemperyalist bir görünüm kazandıkça, batı ba-

sını ortaçağdan kalma "Hıristiyanları kıtır kıtır kesen barbar Müs-

lümanlar" feryatları koparıyor. Amerikan güdümündeki Suudi Ara-

bistan'da yıllardır Şeriat adına el, kol, dil ve bacak kesilirken kılla-

rını bile kıpırdatmayanlar, Afganistan'daki gerici İslami ayaklan-
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mayı can-ı gönülden destekleyenler, Orta Doğu'daki çıkarları teh-

likeye düşünce "ilerici, uygar ve laik" kesiliveriyorlar.  

Öte yandan "sosyalistler" de bu konuya eğiliyorlar. Kimisi "in-

saniyetçi" duygularla, kimisi de "düşmanımın düşmanı, dostum-

dur" düz mantığıyla bu İslami "uyanışı" göklere çıkarıyor. En "atı-

lımcı" olanları ise İslamiyet’le sosyalizm arasında aşılmaz duvar-

lar olmadığını keşfediveriyorlar. Bu "kaşiflerin" arasında Sovyet 

yanlısı Afganistan cuntasının "İslamiyet”e aykırı olmadığını" ye-

min billah savunan T"K"P revizyonistlerinin de sayılması gerekir. 

Kuşkusuz bu tavrın patenti "sahibinin sesi" T"K"P'de değildir. 

Ekim devriminin 62. yılında, "neredeyse sınıfsız topluma geçmek-

te olan" SSCB'de İslamiyet’in nasıl olup da giderek güçlendiğini 

açıklayamayınca, "bükemediği eli öperek" Sosyalizmle İslam i-

yet’in uzlaşmaz olmadığını keşfetme şerefi Sovyet revizyonistleri-

ne aittir. 

Bu durumda devrimci proletaryanın tavrı ne olacaktır? 

Şurası açıktır ki, kökleri prekapitalist üretim ilişkilerinde yatan 

bir ideoloji olan İslamiyet’le, modern sanayi kapitalizminin bir ürü-

nü olan proletarya ve onun dünya görüşü olan Bilimsel Komünizm 

arasında bir uzlaşma, eşyanın tabiatına aykırıdır. Bilimsel komü-

nizmin temeli, tarihin materyalistçe kavranmasındadır. Böyle bir 

dünya görüşü, "toplumların afyonu" olan din ile, sistemleşmiş ide-

alizm ile herhangi bir ortaklık taşımaz. 

Öte yandan bir toplumdaki tüm ilişkilerin İslami ilkelere göre 

düzenlenmesi, üretim ilişkilerinde ve üst yapıda kesin bir geri dö-

nüş anlamına gelecektir. İslam ideolojisi ve onun somut ifadesi 

olan Kuran, Şeriat ve Hadis-i Şerifler, prekapitalist üretim ilişkile-

rinin bağrından doğmuşlardır ve ancak bu ilişkiler temelinde uy-

gulanabilirlik kazanırlar. İslami ideolojinin vazettiği toplum düzeni 

–burjuva toplumuna göre daha geri ilişkileri simgeler. Devrimci 

proletaryanın, böyle bir ideolojiyle ilişkisi, işte bu yüzden olamaz. 
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Proletarya, ancak merkezileşen sermaye ve toplumsallaşan emek 

temelinde güç ve varlık kazanır ve gelişmiş sanayi toplumu- sınıf-

sız toplumun önkoşuludur. 

Ancak - İslami ideolojinin ana karakteristiklerinden biri olan Ba-

tı düşmanlığı (ki bu haliyle gerici bir unsurdur) giderek antiemper-

yalist bir nitelik kazanabilir. İran'da izlediğimiz gelişmeler, bunun 

mümkün olduğunu kanıtlamıştır. Emperyalist uşağı Şah monarşi-

sine karşı mücadele içinde- İran'daki İslami hareket giderek radi-

kalleşmiş, son elçilik işgali olayıyla da ABD emperyalizmiyle tüm 

köprülerini atmıştır. İslami hareketler ancak bu konuma geldikle-

rinde, emperyalizme karşı mücadele eden devrimci proletarya ha-

reketi için bir ittifak unsuru olurlar. 

Emperyalizme karşı aktif mücadele, İslami hareketin kendi 

bünyesinde bile önemli değişiklikler oluşturabilir. Şah’a ve ABD'ye 

"Batı düşmanlığı" temelinden hareketle tavır alan Humeyni, mü-

cadelenin daha ileri bir aşamasında "ABD halkını dost, ABD hü-

kümetini düşman" ilan ederek görece daha olumlu bir tavrın içine 

girmiştir. Bu değişimin nedeni kuşkusuz İslami hareketin büyük 

halk kitlelerini harekete getirmesidir. Halk kitlelerinin hareketliliği 

tutarsız İslami önderliği ya radikalleşmeye zorlamakta ya da Kür-

distan ve Azerbaycan'da olduğu gibi tümden aşmaktadır.  

Devrimci proletarya hareketi böyle bir İslami hareketle antiem-

peryalist bir ittifaka girebilir, ancak bu hareketin tutarsız bir ant i-

emperyalist olduğunu ve bu ittifakın geçiciliğini unutmamak gere-

kir. Bu tür hareketlerin görece ilerici niteliklerini mutlaklaştıranlar, 

geçici, tarihsel bir ittifakın "teorisini" yaparak İslamiyet’le Sosya-

lizmi birleştirmeye çalışanlar, Pakistan'daki kanlı Ziya-ül Hak dik-

tasına, Suudi Arabistan'a, Afganistan'a ve en iyisi İran'da bu tavrı 

alan TUDEH partisinin acıklı ve ibret dolu sonuna bakmalıdırlar.  
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KURTULUŞ Gazetesi. 2 Ocak 1980. Sayı 99.  

GERÇEK Sayfa 4.      

 

AFGANİSTAN'DA YENİ BİR DARBENİN 

ORTAYA KOYDUKLARI 
 

"1979 Nisanında devrimle iktidara gelen Demokratik Halk-

Partisi ve Taraki rejimi... ülkeyi kapitalist yola sokmak isteyenlere 

gerçek bir darbe vurdu. Demokratik devrim ilerlerken...". "Teraki 

yönetiminin Afganistan'da Müslümanlığın kökünü kurutmak iste-

diği, gavur olduğu şeklindeki propagandanın hiçbir şekilde aslı 

yoktu. Afganistan'ın en yüksek ve yetkili din adamları çeşitli defa-

lar, dine en küçük bir müdahale bile olmadığını büyük bir kesinlik-

le açıklamışlardı. DEVRİM LİDERLERİNİN DE DİNE BAĞLI 

OLDUKLARI BİLİNİYORDU" (Savaş Yolu, sayı 18 Afganistan'da 

neler oluyor.) 

Bu satırlar aynıyla ilerlemeci yayın organında Afganistan ola-

yının yorumu olarak sunulmaktaydı. Kesin olmamakla birlikte 

ajansların verdikleri bilgilere göre Afganistan'da vuku bulan yeni 

darbe ve Sovyetlerle iyi ilişkiler içerisinde olacağını açıklamakta-

dır. Bu kaçıncı darbedir? Nasıl demokratik devrimdir? Taraki, Ha-

fızullah Amin ve nihayet Babrak Karmal... 

Bu birbirini devirmekten ve bir yandan da Müslüman gerillalar-

la savaşmaktan pek başka bir iş yapamadıklarını tahmin ettiğimiz 



                1979 – AFGANİSTAN YAZILARI                          59 

 

iktidarların ilki geldiğinde de bunun bir devrim yolu olamayacağı-

nı, bu tür tecrübelerin dünyanın başka ülkelerinde devrim hareke-

tini rotasından saptırmaktan daha fazla ileri gidemediklerini ve 

başlangıçta taşıdıkları ilerici niteliklerinin bir müddet sonra donup 

kalma durumuna geleceğini vurgulamıştık. Tekrar tekrar hayat bi-

zi doğruladı. Darbeler üstüne geldi. Sürekli başarısızlıkla eskilerin 

tasfiye edilmesini sürekli zorunlu kıldı. 

Birbirini izleyen bu yönetimlerin gerici olduğunu iddia etmiyo-

ruz. Ne var ki yukarıya aktardığımız türden olan mantıklar bu kısır 

olayları devrim düzeyine yükselterek, bir yandan kendi mantık-

larının ne olduğunu ortaya koyarken, diğer yandan da Marksizm’i 

çarpıtma işinde epeyce ilerilere gidiyorlar. Bu şaşkın mantıkları 

bir yandan bizleri kitleden kopuk devrim yapma heveslisi macera-

cılar olarak kitlelere tanıtmaya çalışır ve ağız dolusu küfürler yağ-

dırırken, nasıl kendilerinin kitlelerden kopuk işleri ne kadar be-

nimsemekte olduklarını Afganistan macerasında yaptıkları avu-

katlıkla ortaya koymaktadırlar. Bu şaşkın mantığın sahiplerinin 

yukarıya aktardığımız ifadeleri tekrar tekrar okunmalı ve başka 

birçok olayda olduğu gibi Afganistan olayında da ortaya çıkan 

ihanet mantığı iyi tanınmalıdır. Bunlar,  proletaryanın devriminin 

savunucusu olduklarını utanmadan iddia edip bizi maceracı ola-

rak suçlarken kendilerinin nasıl adi maceracılar olduklarını ortaya 

kaymaktadırlar. Afganistan’da olan nedir? Çeşitli kereler cevapla-

dığımız bu soruyu bir kez daha cevaplayalım. Kitleden oldukça 

kopuk, asla proletarya sosyalisti olmayan bir gurup ilerici, ordu 

içerisinden aldıkları destekle iktidarı ele geçirmiştir. Bunun Türk-

çedeki adı, çok lanetlenen (!) tabiriyle "askeri cunta"dır. Dünyanın 

her yerinde ilerici askeri cuntalar ne yapmışlarsa bunlar da onu 

yapmışlardır. Ancak burada kırmak istedikleri ceviz biraz daha çe-

tin çıkmıştır. Sovyetlerden aldıkları maddi ve manevi destek onla-

rın bu cevizi kırabilmelerine yetmemekte ve içerisine düştükleri 

başarısızlıkların üstesinden gelebilmek için kendi içlerine yönelik, 
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birbirlerini alaşağı etmektedirler. Başarılı olmuş olsalar da Afga-

nistan'ın varacağı yer sosyalizm olmayacaktı. Suriye, Irak, Mısır 

bu biçimde cereyan etmiş "devrim" (!)  tecrübeleri konusunda ye-

terince açıktır. 

Bu tür hareketlere destek sağlamak yanlış mıdır? Elbette ki 

değildir. Her ilerici hareket dünya devrimci sürecine hizmet ettiği 

müddetçe komünistler tarafından desteklenir. Ancak bu hareket-

lerin varlığı üzerine devrim oturtmak gibi genelleştirmeler yapı l-

maz. Sovyetler Birliği Komünist Partisi ve onun Türkiye 'deki bo-

razan başılığını yapan T'K'P Kapitalist olmayan yoldan kalkınma 

dedikleri bu yöntemi yukarıya aktardığımız pasajda da görüldüğü 

üzere devrim düzeyinde yükseltmekte ve bu ülkelerde doğru bir 

rotanın izlenmesini, bağımsız bir komünist, hareketin gelişmesini 

engellemektedirler. Aynı Türkiye'de de yaptıkları gibi. 

Afgan devrimcilerinin kendileri için çıkarmaları gereken bu ve 

başka dersler yanında, Türkiyeli devrimcilerin çıkaracakları ders-

ler de dünya çapında önem taşımaktadır. Revizyonizm dediğimiz 

olayın bir ifadesi işte budur. Bu teorik düzeyde cereyan eden bir 

görüş farklılığının adı değil dünyanın bir çok ülkesin de binlerce 

insanın yaşamını ve dünya devrimci sürecinin gelişimini yakından 

ilgilendiren son derece önemli bir sorundur Bu mantığın savunu-

cuları proletarya saflarından mutlaka sökülüp atılmalı ve pro-

letaryaya yaptıkları ihanetlerin hesabı sorulmalıdır. İlerici yönler 

taşısa da komünizme ihanetten başka bir adı olamayacak olan bu 

ilerlemeci akım böylesine pratikte yakalanmalı ve proletaryanın 

bağırsaklarından layık olduğu yere atılmalıdır. 
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KURTULUŞ Gazetesi. 11 Ocak 1980. Sayı 100.  

DÜNYADA DURUM. Sayfa 4.  

 

AFGANİSTAN DARBESİ VE ORTADOĞU     

 

Afganistan "Devrimi" geçtiğimiz aylarda Taraki'yi bir darbeyle 

deviren Amin'in de Babrak Karmal tarafından yine bir darbeyle 

devrilmesi ile yeni bir evreye girdi. Bütün bu darbelerde ortak olan 

yön darbecilerin SSCB tarafından desteklenmesi. Hatta son dar-

bede artık destekten değil SSCB'nin fiili müdahalesinden bah-

setmek gerekiyor. Bir de bütün bu darbelerin sosyalizm adına ya-

pıldığı unutulmamalıdır.  

Bizler açısından bu yapılanları "sosyalizm" hatta "halk hareke-

ti" olarak nitelemek imkânsız. Amin'in Taraki'yi devirdiği sırada 

da, Taraki Davut Hanı bir darbeyle uzaklaştırdığı sırada da yaz-

dığımız gibi bu "saray darbeleriyle" sosyalizm arasında en ufak 

bir benzerlik bulmak mümkün değildir. 

Ancak Afganistan'daki son darbe Ortadoğu’nun oldukça has-

sas olan durumunu iyice karmaşık bir hale getirdi. Darbe sonrası 

başlayan gelişmeler emperyalizmin sarsılan konumunu düzeltme 

girişimleri bütün Dünyanın gözlerini Ortadoğu'ya çevirdi. 

Afganistan'da olup bitenin sosyalizmle bir ilişkisi olmadığım be-

lirtmiştik. Ama SSCB ile emperyalizm arasındaki ilişkiler açısın-
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dan Afganistan'daki darbe ve SSCB müdahalesi bir dizi gelişmeyi 

doğuracak gözüküyor. İran'da Şah’lık Monarşi'sinin yıkılması 

ABD'yi bölgedeki sağlam dayanaklarından birinden yoksun bı-

rakmıştı. Afganistan'ın da SSCB'nin etkinliği altına girmesi 

ABD'nin Ortadoğu’daki konumunu iyice sarstı.  

Darbe’nin hemen ardından Carter, sert bir nota ile durumu pro-

testo ederken, Carter'in danışmanı Brezinski ABD'nin Afganis-

tan'ın sınır komşusu Pakistan'a her türlü yardımı yapacağını be-

lirtti. Ve Pakistan - ABD dostluk anlaşmasının AB'D'ye verdiği 

hakla Pakistan'da fiilen bir askeri güç bulundurabileceğini de ima 

etti. Mısır başkanı Sedat da ABD'yi Basra körfezi ülkelerine mü-

cadeleye çağırdı. Ama hiç kuşkusuz en önemli gelişme ABD ile 

İran arasında olacaktır. ABD elçiliğinin işgali ile başlayan gerginlik 

Afganistan'daki darbeyle birlikte yeni sonuçları doğuracak şekilde 

tırmanabilir. Bunlardan birisi askeri müdahaledir. Dün bir askeri 

darbeyi hemen hemen imkansız kılan faktörler bugün o kadar 

güçlü değil. En azından SSCB'nin Afganistan'a yaptığı müdahale 

ABD'nin daha rahat hareket etmesini getirebilir. Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi’nde İran'a ekonomik ambargo uygulanması yo-

lundaki ABD önerisi kabul edildi ve 7 Ocağa kadar rehinelerin 

serbest bırakılmaması halinde ambargo uygulanacağı bildirildi. 

Güvenlik konseyinin veto hakkına sahip daimi üyesi SSCB çe-

kimser kaldı.  

Emperyalizmin Ortadoğu’daki manevraları ve muhtemel geliş-

meler Türkiye ve Kürdistan halklarını da yakından ilgilendiriyor. 

Devrimciler önümüzdeki dönemde ABD emperyalizminin manev-

ralarına karşı son derece hassas olmak zorunda. Ve devrimciler 

açısından bu görevin en zorlu yanı kuşkusuz emperyalizmin 

SSCB'nin Afganistan'a müdahalesiyle başlattığı yoğun anti-

komünist propagandayı da boşa çıkarmak olacak. Devrimciler 

Emperyalizmin bölgedeki bütün manevralarını teşhir edip, bölge 



                1979 – AFGANİSTAN YAZILARI                          63 

 

halklarına yönelik her tehdit ve saldırının karşısında kararlı bir şe-

kilde direnirken, aynı zamanda geniş yığınlara SSCB politikaları-

nın kendi Marksist anlayışlarıyla bir ilişkisi olmadığını da anlat-

mak zorundadırlar. 

Eğer geniş yığınları emperyalizme karşı harekete geçirmek, 

sosyalizmi bir alternatif olarak göstermek istiyorsak yılmadan, Af-

ganistan'da, Etyopya'da olup bitenlerin sosyalizm olmadığını an-

latmalıyız. 

Emperyalizm saldırılarını, yoğun anti -komünist propagandaları 

boşa çıkarmak için SSCB'nin somut politikalarının içinde şekillen-

diği Marksizm dışı ideolojik-politik platformunu teşhir etmeliyiz. 

Ortadoğu halklarına ve sosyalizme olan sorumluluğumuz bizi 

bugün, her zamankinden çok bu görevle karşı karşıya bırakmak-

tadır. 
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KURTULUŞ Gazetesi. 17 Ocak 1980. Sayı 101.  

DÜNYADA DURUM. Sayfa 4.     

 

AFGAN DEVRİMİ Mİ?  

 

Sovyet Birliklerinin Afganistan'a girmesiyle birlikte, dünyanın 

en çok ilgisini çeken İran olayları bu ilgiyi Afganistan'a kaptırdı.  

"Mazlum ulusların kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesi 

konusunda çok duyarlı olan" (!) emperyalist ülkeler ve yardakçıla-

rı, aynı zamanda "Müslüman ülkeleri korumak" üzere yoğun bir 

dayanışma ve yaygara kampanyasına giriştiler. ABD'nin bora-

zanbaşları ulusal bağımsızlık konusunda bir anda çok hassas ha-

le geldiler ve "bir ulusa karşı yapılan bu melun saldırıyı" kınamaya 

başladılar. 

Aynı durum Sovyetlerin borazanbaşılığını "enternasyonaIist 

dayanışma" kılıfı adına yapan cephede de görülüyor. Bunlar da 

en adi cinsinden savunmalara sığınmaya çalışıyorlar. Bazıları, bu 

olaya karşı çıkanlara karşı kendilerini savunmak için şu mantığı 

öne sürüyorlar: "Sizin bu işgale karşı çıkmaya hakkınız yoktur. 

Çünkü siz ABD'nin yaptığı işgallere daha önce karşı çıkmamıştı-

nız. Bu sizin samimi olmadığınızı gösterir" (politika gazetesi). 

“Acaba ABD’nin yaptığı işgallere karşı çıkanların buna karşı çık-

ma hakkı doğuyor mu, bu mantık çerçevesinde” diye sormak ge-
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rekiyor. Zannederiz ona da hayır diyeceklerdir. Ama bu mantık 

tam anlamıyla bir komediyi ortaya sermektedir. Bu tutarsız birinin 

başkasının tutarsızlığı sayesinde kendi tutarsızlığını gizlemeye 

çalışma çabasından başka bir şey değil elbet. 

Enternasyonalist dayanışma paravanasına gelince, bu konuda 

da bir o kadar tutarsızlar. Enternasyonalist dayanışma borazan 

başılığını yapmaya çalıştığın partinin hatalarının savunulmasının 

adı değildir her halde. Ama bunlara göre öyle.  

Kurtuluş Dergisi ilk sayılarında SBKP ile kendi arasında reviz-

yonizm-Marksizm temelinde bir ayrılık olduğunu ve bunun teorik 

ifadesinin ne olduğunu ortaya koymuş idi. Ve aynı yazılarda bu 

farklılığın pratikte de farklı konum içerisinde olmayı getireceğini 

belirtmişti. Revizyonistler Marksizm’e uygun gördüğümüz işler 

yaptıkları müddetçe desteğimizi alırlar. Marksizm’le alakası olma-

yan uygulamalarda bulundukları müddetçe de eleştirilerimiz ve 

karşı çıkışlarımızla yüzyüze gelirler. Bu tür olgular o güne kadar 

ortaya çıkmış idi. 

Bunların yanında biz dünyayı esas olarak ikiye ayırırız: dünya 

antiemperyalist cephesi ve emperyalist cephe. Revizyonist dedik-

lerimizi de dünya antiemperyalist cephesi içerisinde görürüz. Bu 

nedenledir ki, revizyonistlerin yaptıkları hatalara karşı çıkışımızla 

düşmanlarımıza karşı çıkışımız arasında son derece büyük bir 

fark vardır. Hele hele revizyonistlerin yaptıkları yanlışlardan do-

ğan sonuçları, emperyalistlerin geniş bir antikomünist saldırıya 

dönüştürmeye çalıştığı dönemlerde bu karşı çıkışımız sorunu 

ideolojik ve siyasal çerçeveleriyle ortaya koyarak revizyonistleri 

geriletmeye çalışmaktan öteye geçmez. Emperyalizm cephesinde 

yer alanlar bu tavrı kullanabilmek için ,"madem karşısınız o halde 

ona karşı eylemde de bulunmalısınız" diyerek sözde bizim için 

çelişkili bir durum yaratmaya çalışırlar. Ancak onlara söyleyece-

ğimiz tek şey , 'aynı cephede olduklarımızla aramızdaki çelişkileri 
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ele alış tarzımızla, düşmanlarımız olan emperyalistler ve onların 

uşaklarıyla aramızdaki çelişkileri ele alış tarzımızın son derece 

farklı olduğudur. Düşmanlarımız ve uşaklarıyla hiç bir zaman için 

aynı hat üzerine gelemeyiz. Gelme durumumuz olur ise bu kesin-

kes hatalı bir tutum, proletaryaya ihanet tutumu içerisine düştü-

ğümüzün kanıtı demektir. 

Bu bakış açısı içerisinde Afganistan'daki gelişmeleri daha açık 

ele alabiliriz. SBKP, bilindiği gibi uzun zamandır "kapitalist olma-

yan yol teorisini" deforme ederek birçok ülkedeki ilişkilerini bu tez 

çerçevesinde ele almıştır. Hemen tüm Ortadoğu ve bazı Afrika 

ülkelerindeki ilişkileri bu çerçevede olmuş ve bunların büyük ço-

ğunluğunda beklediklerinin aksi sonuçları almış ve bu ülkelerde 

hedef şaşırtmış olmaktan öteye gidememiştir. Afganistan'daki iliş 

kileri de aynı türdendi. Bu ülkedeki komünist, ilerici, cuntacı, re-

formcu karmasından oluşmuş ilişkiler çerçevesinde "toplumsal 

ilerleme" tezi hayata geçirilmeye çalışılmıştı. Bu "ilerlemenin" bir 

noktasında sözünü ettiğimiz karma (her ne kadar komünist diye 

tanıtılmaya çalışılmışsa da öyle değildir) fazla bir toplumsal des-

teğe gerek olmadan bir darbeyle iktidarı ele geçirdiler. Ülkede İs-

lamiyet’i baz almış bir gerici cephe ile toplumsal destekten büyük 

ölçüde yoksun ilerici bir cephe ayrışması gerçekleşti. SBKP bu 

ilerici cephenin Afganistan'ı kapitalist olmayan bir yoldan kalkındı-

racağını iddia etmekteydi. Ancak bunlar iddia olmaktan öteye 

gitmedi. Gerici cephe kendi içerisinde oldukça parçalanmış olma-

sına rağmen emperyalizm tarafından desteklenmekte ve rejim 

için oldukça büyük bir tehlike oluşturmaktaydı. İç savaş bütün 

Sovyet yardımlarına rağmen Afganistan’a yıkım getirdi. İktidarın 

var olan desteği de kaymaya ve kendi içindeki çelişkileri gelişme-

ye başladı. Zaten karma karışık bir iktidar bloku karşılaştıkları so-

runların altından kalkamadıkça birbirlerine sorumlu gözüyle bak-

maya başladılar. Bu durum Sovyetlerin iradesine rağmen Hafızul-

lah Amin'in Muhammed Taraki'yi devirmesiyle sonuçlandı. Sov-



                1979 – AFGANİSTAN YAZILARI                          67 

 

yetler Özünde Amin'i fazla tutmamaktaydılar. Amin'in uygulamayı 

düşündüğü tedbirler Sovyetler Birliği nazarında olumsuzdu. Bun-

ların ne olduğu henüz karanlık olmakla birlikte, Amin'in hem 

SSCB ile iyi ilişkilerini sürdürmüş olması hem de öldürülmesinden 

sonra ABD ajanı olarak (gülünç bir iddia) ilan edilmesi bu durumu 

doğrulamaktadır. İstenmeyen Amin darbesiz Halk partisi içerisin-

deki rakipleri tarafından Sovyetlerin de yardımıyla diskalifiye edil-

di. Ancak Partinin kendi içerisinde de bu ölçüde parçalanması za-

yıf olan toplumsal desteği iyice azalttı. Emperyalizmin işbirlikçisi 

olan güçler bu kargaşa içerisinde avantajlı bir konuma geçmek 

üzereydiler.  

Bu durumda SSCB bir yol ayrımına geldi. Ya bu sosyalizmle 

ilişkisi olmayan ilerici gerici çatışmasından elini eteğini çekecek 

ve Afganistan'ı kendi iç çatışmasıyla yüzyüze bırakacaktı, ya da 

uzun yıllardır gerçekleşmesi için çaba gösterdiği "Kapitalist olma-

yan yol"un başarısı için müttefiklerini askerî olarak destekle-

yecekti. Gericilerin Afganistan'da egemen olması emperyalistlerin 

kaybettikleri bir üssü geri almaları olacaktı. İran olaylarının yarat-

tığı sıkıntılar içerisinde olan ABD'nin fazla bir şey yapamayacağı-

nı hesaplayan SSCB müdahale etmekte tereddüt göstermedi. 

Ancak bu gerçekten bir müdahale oldu. Toplumsal destekten 

yoksun bir cephenin bu biçimde yardımına koşmak. yardım diye 

nitelenemez, zira ulusun genel iradesine karşı bir eylem oluştur-

maktadır. Bu hareketin sosyalizmin genel çıkarlarının büyük bir 

tehlikeyle yüzyüze geldiği bir durumda da yapıldığı yoktur. Öyle-

sine büyük bir risk ile yüz yüze gelindiğinde, tepkilerinin neler ola-

cağı hesaba katılmaksızın girişilebilecek olan bir müdahale, böyle 

bir durumda kimse nazarında haklılık kazanamaz. Kendimizin 

daha önce yapmış olduğu hatalar bizi yeni ve daha büyük hatala-

ra sürüklüyor ise bu hatalardan dönmesini bilmek gerekir. Aksi 

takdirde "artık bu noktadan sonra yapılacak başka bir şey yoktu" 

mantığıyla yeni hataların işlenmesi haklı gösterilemez. SSCB 
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devletinin böyle bir girişimde büyük bir çıkarı da yoktur. Ancak 

dünya sosyalist hareketine getirdiği zararlar vardır. Saldırganlıkla-

rı gün be gün ortaya çıktıkça kıpırdanamaz hale gelmiş olan em-

peryalistlerin genel bir antikomünist kampanya başlatabilmeleri 

için sağlam bir dayanak ortaya çıkmıştır. Bunun ötesinde ise bu 

hareketle dünya sosyalizminin görünür bir kazancı yoktur. Afgan 

halkı sosyalizme kendisi karar vermediği müddetçe Afganistan 

kanayan bir yara olmaktan ileriye gitmeyecektir. Sovyetler Birliği 

belki de kısa bir süre sonra gericileri bastırabilecektir ama bu ne 

demokrasinin ne de sosyalizmin zaferi olacaktır.  

Geriye kalacak olan Midece ve sadece, emperyalistlerin sık sık 

kullanabileceği "saldırganlık" demagojisi olacaktır.  
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EMPERYALİZM ORTADOĞU’DAKİ 

TEHDİTLERİNİ YOĞUNLAŞTIRIYOR.  

 

[ KURTULUŞ Gazetesi. 17.01.1980. S.101. Sayfa 4. ] 

 

Yakın 

zamana 

kadar 

ABD'nin 

İran'a uy-

gulayaca-

ğı eko-

nomik 

yaptırım 

ya da gi-

receği bir 

müdahale 

üzerinde 

duran dünya kamuoyunun ilgisi, birdenbire Afganistan'daki son 

gelişmelere ve Afganistan’a yapılan SSCB müdahalesine kaymış-

tır. Emperyalizm kendi denetiminden bağımsız gelişen olayları 

dahi kendi politikasını uygulayabileceği askeri - ideolojik ortamı 

hazırlamakta kullanmaktadır. İşte İran olayları ile birlikte "yobazlı-

ğa", "bağnazlığa" yani İslamiyet’e karşı bir propaganda açmış 

olan ve Orta Doğu'daki emperyalist politikasını Barbar Doğu ile 

Modern Batı çekişmesi ideolojik kılıfıyla yansıtmağa çalışan ABD 

emperyalizmi, bugün Afganistan'daki rejime ve SSCB' müdahale-

sine karşı savaşan gerillalara, Müslümanlıklarına hiç de aldırış et-

meden yardım etmektedir. Emperyalizmin ideolojisinin tutarlılığı, 

ekonomik - askeri çıkarlarının başladığı yerde biter. Şu anda ABD 
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emperyalizminin çıkarları yeni bir ideolojik kampanyayı şart kılı-

yor: "Saldırgan komünizm" ve buna karşı savaşanların "bağımsız-

lık", "özgürlük", "demokrasi" mücadelesine yardım eden ABD! 

Daha dün İran'a karşı müdahale tehditlerini ağzından düşürme-

yen, Basra körfezine savaş gemilerini yollayan ABD bugün "ba-

ğımsızlıkçı" kesiliyor, SSCB'yi Afganistan'ın iç işlerine karışmakla 

suçluyor. ABD emperyalizminin Vietnam halkına yıllarca çektirdik-

leri hâlâ akıllardadır. Bu mudur iç işlerine karışmamak, yoksa Şi-

li'de tezgâhlanan darbe mi? Dünya halklarının gözü önünde her 

geçen gün gerçek bir kez daha teşhir olan ABD emperyalizmi, 

bugün niçin sözde "bağımsızlıkçı” kesiliyor, SSCB’yi Afganistan’ın 

içişlerine karışmakla suçluyor. ABD emperyalizminin Vietnam 

halkına yıllarca çektirdikleri hâlâ akıllardadır. Bu mudur içişlerine 

karışmamak, yoksa Şili’de tezgâhlanan darbe mi? Dünya halkla-

rının gözünde her geçen gün bir kez daha teşhir olan ABD em-

peryalizmi, bugün niçin sözde “bağımsızlıkçı” hareketleri, Müslü-

manlıklarına bakmadan sonuna dek destekliyor? Afganistan’daki 

durum nedir ve ABD emperyalizmi neyi, neyin bahanesi olarak 

kullanmaktadır?   

Afganistan’daki son gelişmeleri kavrayabilmek için, her şeyden 

önce şunu belirtmek gerekir ki, Afganistan’da yapılmış olan, bir 

devrim değildir, yapılanlar “sosyalizm” adına yapılmakla birlikte 

kurulanın sosyalizmle ilgisi yoktur. Çağımızda devrim, geniş kitle-

lerin aktif katılımıyla gerçekleşir, halkın "devrim” olduğunu radyo-

dan dinlediği bir yerde gerçek bir devrimden bahsedilemez. Kuru-

lan da şüphesiz sosyalizm değildir, sosyalizm ancak devrimci sı-

nıf proletaryanın öncülüğünde gerçekleşebilir, oysa Afganistan'da 

bırakalım proletarya öncülüğünü, varlığını hissettirecek bir prole-

tarya dahi yoktur. Değil proletarya, İran’da olduğu gibi İslami ideo-

loji ile harekete geçen ve bu ideolojinin sınırları içerisine hapse-

dilmeğe çalışılan kendiliğinden gelişen güçlü bir kitle hareketin-

den de yoksundur Afganistan. Kurulan iktidar, SSCB taraflısı bü-
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rokrat ve ordu mensuplarının iktidarıdır ve yeni Başbakan Karmal 

özel mülkiyete saygılı olacağını belirterek uygulayacağı politika-

nın sınırlarını çizmiştir. Söz konusu olan, revizyonistlerin kutladık-

ları gibi bir "devrim" değil, bürokratların ordunun bir kesimini de 

yanlarına alarak gerçekleştirdikleri bir darbedir. SSCB'nin böyle 

bir durumda müdahalesi ise, Afganistan'da varlığını dahi hissetti-

remeyen proletaryanın çıkarları ile değil, asker sivil bürokrat azın-

lığın çıkarlarıyla çakışmaktadır. Afganistan'daki bu cunta da Por-

tekiz'de Mısır'da olduğu gibi bir kere daha "kapitalist olmayan kal-

kınma yolu"nun iflasını ispatlayacaktır.  

Kendi dinamiğiyle gelişen bağımsız bir iktidar mücadelesinin 

olmadığı Afganistan'da SSCB destekli rejime ve SSCB askerleri-

ne karşı savaşan Müslüman gerillaların da bağımsızlıkçı bir nite-

liği yoktur. Değil işçi sınıfının önderliğinde tutarlı bir hareketin var-

lığı, işçi sınıfının dahi bir güç olarak bulunmadığı, henüz temelde 

kabile örgütlenmesini aşamamış bir toplumda, kendiliğinden geli-

şen geniş bir kitle hareketinin olmadığı, olan hareketin önderliği-

nin kabile reisleriyle, ideolojisinin de gerici, antikomünist temelde 

yükselen İslami ideoloji ile sınırlı olduğu bir toplumda, kendi mü-

cadele dinamiğiyle gelişen, kendi gücüne güvenen, örgütlü ve 

gerçek anlamda bağımsızlıkçı bir hareket olamaz? Nitekim,  ba-

şını, sadece SSCB müdahalesine değil, komünizme karşı olan 

Hizbi İslami grubunun çektiği Müslüman gerillaların direnişlerinin 

ve varlıklarını sürdürebilmelerinin tek koşulu ABD emperyalizmin-

den, onun sadık savunucusu Mısır’dan ve SSCB'ye karşı olan her 

türlü hareketin savunucusu haline gelen Çin'den alacağı askeri 

yardımlardır. (Çin, Müslüman gerillaların desteklenmesi için Müs-

lümanlara cihat çağrısı yapmıştır.) Varlıklarını temel olarak em-

peryalizmin güdümünde sürdüren hiçbir hareket bağımsızlıkçı bir 

nitelik kazanamaz.  
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“Bağımsızlıkları” uğruna Müslüman gerillaları destekleyen ABD 

emperyalizminin hedefi nedir ve SSCB’nin Afganistan’a müdaha-

lesini kendi emperyalist politikasını uygulamak için nasıl bahane 

olarak kullanmaktadır? Bunu anlayabilmek için son gelişmeleri iz-

lemek yeterli olacaktır: Mısır, Afganistan 'a müdahale için ABD'ye 

üs vereceğini ve ABD'nin Mısır'ın liman ve hava tesislerini kulla-

nabileceğini açıklamıştır. Pakistan başbakanı Ziya Ül Hak'ın 

ABD'nin "Sovyet yayılma politikasına karşı yetersiz kaldığını" ve 

daha aktif bir politika izlemesi yolundaki demeçleri ile birlikte, Pa-

kistan'a uzun zamandır yapılmayan ABD askeri yardımının yeni-

den başlaması için görüşmeler başlamıştır. İsrail ise, daha çok 

önceden, Orta -Doğu'daki herhangi bir müdahale için ABD’nin İs-

rail’i bir üs olarak kullanabileceğinin garantisini ABD'ye vermiştir. 

Yine bütün bu gelişmeler sırasında Türkiye de ABD üslerinin 

açılması görüşmelerinin sürdürülüyor olması basit bir "rastlantı" 

olarak değerlendirilemez. Bütün bu gelişmeler bir olayı somutla-

maktadırlar: ABD emperyalizmi, SSCB’nin Afganistan müdaha-

lesini şu anda Ortadoğu’ya doğrudan askeri müdahale için olma-

sa da, Ortadoğu'daki askeri cephesini oluşturmanın, kalelerini 

netleştirmesinin, bu süreci mümkün olduğu kadar hızlandırması-

nın, askeri yardım adı altında Ortadoğu 'da bir silahlanma kam-

panyası açmanın ve herhangi bir müdahalenin ideolojisinin yarat-

manın bahanesi olarak kullanmaktadır. Buna karşı tüm Ortadoğu 

halkları ve özellikle de resmi olarak Afganistan da Müslüman ge-

rillaları destekleyen İran'ın halkı uyanık olmalıdır.  
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KURTULUŞ Gazetesi. 24 Ocak 1980. Sayı 102.  

GERÇEK. Sayfa 2.     

 

BABRAK KARMAL’IN HÜKÜMET DARBESİ  

Dolayısıyla Bir Kez Daha İlerlemeci Siyaset Üzerine!  

 

Afganistan’da Babrak Karmal’ın gerçekleştirdiği hükümet dar-

besi değişik siyasal güçlerce, son derece değişik biçimlerde yo-

rumlanırken, ideolojik politik kimlikleri SBKP’nin sınırlarını çizrdiği 

platformlarda şekillenen “komünist” partileri bunu “Afgan devrim i-

nin yeni bir utkusu” olarak değerlendirdiler. Bu değerlendirmeyi 

en katı biçimde benimseyen partilerden biri de TKP nam-ı diğer 

ilerlemeciler.    

İlerlemeci siyasetin bu darbeyi de hararetle alkışlaması sadece 

SSCB’nin Afganistan’daki konumundan ötürü değildir. Aynı za-

manda ilerlemeci siyaset, Afganistan’daki darbe ve müdahalenin 

kendisinin Türkiye için önerdiği “devrim” ile aynı olduğunun da bi-

lincindedir. 

Marksizm adına siyaset sahnesine çıkan herkes şunu çok iyi 

bilir ki askeri aygıt sadece başındaki generaller dolayısıyla değil, 

işleviyle, örgütlenmesiyle,  “tepesinden tırnağına egemen olan 

mantık ve ilişkiler zinciriyle” bir bütün olarak burjuvazinin sınıf 

egemenliğinin temel direklerinden birisidir. 
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Halbuki “TKP” orduyu emperyalist, NATO’nun, işbirlikçilerin, 

militarist kliğin elinden kurtarmayı öngörür” (TKP programı s.55.) 

Yani orduyu bu kliğin elinden kendi eline geçirebildin mi (amiyane 

tabiri ile darbeyi yapabildin mi?) Al sana “ulusal demokratik dev-

rim”!  Bu ne pespayeliktir demeyin. Çünkü “ordunun ana yığını, 

erleri ve astsubayları ile halktan emekçi yığınlardan gelmedir. Or-

du, memlekete dalan emperyalistlere karşı ulusal kurtuluş sava-

şında kurulmuştur. Görevi emperyalistlere, işbirlikçilere karşı sa-

vaşmak, yurdun bağımsızlık, egemenlik ve halkın demokratik 

haklarını savunmaktır” (Program, s. 55-56). 

Mademki ordunun görevi bu, o zaman yönetim ini de bir elden 

diğerine kaydırıp orduya bu görevini hatırlatmak da hiçbir sakınca 

yok. ‘İşte ilerlemeci siyasetin bütün “devrim” anlayışı: “Ordu için-

deki yurtsever subaylar devrim hareketimizin vurucu gücüdür.” 

(Atılım, 1975.  Zikreden Z. Erginbay. TKP Üzerine.)  

Öylesine açık yazmış ki ilerlemeci yazar, bize, “Allah söyletir” 

demekten başka yapacak pek bir şey bırakmıyor. 

Bu yöntemlerle siyasal iktidar ele geçirilebilir: Hatta birbiri ardı-

na darbelerle ele geçirilen bu iktidar pekiştirilebilir. Hatta 

SSCB’nin bu darbeleri desteklemesi de, bunların yanında fiilen 

yer alması da son derece muhtemeldir. Ama bütün bunlar “yeni-

len sosyalizm” adını takmaya yetmez.  

 “Bütün gerçek halk devrimleri için esas olan” diyor Marks. “Bü-

rokratik askeri makinayı bir elden diğerine geçirmek değil, onu 

parçalamaktır”. (18. Brumaire). Ve bu bir azınlıkça gerçekleştiri-

lemez. “Bilinçsiz yığınların başında bilinçli küçük bir azınlıkça 

gerçekleştirilen devrimler zamanı geçti. Toplum düzenlenişinin 

tam bir dönüşümünün söz konusu olduğu yerde, yığınların kendi-

lerinin de bunda yer almaları varlarıyla yoklarıyla neyin içine gir-

diklerini önceden anlamış olmaları gerekir. (Engels.)  
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Çünkü söz konusu olan sosyalizmdir. Sınıfsız topluma doğru 

harekettir. Bu ise ancak proletaryanın dolaysız eylemi ile müm-

kündür. Komünistler, yığınları insanlık tarihinin gördüğü en büyük 

ve en son kavgaya hazırlamak için uzun ve zorlu bir mücadele 

verirler. “Hareketin bütün olarak çıkarlarını temsil eden “komünist-

ler, gözlerini anlık, geçici çıkarlara dikmeden, nihai hedeflerini ka-

rartacak yollara sapmadan anlatırlar ki: “sosyalizm için verilen 

kavga insanlık tarihinin gördüğü en zorlu iç savaştır ve proletarya 

devrimi bu iç savaş için gerekli araçları hazırlamalıdır, bunları kul-

lanmayı, savaşmayı ve zafere ulaşmayı öğrenmelidir.” (Rosa 

Luxemburg.) 

Ama bütün bunları ilerlemeci siyaset kavrayamaz. O her ne 

kadar kendini “Marksist-Leninci” olarak nitelese de asla Marksist 

bir dünya görüşüne ve devrimci bir siyaset anlayışına sahip de-

ğildir. Amacına ulaşmak için her türlü yolu mubah gören ilerleme-

ci anlayış, siyaset alanında pragmatist ve Makyevelisttir. Onun 

yeri Marksizm’in tamamıyla dışındadır. Darbeyi yapıp düdüğü 

çalmaya kararlı bu siyasetin Afganistan’daki darbedaşlarını hay-

ranlık ve biraz da özlemle alkışlamasında şaşıracak hiçbir şey 

yoktur.   

  



Kurtuluş Belgeleri / Derleme - 1                  76 

 

EMPERYALİZM SSCB'NİN AFGANİSTAN'A 

MÜDAHALESİNİ ANTİKOMÜNİST 

PROPAGANDA İÇİN KULLANIYOR.  

 
SSCB'ni

n Afganis-

tan’a mü-

dahalesinin 

ertesinde 

gerek Tür-

kiye'de ge-

rekse batı-

da Burjuva 

basını ve 

kitle iletişim 

araçları tüm 

güçleriyle 

Afganistan üzerine eğildiler. Türkiye'de bile bazı büyük ga-

zetelerin Afganistan’a muhabirler göndermeleri ve her gün 

sayfalarını konuyla ilgili haberlerle ve yorumlarla doldurduk-

ları göz önüne alınırsa, emperyalist ülkelerdeki propagan-

danın boyutlarını tahmin etmek hiç de zor olmaz. 

Emperyalizmin, SSCB’nin Afganistan’a müdahalesine 

olan bu ilgisini nasıl açıklamak gerekir? 

Gerçekte Afganistan olayları bir yıldır devam eden bir sü-

reci noktalamıştır. Bilindiği gibi ABD, bir süreden beri detant 

(yumuşama) politikasıyla “SSCB’nin çıkarlarına hizmet etti-

ği” gerekçesiyle karşı çıkmaya başlamıştı ve ABD senatosu 

SALT-II antlaşmasını oylamamakta direniyordu. Bu arada 
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SSCB, ABD’nin Avrupa’ya yeni füzeler yerleştirmeye devam 

etmesi halinde yumuşamanın sona ereceğini bildiriyordu.  

Aslında ABD’nin bu tavrının arkasında yatan birinci ne-

den ABD silah tekellerinin “yumuşama' politikası” yüzünden 

bir ölçü de kısıtlanan üretimlerini tekrar arttırmaktı. 

SSCB'nin Afganistan'a müdahalesi ABD tarafından kolaylık-

la gerekçe olarak kullanılabilecek bir olaydı. Bu durumda 

yumuşama' politikasının sona ereceği ve eskisi kadar büyük 

boyutlara ulaşmasa bile, yeni bir “soğuk savaş” döneminin 

başlaması muhtemel gözükmektedir.  

ABD emperyalizminin Afganistan olayını kullanmaktaki bir 

başka amacı, Orta Doğu'da özellikle son bir yılda kaybettiği 

prestijini tekrar kuvvetlendirmekti. ABD özellikle Afganis-

tan'da SSCB müdahalesine karşı savaşanh gerici Müslü-

man gerillaları desteklemekle, İran’daki antiemperyalist halk 

hareketinin radikalleşmesini önlemeye ve İran’ı daha ılımlı 

bir çizgiye getirmeye çalışıyor. ABD, bir yandan Orta Do-

ğu’da emperyalist çıkarların bekçileri İsrail ve Mısır’la ilişkile-

rini daha da yoğunlaştırırken, Türkiye ve Pakistan gibi, ara-

sında bazı anlaşmazlıkların bulunduğu ülkelerle tekrar tek-

rar iyi ilişkiler kurmak niyetinde. Nitekim   

 Türkiye'nin ABD ile Türkiye'deki üsler konusunda alela-

cele imzaladığı anlaşma bu yolda atılmış bir adımdı. Bu ara-

da Çin'in de SSCB müdahalesine karşı tamamen ABD'nin 

yanında yer alması ve İran’daki ABD üslerinin SSCB'ye yö-

nelik faaliyetlerini Çin'de sürdürmesini kabul etmesi, 

ABD'nin bu olayı kullanarak sağladığı kazançlar arasınday-

dı.  
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Bütün bunların dışında tüm kapitalist ülkeler egemen sı-

nıflarının ortak amacı, SSCB'nin Afganistan'a müdahalesini 

kullanarak ve sosyalizmi SSCB ile özdeşleştirerek, bunu an-

tikomünist propagandanın bir aracı haline getirmektir. Ger-

çekten de SSCB Afganistan'a müdahale etmekle, emperya-

listlerin eline önemli bir propaganda aracı vermiştir.  

Bu durumda emperyalizmin bu antikomünist propagan-

dasını göğüslemek bütün sosyalistlerin görevi 'olmaktadır. 

Bir yandan Afganistan'a yapılan müdahalenin sosyalizmde 

yeri olmadığı belirtilirken, bir yandan da emperyalizmin bu 

propagandayla güttüğü Orta Doğu'yu tehdit amaçları sergi-

lenmelidir. 
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KURTULUŞ Gazetesi. 24 Ocak 1980. Sayı 102.  

DÜNYADA DURUM. Sayfa 4.     

 

ÇİN, ABD İLE ASKERİ İŞBİRLİĞİ 
GÖRÜŞMELERİ YAPIYOR  

 

Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanı Harold Brown Çin'i 
ziyaret ederek Başkan Hua Kuo Feng ve Başbakan yardımcısı 
Teng Siao Pîng'le görüşmelerde bulundu. Hua Kuo Feng'in bir sü-
re önce ABD'ye yapmış olduğu ziyaretten sonra ABD'nin iade-i 
ziyaretini Savunma Bakanı aracılığıyla yapması ve ziyaretin tam 
da SSCB'nin Afganistan'a müdahalesi üzerine ABD'nin Ortado-
ğu'da sarsılan prestijini yeniden sağlamak girişiminde olduğu bir 
dönemde yapılması şüphesiz bir rastlantı olarak değerlendirile-
mez. Yine rastlantı olmayan bir şey de aynı günlerde Mısır Sa-

vunma Bakanının Çin'i ziyaret ediyor olması.  

SSCB'nin Afganistan'a müdahalesini bahane olarak kullanan 
ABD, Ortadoğu'daki güç dengesini kendi lehine çevirmenin sava-
şını vermekte. ‘Sadakat’larından hiçbir zaman şüphe etmediği İs-
rail ve Mısır'ın tam desteğini alırken, "Savunma işbirliği anlaşma-
larıyla" Türkiye'yi, "askeri yardım önerileriyle" Pakistan'ı yedeğine 
almağa çalışmakta. Öte yandan Hindistan'da Afganistan'a yapılan 
"Sovyet Yardımına" pek fazla karşı olmayan Gandi'nin iktidara 
gelmesi, ABD'nin, Afganistan'ın diğer komşusu Çin'e yakınlaşma 
ve onu kendi safına çekme isteğinin nedenlerini açıklamaktadır. 
Üstelik dış politikası "SSCB'ye karşı olma" ilkesiyle belirlenen bir 
ülkeyi Afganistan'daki son gelişmelerden sonra, ABD emperya-
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lizminin kendi safına çekmesi pek de zor olmamaktadır. Ve işte 
ABD’nin Çin'le bir platformda olmasının ve bir askeri işbirliğine 
gitmesinin altında yatan politika: "Benim düşmanıma karşı olan 
safıma gelsin, ama isterse Çin gibi "komünist" olsun, ister se de 
Afganistan'daki gerillalar gibi Müslüman olsun, yeter ki  SSCB'ye 

karşı olsun". 

Peki ya Çin, bir zamanların "Kızıl Çin"i ? O, hangi politikayla 
emperyalizmle aynı platformda savaşı yor? Önce Hua Kuo 
Feng'în "meşhur" ABD gezisi arkasından Avrupa turnesi. 
SSCB'nin Afganistan müdahalesi Çin'in girmiş olduğu bu süreci 
ancak hızlandırmıştır. Ve böylece Çin'in emperyalizmle ve özellik-
le ABD emperyalizmiyle olan ilişkilerini varacağı yere bir an önce 
vardırmıştır. Bu yer emperyalizmle uzlaşma ve açık askeri işbirliği 
biçimini almıştır. ABD ile ortak askeri işbirliği görüşmeleri, Afga-
nistan'daki bağımsızlıkçı olmadığı ve sadece SSCB'ye değil ko-
münizme karşı olduğu açık olan gerici Müslüman gerillalara askeri 
yardım, kendi ülkesindeki Müslümanlara "cihad" çağrılarıyla, biz-
zat gerici bir ideolojiyle Afganistan'a karşı seferber ediş nasıl 
açıklanabilir? Tabii bütün bunları sosyalizmle bağdaştırmak biraz 
zor da olsa bir cevap var: “'Güç dengesi!” Ve yine aynı politikayla 
Çin Mısır'a silah satıyor, anlaşmalar yapıyor. Mısır'ın Devlet baş-
kanı Sedat, efendisine yaranabilmek için adeta İsrail'le yarışa 
girmişken, ABD'nin Ortadoğu'daki çıkarlarını sağlama bağlaya-
bilmesi için ülkesinin tüm hava, deniz limanlarını "üs" olarak 
ABD'ye satmaya uğraşırken, Mısır'a silah satıyor, askeri işbirliği 
vaat ediyor! Bu ne menem bir güç dengesidir ki Amerika’nın çı-
karlarıyla çakışmaktadır. Bu ne menem sosyalizmdir ki dengeyi 

açıkça emperyalizmin lehine değiştiriyor. 

Ama bir de bu yapılanın "teorisi"var: Üç dünya teorisi. Dünyayı 
sınıfsal kriterlere göre değil, stratejik güç dengesine göre değer-
lendirme ve parçalara bölme ve SSCB'ye karşı olmayı da bu güç 
dengesinin merkezi mihenk taşı, ilân etme anlayışının pratikteki 
iflası kesinleşmiştir. Vardığı yer emperyalizmin yanıdır. Oysa sos-
yalistlerin dünyaya bakışı sınıfsaldır, sınıf mücadelesi temelinde 
yükselir. Sosyalistler, emperyaIist-kapitalist sistemin içindeki olay-
lara sınıf kriterlerine göre yaklaşırlar. Burjuvazi-proletarya çelişki-
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sini temel alırlar. Uluslararası proletaryanın tarihsel çıkarları açı-
sından bakarak, bu çıkarlara katkıda bulunan kitle hareketlerini, 
bağımsızlık, devrim ve sosyalizm mücadelelerini desteklerler. An-
cak bu şekilde emperyalist sisteme karşı yerlerini alabilirler. Ona 
karşı savaşabilirler. Oysa üç dünya teorisinin vardığı yer emper-
yalist-kapitalist sistemin savunuculuğudur. Bir taraftan Çin, em-
peryalizm ve onların destekçileriyle işbirliğine oturup uluslar arası 
güç dengesinin emperyalizmin lehine gelişmesine katkıda bulu-
nurken, diğer yandan da yaptığı teknoloji transferlerinden (bir 
zaman-lar revizyonistliğin kanıtı olan Coca-Cola dahil) yabancı 
yatırımlara kapılarını açmasından (Kapitalist yoldaşlara mülkleri-
nin iadesinden, miras hakkının kabul edilmesinden de) anlaşıla-
cağı gibi ülke içindeki siyasi güç dengesinin de proletarya aleyhi-

ne hızlı değişikliklere uğradığı açıklık kazanmaktadır. 
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https://www.avrupademokrat.com/  
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